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Indian Polity Model Test Questions 1 With Answers
1.

2.

3.

அரசியலமைப்பு நிர்ணய சமையின் தற்காலிக தமலவராக இருந்தவர் யார்?
அ. டாக்டர் இராஜேந்திர பிரசாத்

ஆ. டாக்டர் அம்ஜைத்கார்

இ. டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா

ஈ. ைண்டித ேவஹர்லால் ஜேரு

இந்திய அரசியல் அமைப்பு வமரந்து முடித்தது
அ. 26 டிசம்ைர் 1949இல்

ஆ. 26 ேனவரி 1950 இல்

இ. 26 நவம்பர் 1949இல்

ஈ. 30 ேவம்ைர் 1949 இல்

இந்திய துமணக் குடியரசுத் தமலவர் கீழ்க்காணும் முமையில் ஜதர்ந்ததடுக்கப்ைடுகிைார்
அ. ைாநிலங்களமவயால்
ஆ. மாநிலங்களவவ மற்றும் மக்களவவயால்
இ. ைாநிலங்களமவ, ைக்களமவ ைற்றும் ைாநில சட்டைன்ைம் ஆகியமவகளால்
ஈ. ைாநிலங்களமவ ைற்றும் ைக்களமவயில் உள்ள ஜதர்ந்ததடுக்கப்ைட்ட உறுப்பினர்களால்

4.

5.

6.

குடியரசுத் தமலவர் தனது ைதவி விலகல் கடிதத்மத கீழ் குறிப்பிட்ட ேைருக்கு அனுப்ைலாம்
அ. துவைக் குடியரசுத் தவலவர்

ஆ. ைக்களமவ சைாோயகர்

இ. பிரதைர்

ஈ. உச்சநீதிைன்ைத்தின் தமலமை நீதிைதி

அமைச்சரமவ கூட்டாக
அ. குடியரசுத் தமலவருக்குப் தைாறுப்ைானது

ஆ. பிரதை அமைச்சருக்கு தைாறுப்ைானது

இ. மக்களவவக்குப் பபாறுப்பானது

ஈ. ைாநிலங்கமளக்குப் தைாறுப்ைானது

அடிப்ைமட உரிமைகள்
அ. ைாநில ஆளுேரால் நிறுத்தி மவக்கப்ைடலாம்
ஆ. குடியரசுத் தவலவரால் நிறுத்தி வவக்கப்படலாம்
இ. சட்ட அமைச்சரால் நிறுத்தி மவக்கப்ைடலாம்
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ஈ. பிரதை அமைச்சரால் நிறுத்தி மவக்கப்ைடலாம்
7.

இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கியவர்கள் அடிப்ைமட உரிமைகள் என்ை கருத்மத
அ. அபமரிக்க ஐக்கிய நாட்டு அரசியலவமப்பில் இருந்து பபற்றனர்.
ஆ. ஜசாவியத் ரஷ்ய அமைப்பிலிருந்து தைற்ைனர்.
இ. ஐரிஷ் அரசியலமைப்பிலிருந்து தைற்ைனர்.
ஈ. கனடா அரசியலமைப்பிலிருந்து தைற்ைனர்

8.

9.

அரசுக் தகாள்மகயிமன தேறிப்ைடுத்தும் ஜகாட்ைாடுகள் எந்த ைகுதியில் ஜசர்க்கப்ைட்டுள்ளன?
அ. அரசியலவமப்பின் பகுதி IV

ஆ. அரசியலமைப்பின் ைகுதி V

இ. அரசியலமைப்பின் ைகுதி VI

ஈ. அரசியலமைப்பின் ைகுதி III

இந்திய திட்டக்குழுவின் தமலவர்
அ.திட்ட அமைச்சர்

ஆ. துமண பிரதை அமைச்சர்

இ. பிரதம அவமச்சர்

ஈ. நிதி அமைச்சர்

10. இந்திய அரசியலமைப்பின் தைாதுப் ைட்டியலில் எத்தமன வமககள் இடம் தைற்றுள்ளன?
அ. 96 வமககள்

ஆ. 66 வமககள்

இ. 47 வவககள்

ஈ. 99 வமககள்

குறிப்பு: 2006- லிருந்து 52 வமககள் தைாதுப் ைட்டியலில் உள்ளது.
11.

ஒருவருக்கு இந்திய குடியுரிமை தைறுவதற்கான தகுதியானது
அ. இந்தியாவில் வசிப்ைவராக இருத்தல்
ஆ. இந்தியாவில் பிைந்தவராக இருத்தல்
இ. ைாகிஸ்தானில் இருந்து அகதியாக வந்தவர்
ஈ. இவவ எல்லாவற்வறயும் உவடயவர்

12. கீழ்க்காண்ைமவகளில் எது இந்திய அரசியலமைப்பில் இருந்து ஜவறுைட்டது?
அ. கூட்டாட்சி அரசாங்கம்

ஆ. ைாராளுைன்ை அரசாங்கம்

இ. ஜனாதிபதி முவற அரசாங்கம்

ஈ. தனித்துவம் வாய்ந்த நீதித்துமை

13. உயர்நீதிைன்ை நீதிைதிகள் ஓய்வு தைறும் வயது
அ. 62 ஆண்டுகள்

ஆ. 65 ஆண்டுகள்

இ. 60 ஆண்டுகள்

ஈ. 64 ஆண்டுகள்

14. உச்சநீதிைன்ை ஆஜலாசமன வழங்கும் அதிகாரத்மத தைற்றிருப்ைது
அ. விதி 243ன் ைடி

ஆ. விதி 43ன் ைடி

இ. விதி 142ன் ைடி

ஈ. விதி 143ன் படி
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15. இந்திய உச்சநீதி ைன்ைம்
அ. அரசியவலப்பால் அவமக்கப்பட்டது
ஆ. ைாராளுைன்ை சட்டத்தால் அமைக்கப்ைட்டது
இ. குடியரசுத் தமகவரின் ஆமணயால் அமைக்கப்ைட்டது
ஈ. இமவகளில் ஏதுமில்மல
16. இந்திய ைாராளுைன்ைம்
அ. ைக்களமவ, ைாநிலங்களமவமயக் தகாண்டிருக்கிைது
ஆ. குடியரசுத்தவலவர், மக்களவவ மற்றும் மாநிலங்களவவவயக் பகாண்டிருக்கிறது
இ. ைக்களமவ, குடியரசுத் தமலவர் ைற்றும் அமைச்சரமவமயக் தகாண்டுள்ளது.
ஈ. ைக்களமவ, ைாநிலங்களமவ, அமைச்சரமவ ைற்றும் குடியரசுத் தமலவமரக் தகாண்டுள்ளது.
17. ேம்பிக்மகயில்லாத் தீர்ைானம் ைக்களமவயில் அறிமுகப்ைடுத்தப்ைட குமைந்தைட்சம்
அ. 50 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு ததவவ

ஆ. 70 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு ஜதமவ

இ. 60 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு ஜதமவ

ஈ. 80 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு ஜதமவ

18. ைக்களமவயின் தமலவர்
அ. அவவயில் வாக்குகள் சமமாக இருக்கும் தபாது வாக்களிக்க உரிவம பபற்றிருக்கிறார்
ஆ. ைற்ை உறுப்பினர்கமளப் ஜைால எல்லாச் சையங்களிலும் வாக்களிக்க உரிமை தைற்றிருக்கிைார்.
இ. வாக்களிக்க உரிமை இல்மல
ஈ. இரண்டு வாக்குகள்-சாதாரண சையத்தில் ஒரு வாக்கும், சைைாக வாக்குகள் இருக்கும் ஜைாது ைற்தைாரு
வாக்கும்
19. பின்வருவனவற்றுள் எது அடிப்ைமட உரிமைகளின் ைாதுகாவலன்?
அ. சட்டைன்ைம்

ஆ. நிர்வாகத்துமை

இ. அரசியல் கட்சிகள்

ஈ. நீதித்துவற

20. இந்தியக் குடிைனுக்கு அரசியலமைப்பு ைரிகாரம் காணும் உரிமை எந்த விதியின் கீழ் வழங்கப்ைட்டுள்ளது?
அ. 19

ஆ. 17

இ. 32

ஈ. 30

21. சைத்துவ வாக்குரிமை அளிப்ைதன் மூலம் ஏற்ைடுவது
அ. சட்ட சைத்துவம்

ஆ. சமூக சைத்துவம்

இ. தைாருளாதார சைத்துவம்

ஈ. அரசியல் சமத்துவம்

22. நீதி ைறுைரிசீலமன என்ைது
அ. நீதித்துமைமய நிர்வாகத்துமை கண்காணிப்ைது
ஆ. சட்டங்கவள நீதித்துவற மறுபரிசீலவன பசய்வது
இ. நீதித்துமைகுழு நீதிைன்ைங்கமளக் கண்காணிப்ைது
ஈ. நிர்வாகத்துமைமய நீதித்துமை கண்காணிப்ைது
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23. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த ைகுதியின் கீழ் 14 வயதுக்கு உட்ைட்ட குழந்மதகளுக்கு இலவச கட்டாயக்
கல்வி வழங்க வழி வமக தசய்யப்ைட்டுள்ளது?
அ. அரசு வழிகாட்டு பநறிமுவற தகாட்பாடுகள்
ஆ. அடிப்ைமட உரிமைகள்
இ. அடிப்ைமடக் கடமைகள்
ஈ. குறிப்பிட்ட சில வகுப்பினருக்குசிைப்பு பிரிவின் கீழ்
24. எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் அடிப்ைமட கடமைகள் வமரயறுக்கப்ைட்டது?
அ. 40வது அரசியலமைப்பு திருத்தம்

ஆ. மூல அரசியல் அமைப்பு

இ. 39 வது அரசியலமைப்பு திருத்தம்

ஈ. 42வது அரசியலவமப்பு திருத்தம்

25. 44வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் அைல்ைடுத்தப்ைட்டபின், தசாத்துரிமையானது
அ. அடிப்பவட உரிவமயிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, சட்ட உரிவமயாக மட்டும் ஏற்கப்பட்டுள்ளது.
ஆ. அடிப்ைமட உரிமையாகவும், சட்ட உரிமையாகவும் ஏற்கப்ைட்டுள்ளது.
இ. எவ்வித ைாற்ைத்மதயும் ஏற்ைடுத்தாைல் முன்பிருந்தமதப் ஜைாலஜவ உள்ளது.
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மல
26. எந்த ைாநிலத்தின் உயர்நீதிைன்ைம் லட்சத்தீவின் மீது சட்ட எல்மலமய உமடயது?
அ. புதுடில்லி

ஆ. கர்ோடகா

இ. தகரளா

ஈ. மும்ைாய்

27. எந்த விதி ேம்மு ைற்றும் காஷ்மீருக்கு தனி அந்தஸ்து வழங்குகிைது?
அ. 356

ஆ. 360

இ. 372

ஈ. 370

28. இந்திய ைாராளுைன்ைத்தின் ஜைலமவயின் தமலவர்
அ. வாக்குரிமை தைறுவது இல்மல
ஆ. சமநிவல முரண்படும்தபாது மட்டும் வாக்களிப்பதில் உரிவம பபறுகிறார்
இ. எல்லா விவகாரங்களிலும் வாக்குரிமை தைறுகிைார்
ஈ. சட்டத்திருத்தத்தில் ைட்டும் வாக்குரிமை தைறுகிைார்
29. சட்டம் இயற்றும் சமைகள் ைத்தியிலும் தமிழ் ோட்டிலும்
அ. ைத்தியில் ஓரமவ, தமிழ்ோட்டில் இருஅமவ
ஆ. தமிழ்ோட்டில் ஓரமவ, ைத்தியில் ஓரமவ
இ. ைத்தியில் இருஅமவ, தமிழ்ோட்டில் இருஅமவ
ஈ. மத்தியில் இருஅவவ, தமிழ்நாட்டில் ஒரவவ
30. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர் ஜதர்ந்ததடுக்கப்ைடுவது
அ. இந்திய ைக்களால் ஜேரிமடத் ஜதர்தல் மூலம்
ஆ. பாராளுமன்றத்தின் இரு அவவகளின் ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மற்ரும் மாநில சட்ட
தபரவவகளின் ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அடங்கிய ததர்வாளர் குழுவால்
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இ. ைாராளுைன்ை இருஅமவ உறுப்பினர்களால் ைட்டும்
ஈ. ைாராளுைன்ை உறுப்பினர்கள் ைற்றும் ைாநில சட்டைன்ைங்களின் இருஅமவ உறுப்பினர்களால்
31. அதிகாரப் பிரிவிமனக் தகாள்மகயின் தந்மத என்று அமழக்கப்ைடுைவர் யார்?
அ. ரீஜ

ா

இ. மாண்தடஸ்கு

ஆ. ோன்லாக்
ஈ. ைார்க்ஸ்

32. அரசியல் அறிவியலின் தந்மத எனப்ைடுைவர்
அ. சாக்ரடிஸ்

ஆ. பிளாட்ஜடா

இ. சி

ஈ. அரிஸ்டாட்டில்

ஜரா

33. அரசின் வழிகாட்டி தேறிமுமைகள் எடுக்கப்ைட்டது?
அ. அதைரிக்க அரசியலமைப்பு

ஆ. பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்பு

இ. சுவிஸ் அரசியலமைப்பு

ஈ. அயர்லாந்து அரசியலவமப்பு

34. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர் ஜைலமவக்கு நியைனம் தசய்யும் அங்கத்தினர்களின் எண்ணிக்மக
அ. 10

ஆ. 7

இ. 13

ஈ. 12

35. கட்டமளப் ஜைராமண என்ைது
அ. ஆமளக்தகாண்டு வா என்ைது

ஆ. பசயல்படுத்தும் ஏவல் ஆவை

இ. யாருமடய அதிகாரத்தால்

ஈ.ஜகாப்புகமளச் சான்ைாக தகாண்டு வருவது

36. திட்டக்குழு என்ைது
அ. அரசியல் சட்ட்த்தினால் ஏற்ைடுத்தப்ைட்ட அமைப்பு
ஆ. அமைச்சர் குழுவால் உண்டாக்கப்ைட்ட ஒரு அமைப்பு
இ. நிதியாமணக் குழுவின் துமண அமைப்பு
ஈ. அரசியல் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அவமப்பு
37. பின்வருவனவற்றுள் எது ைன்மை தசயற்குழுவிற்கு சிைந்த உதாரணம்?
அ. இங்கிலாந்து

ஆ. அதைரிக்கா

இ. சுவிட்சர்லாந்து

ஈ. இந்தியா

38. ைஞ்சாயத்து அரசுமுமை இந்தியாவில் ஜதான்றிய ஆண்டு
அ. 1950

ஆ. 1959

இ. 1956

ஈ. 1951

39. இந்திய அரசு திட்டக்குழுமவ நிறுவிய ஆண்டு
அ. 1944

ஆ. 1947

இ. 1950

ஈ. 1951

40. ைத்தியில் முதலாவது கூட்டணி அரசாங்கத்மத உருவாக்கியவர்
அ. திரு. சந்திரஜசகர்

ஆ. திரு.ஏ.பி.வாஜ்ைாய்

இ. திரு.வி.பி.சிங்

ஈ. திரு.பமாரார்ஜிததசாய்
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41. இந்தியாவில் அரசியல் அதிகாரத்தின் பிரதானமூலம் எது?
அ. மக்கள்

ஆ. அரசியலமைப்புச் சட்டம்

இ. ைாராளுைன்ைம்

ஈ. ைாராளுைன்ைம் ைற்றும் ைாநில சட்டைன்ைங்கள்

42. கீஜழ உள்ளவற்றில் எது அடிப்ைமட உரிமைகள் ைட்டியலில் இருந்து நீக்கப்ைட்டது?
அ. சைத்துவ உரிமை

ஆ. சுதந்திரங்கள் உரிமை

இ. பசாத்துரிவம

ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்மல

43. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் அளிப்ைது
அ. ஒற்வறக்குடியுரிவம

ஆ. இரட்மடக் குடியுரிமை

இ. ைலகுடியுரிமை

ஈ. ஜைஜல உள்ளவற்றில் ஏதுமில்மல

44. இந்திய ைாராளுைன்ை உள்ளடக்கம்
அ. ைக்களமவ ைட்டும்
ஆ. ைக்களமவ ைற்றும் ைாநிலங்களமவ
இ. குடியரசுத் தவலவர், மக்களவவ மற்றும் மாநிலங்களவவ
ஈ. ைக்களமவ, ைாநிலங்களமவ ைற்றும் ைாநில சட்ட ைன்ைங்கள்
45. ைாராளுைன்ை இருகூட்டத் ததாடர்களுக்கிமடஜய அனுைதிக்கப்ைட்ட அதிகைட்ச இமடதவளி காலம் என்ன?
அ. 9 ைாதங்கள்

ஆ. 6 மாதங்கள்

இ. 3 ைாதங்கள்

ஈ. ஓராண்டு

46. தி.மு.க எப்ஜைாது ஜதாற்றுவிக்கப்ைட்டது?
அ. 1947

ஆ. 1948

இ. 1949

ஈ. 1950

47. ைக்களமவயின் முதல் சைாோயகர் யார்?
அ. ஹூக்கம் சிங்

ஆ. ஜி.எஸ்.தில்லான்

இ. கதைஷ் வாசுததவர் மாவலங்கர்

ஈ. அனந்தசயனம் ஐயங்கார்

48. சுதந்திரக் கட்சிமய 1959இல் நிறுவியவர் யார்?
அ. சி.ராஜதகாபாலச்சாரி

ஆ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்ஜைத்கர்

இ. டாக்டர் தஹச்.வி.ஹண்ஜட

ஈ. என்.ஜி.ரங்கா

49. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவமணயில் உள்ளது
அ. 13 தைாழிகள்

ஆ. 15 தைாழிகள்

இ. 17 பமாழிகள்

ஈ. 19 தைாழிகள்

(1.12.06 ைடி 92வது சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் 22 ஆக அதிகரித்துள்ளது)
50. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் எப்ைகுதி அடிப்ைமட உரிமைகமள உள்ளடக்கியது?
அ. ைகுதி I

ஆ. ைகுதி II

இ. பகுதி III

ஈ. ைகுதி IV

51. ைாநிலங்களமவக்கு எத்தமன உறுப்பினர்கமள குடியரசுத் தமலவர் நியமிக்கிைார்?
அ. 6 உறுப்பினர்கள்
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இ. 10 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 12 உறுப்பினர்கள்

52. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் உள்ளடக்கி இருப்ைது
அ. ஒரு ைட்டியல்

ஆ. இரண்டு ைட்டியல்கள்

இ. மூன்று பட்டியல்கள்

ஈ. ோன்கு ைட்டியல்கள்

53. ஒவ்தவாரு அமவயிலும் ைஜசாதா கடந்து தசல்வது
அ. ஒரு வாசிப்பு

ஆ. இரு வாசிப்புகள்

இ. மூன்று வாசிப்புகள்

ஈ. ோன்கு வாசிப்புகள்

54. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கமள கவனிக்கவும்.
I.

ஜைல் முமையீட்டுக்கு இறுதியானது இந்திய உச்சநீதி ைன்ைைாகும்.

II.

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் ைாதுகாவலன் உச்ச நீதிைன்ைைாகும்.

III.

உச்ச நீதி ைன்ைத்தின் ஆஜலாசமனமய இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர் பின்ைற்றிஜய ஆக ஜவண்டும்.

IV.

கீழ் நீதிைன்ை நீதிைதிகமள நியமிக்கும் அதிகாரம் உச்சநீதி ைன்ைத்திற்கு உண்டு.

அ. I ைட்டும் சரி

ஆ. I மற்றும் II சரி

இ. I,II ைற்றும் III சரி

ஈ. எல்லாம் சரி

55. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் முகவுமரயில் “சைதர்ைம் ைற்றும் சார்ைற்ை” என்ை தசாற்கள்
ஜசர்க்கப்ைட்டது
அ. 38வது திருத்தத்தால்

ஆ. 39 வது திருத்தத்தால்

இ. 41வது திருத்தத்தால்

ஈ. 42வது திருத்தத்தால்

56. நிதி ஆமணயம் குடியரசுத் தமலவரால் அமைக்கப்ைடுவது
அ. 6 வருடங்களில் ஒருமுமை

ஆ. 5 வருடங்களில் ஒருமுவற

இ. 4 வருடங்களில் ஒருமுமை

ஈ. 3 வருடங்களில் ஒருமுமை

57. தாழ்த்தப்ைட்ட ைழங்குடியினருக்கு இட ஒதுக்கீடு தசய்யப்ைடுவது
அ. 20 வருடங்களில் ஒருமுமை

ஆ. 15 வருடங்களில் ஒருமுமை

இ. 10 வருடங்களில் ஒருமுவற

ஈ. 5 வருடங்களில் ஒருமுமை

58. இந்தியத் திட்டக்குழுவின் தமலவராக இருப்ைவர்
அ.குடியரசுத் தமலவர்

ஆ. துமணக்குடியரசுத் தமலவர்

இ. சைாோயகர்

ஈ. பிரதம மந்திரி

59. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர்
அ. அரசாங்கத் தமலவர்

ஆ. அரசின் தவலவர்

இ. ைாராளுைன்ைத் தமலவர்

ஈ. நீதித்துமை தமலவர்

60. அமைச்சரமவ உண்மையில் தைாறுப்புக் தகாண்டது
அ. மக்களவவ

ஆ. குடியரசுத் தமலவர்

இ. ைக்கள்

ஈ. எதுவும் இல்மல

61. இந்திய கூட்டாட்சி ஏைத்தாழ ________ ஜைான்ைது.
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அ. ஆஸ்திஜரலியா

ஆ. கனடா

இ. அதைரிக்கா

ஈ. இரஷ்யா

62. ைாநிலங்கள் அமவயில் குடியரசுத் தமலவரால் நியமிக்கப்ைடும் நியைன உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக
அ. 16

ஆ. 14

இ. 13

ஈ. 12

63. ஆளுேரால் இயற்ைப்ைட்ட அவசரச் சட்டங்கள் ஒப்புதலுக்கு உட்ைடுத்தப்ைடுவது
அ. குடியரசுத் தமலவர்

ஆ. முதலமைச்சர்

இ. ைாராளுைன்ைம்

ஈ. மாநிலச் சட்டமன்றம்

(குறிப்பு: 6 ைாதங்களுக்குள் சட்டைன்ைத்தில் ஒப்புதல் தைைஜவண்டும்)
64. ஒன்றுக்கு ஜைற்ைட்ட ைாநிலங்களுக்கு ஒருவர் ஆளுேராக தசயல்ைட ஜவண்டும்?
அ. ஆம்

ஆ. இல்மல

இ. மூன்று ைாதங்களுக்கு

ஈ. ஆறு ைாதங்களுக்கு ைட்டுஜை

65. ைாநிலங்கள் அமவயின் எண்ணிக்மக
அ. 200 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 225 உறுப்பினர்கள்

இ. 250 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 300 உறுப்பினர்கள்

66. நிர்வாகத்மத முழுவதும் கட்டுப்ைடுத்துவது
அ. ைக்களமவ

ஆ. ைாநிலங்களமவ

இ. இரு அமவகளும்

ஈ. குடியரசுத்தவலவர்

67. தற்ஜைாது தமிழகத்தில் உள்ளது
அ. ஓரவவச் சட்டமன்றம்

ஆ. ஈரமவச் சட்டைன்ைம்

இ. மூன்ைமவச் சட்டைன்ைம்

ஈ. இவற்றுள் ஏதுவுமில்மல

68. ஏறுவரிமச முமைப்ைடி சரியான வரிமசமயத் ஜதர்ந்ததடு.
அ. துவை அவமச்சர்கள், இராஜாங்க அவமச்சர்கள் மற்றும் தகபிதனட் அவமச்சர்கள்
ஆ. இராோங்க அமைச்சர்கள், துமண அமைச்சர்கள் ைற்றும் ஜகபிஜனட் அமைச்சர்கள்
இ. இராோங்க அமைச்சர்கள், ஜகபிஜனட் அமைச்சர்கள் ைற்றும் துமண அமைச்சர்கள்
ஈ. ஜகபிஜனட் அமைச்சர்கள், இராோங்க அமைச்சர்கள் ைற்றும் துமண அமைச்சர்கள்
69. இந்திய துமண குடியரசுத் தமலவர் தமலமை ஏற்று ேடத்துவது
அ. ைக்களமவ

ஆ. மாநிலங்களவவ

இ. இரண்மடயும்

ஈ. ைத்திய அமைச்சரமவ

70. ஆளுேமர நியமிக்கும் அதிகாரம் தைற்ைவர் யார்?
அ. பிரதை ைந்திரி

ஆ. குடியரசுத் தவலவர்

இ. முதலமைச்சர்

ஈ. உள்துமை அமைச்சர்

71. முன்னாள் குடியரசுத் தமலவர்களின் தையர்கள் கீஜழ உள்ளன. கீஜழ தகாடுத்திருக்கும் குறியீட்மட
ையன்ைடுத்தி சரியான விமடமயத் ஜதர்ந்ததடுக்கவும்.
I.

வி.வி.கிரி
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II.

டாக்டர் ோகிர் உஜசன்

III.

ைக்ருதின் அலி அகைது

IV.

என். சஞ்சீவதரட்டி

அ. I,II,III ைற்றும் IV

ஆ. II,I,III மற்றும் IV

இ. III,IV,I ைற்றும் II

ஈ. IV,III,II ைற்றும் I

72. ஜலாக்ைால் நிறுவனத்மத இந்தியா நிர்வாகத்திற்கு தகாண்டுவர ைரிந்துமர ஆமணயம்
அ. ஜகார்வாலா

ஆ. நிர்வாகச் சீர்திருத்த ஆவையம்

இ. நிதி ஆமணயம்

ஈ. திட்ட ஆமணயம்

73. ஆய்க:
கூற்று(A): ஸ்ஜடட் ைாலிஸியின் முக்கியைாை தகாள்மககள் ஐரிஷ் அரசியல் சட்ட திட்டத்திலிருந்து
எடுக்கப்ைட்டுள்ளது.
காரணம்(R): பி.எம்.ராவ் தனது அரசியல் ைாதிரிமய (Constitutional Precedure) நிரூபிக்க நீதிக்கும், அநீதிக்கும்
இமடஜய உள்ள உரிமைகமள ஐரிஷ் உதாரணத்மத ஜைற்தகாள்ள காட்டியுள்ளார்.
உன்னுமடய விமடயிமன குறியீடுகளிலிருந்து ஜதர்ந்ததடுக்க.
அ. (A) ைற்றும் (B) சரியானமவ. (R) என்ைது (A) யின் சரியான விளக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (B) சரியானவவ. (R) என்பது (A) யின் சரியான விளக்கமல்ல
இ. (A) சரியானது ஆனால் (R) தவைானது
ஈ. (A) தவைானது ஆனால் (R) சரியானது
74. ைாநிலங்களமவயின் உதவித் தமலவர் (1996ல்)
அ. நஜ்மா பஹப்துல்லா

ஆ. ஜைனகா காந்தி

இ. ஜக.ஆர். ோராயணன்

ஈ. பி.ஏ. சங்ைா

குறிப்பு: 2004லிருந்து திரு. K.ரகுைான்கான்
75. ஆய்க:
கூற்று(A): இந்திய அரசியல் சட்டப்ைடி ேனாதிைதிக்கு அவசரகாலநிமல பிரகடனம் தசய்வதற்கு அதிகாரம்
உண்டு.
காரணம்(R): அவசர காலநிமலயின்ஜைாது ேனாதிைதிக்கு அடிப்ைமட உரிமைகமள தற்காலிகைாக நிறுத்தி
மவக்க உரிமை உண்டு.
உன்னுமடய விமடயிமன குறியீடுகளிலிருந்து ஜதர்ந்ததடுக்க.
அ. (A) ைற்றும் (B) சரியானமவ. (R) என்ைது (A) யின் சரியான விளக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (B) சரியானவவ. (R) என்பது (A) யின் சரியான விளக்கமல்ல
இ. (A) சரியானது ஆனால் (R) தவைானது
ஈ. (A) தவைானது ஆனால் (R) சரியானது
76. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் அமுலுக்கு வந்த ோள்
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அ. ேனவரி 26, 1948

ஆ. ஜனவரி 26, 1950

இ. ேனவரி 26, 1952

ஈ. ேனவரி 26, 1954

77. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்
அ. தேகிழாதது

ஆ. தேகிழக்கூடியது

இ. பகுதி பநகிழாததும் மற்றும் பகுதி பநகிழக் கூடியதும்
ஈ இவற்றுள் ஏதுமில்மல
78. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்தங்களிஜலஜய நீண்டது
அ. 24 வது திருத்தம்

ஆ. 30வது திருத்தம்

இ. 42வது திருத்தம்

ஈ, 44வது திருத்தம்

குறிப்பு: 42வது திருத்தத்மத “சிறு அரசியலமைப்பு” எனவும் அமழப்ைர்.
79. இந்திய ஒருங்கிமணப்பு (consolidated) நிதியிலிருந்து தசலவு தசய்ய அனுைதி அளிப்ைது
அ. குடியரசுத்தமலவர்

ஆ. பாராளுமன்றம்

இ. கணக்கு ைற்றும் தமலமை அலுவலர்

ஈ. நிதியமைச்சர்

80. தமலமை நீதிைன்ை நீதிைதிகளின் ஓய்வு தைறும் வயது
அ. 70

ஆ. 68

இ. 65

ஈ, 63

81. திட்ட ஆமணயம் உருவாக்கப்ைட்டது?
அ. அவமச்சரவவ தீர்மானம்

ஆ. ைாராளுைன்ை தீர்ைானம்

இ. குடியரசுத் தமலவரால்

ஈ. பிரதை அமைச்சரால்

82. திட்ட ஆமணயத் தமலவர் யார்?
அ. குடியரசுத் தமலவர்

ஆ. உள்துமை அமைச்சர்

இ. நிதி அமைச்சர்

ஈ. பிரதம அவமச்சர்

83. தமலமை கணக்கு தணிக்மகயாளர் நியமிக்கப்ைடுவது
அ. ைாராளுைன்ைம்

ஆ. அமைச்சரமவ

இ. குடியரசுத் தவலவர்

ஈ. ைத்திய அரசுப்ைணி ஜதர்வாமணயம்

84. அரசியலமைப்பின் அடிப்ைமட உரிமைகள் அமைந்துள்ள ைகுதி
அ. பாகம் III

ஆ. ைகுதி IV

இ. அரசியலமைப்பு நுமழவு

ஈ. இமவ ஏதுவுமில்மல

85. ஆய்க:
கூற்று(A): உரிமைகளும், கடமைகளும் ஒரு ோணயத்தின் இரண்டு ைக்கங்களாகும்.
காரணம்(R): பிரமேகளின் உரிமைகமள ைராைரிப்ைது ைாநிலத்தின் கடமை ஆகாது.
உன்னுமடய விமடயிமன குறியீடுகளிலிருந்து ஜதர்ந்ததடுக்க.
அ. (A) ைற்றும் (B) சரியானமவ. (R) என்ைது (A) யின் சரியான விளக்கம்
ஆ. (A) ைற்றும் (B) சரியானமவ. (R) என்ைது (A) யின் சரியான விளக்கைல்ல
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இ. (A) சரியானது ஆனால் (R) தவறானது
ஈ. (A) தவைானது ஆனால் (R) சரியானது
86. அவசரநிமல பிரகடனத்தினால் தானாகஜவ நிறுத்தப்ைடுவது
அ. ைத சுதந்திரம்

ஆ. சுதந்திர உரிவம

இ. அரசியல் ைரிகார உரிமை

ஈ. இமவ ஏதுமில்மல

குறிப்பு: ஷரத்து19 அவசரநிமல காலத்தில் தானாகஜவ நிறுத்தப்ைடும்.
87. முதல் ைாேகராட்சி இந்தியாவில் ஜதான்றிய ேகரம்
அ. மும்மை

ஆ. கல்கத்தா

இ. பசன்வன

ஈ. டில்லி

குறிப்பு: தசன்மன ைாேகராட்சி 29.9.1688ல் ததாடங்கப்ைட்டது.
88. ைட்டியல் I

ைட்டியல் II

a) தளைதி சங்கர்ராய்

1. ஏ.ஜக.47 மரபிள்

b) ைன்ஜைாகன் அதிகாரி

2. இராணுவத்தின் தமலமை அதிகாரி

c) முமனவர் தேல்சன் ைண்ஜடாலா

3. ஜேைாளத்தின் முதல்வர்

d) மைக்ஜகல் காலாசினா ஜவவ்

4. ததன் ஆப்பிரிக்காவின் தமலவர்

a

b

c

d

அ)

2

3

4

1

ஆ)

3

1

4

2

இ)

4

3

2

1

ஈ)

2

4

1

3

89. ைத்திய ைாநில உைவுகமள விசாரமண தசய்த குழு
அ. சர்க்காரியா ஆவையம்

ஆ. சந்தானம் குழு

இ. அஜசாக் ஜைத்தா குழு

ஈ. முன்னர் கூறிய எதுவுமில்மல

90. ஒரு ைாநிலத்தில் ேனாதிைதி ஆட்சி எத்தமன காலம் நீடிக்கலாம்?
அ. மூன்றாண்டு காலம்

ஆ. ஆறு ைாதங்கள்

இ. ஓராண்டு காலம்

ஈ. இரண்டாண்டுகள்

91. இந்திய அரசியலமைப்பில் நீதிப்புனராய்வு தசய்யும் அதிகாரம் தைற்ைவர்
அ. குடியரசுத் தமலவர்

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. தவலவம நீதிமன்றம்

ஈ.ைாராளுைன்ைம்

92. ைழங்குடியினரின் ைகுதிமய ஆளுவதற்கு தனி அதிகாரம் தைற்ை கவர்னர் உள்ள ைாநிலம்
அ. ஒரிஸ்

ா

இ. பீஹார்

ஆ. ைத்தியப் பிரஜதசம்
ஈ. அஸ்ஸாம்

93. கீழ் சமையில் அதிகைான எண்ணிக்மகயுள்ள ைாநிலம் எது?
அ. உத்திரப் பிரததசம்
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ாம்

94. மூன்ைடுக்கு ஊராட்சி முமைமயப் ைரிந்துமரத்தவர்
அ. அஜசாக் ஜைத்தா

ஆ. எஸ்.ஜக.ஜட

இ. பல்வந்த்ராய் தமத்தா

ஈ. D.V.T. கிருஷ்ணைாச்சாரி

95. ைாநில ஆளுேர் ைதவி வகிப்ைது
அ. ஐந்தாண்டுகள்
ஆ. குடியரசுத் தவலவர் நம்பிக்வக இருக்கும் வவரயில்
இ. முதலமைச்சர் ேம்பிக்மக இருக்கும் வமரயில்
ஈ. தமலமை நீதிைன்ை நீதிைதியின் ேம்பிக்மக இருக்கும் வமரயில்
96. ஜதர்தல் பிரச்சமனகமள தீர்ப்ைது
அ. குடியரசுத் தமலவர்

ஆ. ஜலாக் சமை

இ. ஜதர்தல் ஆமணயம்

ஈ. தவலவம நீதிமன்றம்

97. திட்டக்கமிஷன் அமைக்கப்ைட்ட வருடம்
அ. 1947

ஆ. 1950

இ. 1961

ஈ. 1964

98. தேயின் விசாரமண ஆமணயம் ததாடர்பு தகாண்டது
அ. இந்திராகாந்தி ைடுதகாமல

ஆ. இராஜீவ்காந்தி படுபகாவல

இ. சுைாஷ் சந்திரஜைாஸ் இைப்பு

ஈ. ஜைற்கூறிய எதுவுமில்மல

99. எச்சூழ்நிமலயில் அடிப்ைமட உரிமைகள் ரத்து தசய்யப்ைடலாம்?
அ. நீதிைன்ைத்தின் ஆமணயின் தையரில்
ஆ. ேனாதிைதி ஆட்சி அமுலுக்கு வரும்ஜைாது
இ. அவசரநிவல பிரகடனம் பசய்யப்பட்டுள்ள காலத்தில்
ஈ. நிதி தேருக்கடி காலத்தில்
100. இந்திய திட்டக்குழு
அ. ஆதலாசவனக் குழு

ஆ. நிர்வாகக் குழு

இ. இந்திய அரசின் நிர்வாகப் பிரிவு

ஈ. தன்னிச்மசயாக இயங்கும் குழு
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Indian Polity Model Test Questions 2 With Answers
1.

2.

3.

இந்திய பிரதம அமமச்சராவதர்கான குமைந்தபட்ச வயது வரம்பு
அ. 21 வருடம்

ஆ. 25 வருடம்

இ. 30 வருடம்

ஈ. 35 வருடம்

கீழ் ககாடுக்கப்பட்டமவயுள் எது இந்திய அரசியலமமப்பில் குறிப்பிடப்படாதது?
அ. ததர்தல் ஆமையம்

ஆ. திட்ட ஆணையம்

இ. அரசுப் பணியாளர் ததர்வாமையம்

ஈ. நிதி ஆமையம்

இந்திய அரசியலமமப்புச்

சட்டத்திமன உருவாக்குவதற்காக

அரசியலமமப்பு

நிர்ைய

சமப

ஏற்படுத்தப்பட்ட நாள் எது?

4.

அ. 10ம் தததி ஜூன், 1946

ஆ. 6ம் தேதி டிசம்பர், 1946

இ. 26ம் தததி நவம்பர், 1946

ஈ. 26ம் தததி டிசம்பர், 1949

இந்திய அரசியலமமப்பு சட்டம் அமுலாக்கிய கபாழுது அதில் இருந்த கமாத்த ஷரத்துகள்
அ. 350

5.

ஆ. 360

7.

8.

ஈ. 395

எப்கபாழுது குடியரசுத்தமலவர் வாரிசுச் சட்டம் இயற்ைப்பட்டது?
அ. 1955

6.

இ. 390

ஆ. 1959

இ. 1964

ஈ. 1969

பாராளுமன்ை முமை அரசாங்கத்தில் நிர்வாகத்துமை கபாறுப்புமடயதாக இருக்க தவண்டியது
அ. சட்டமன்ைத்திற்கு

ஆ.நீதி மன்ைத்திற்கு

இ.மக்களுக்கு

ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்மல

அடிப்பமட உரிமமகளில் அவசியமான தமடகமள விதிக்கக்கூடிய உரிமமகமள கபற்றிடுவது
அ. குடியரசுத் ேணைவர்

ஆ. தமலமம நீதிமன்ைம்

இ.பாராளுமன்ைம்

ஈ. மக்களமவ

குடியரசுத்

தமலவர்

நிதிநிமல

அவசரக்காலப்

பிரகடன

நிமலமய

எத்தமன

அறிவித்துள்ளார்?

9.

அ. ஒரு முமை

ஆ. இரண்டு முமைகள்

இ. மூன்று முமைகள்

ஈ. எப்பபொழுதும் இல்ணை

குடியரசுத் தமலவர் ததர்தல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் முடிகவடுப்பவர் யார்?
அ. சபாநாயகர்

ஆ. ேணைணம நீதிமன்றம்

இ. திட்ட ஆமையம்

ஈ. பாராளுமன்ைம்

10. யுனியன் பிரததசங்களுக்கு மக்களமவயில் எத்தமன இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன?
அ. 10 இடங்கள்
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ஈ. 30 இடங்கள்

11. தபாமரப் பிரகடனப்படுத்துவதற்கு சட்டப்பூர்வமாக அதிகாரத்மத கபற்றிருப்பவர் யார்?

12.

அ. குடியரசுத் ேணைவர்

ஆ. தமலமம அமமச்சர்

இ. மக்களமவ

ஈ. பாராளுமன்ைம்

இந்திய அரசியலமமப்புச் சட்டத்தில் அடிப்பமட கடமமகமள தசர்த்த சட்டத்திருத்தம்
அ. 40வது சட்டத்திருத்தம்

ஆ. 42 வது சட்டத்திருத்ேம்

இ. 43 வது சட்டத்திருத்தம்

ஈ. 44 வது சட்டத்திருத்தம்

13. அரசு கநறிமுமைக் ககாள்மககளுடன் தநரடித் கதாடர்புமடயது?
அ. அடிப்பமட உரிமமகள்

ஆ. அடிப்பமடக் கடமமகள்

இ. கொந்தியக் பகொள்ணககள்

ஈ. முகப்புமர

14. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர் ததர்தலில் தபாட்டியிடுவதற்கான உயர்ந்தபட்ச வயது வரம்பு
அ. 58 ஆண்டுகள்

ஆ. 60 ஆண்டுகள்

இ. 62 ஆண்டுகள்

ஈ. இது தபொன்ற வரம்பு இல்ணை

குறிப்பு: குமைந்த பட்ச வயது 35 ஆண்டுகள்
15.

இந்திய குடியரசுத் தமலவர் அவசரகால பிரகடன நிமலமய அறிவிப்பது
அ. அவராதலதய முடியும்
ஆ. அணமச்சர் குழுவின் பரிந்துணரயின் அடிப்பணடயில்
இ. தமலமம அமமச்சர் பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயில்
ஈ. பாராளுமன்ை பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயில்

16. இந்திய அரசியலமமப்புச் சட்டத்தில் முகப்புமர திருத்தப்பட்டது?
அ. 24வது திருத்தத்தில்

ஆ. 36வது திருத்தத்தில்

இ. 42வது திருத்ேத்தில்

ஈ. 44வது திருத்தத்தில்

17. துமைக் குடியரசுத் தமலவர் பதவிக்காக, இந்திய துமைக் குடியரசுத் தமலவர் கபறும் மாத ஊதியம்
அ. ரூ. 25,000

ஆ. ரூ. 30,000

இ. ரூ. 35,000

ஈ. ஊதியம் ஏதும் இல்ணை

குறிப்பு: ராஜ்ய சபாவின் தமலவர் பதவிக்கு மட்டுதம சம்பளம்
18. இந்தியாவில் பாராளுமன்ை ஈரமவக் கூட்டு கூட்டத் கதாடமர கூட்டும் உரிமம யாரிடம் உள்ளது?

19.

அ. பிரதம அமமச்சர்

ஆ. குடியரசுத் ேணைவர்

இ. துமைக் குடியரசுத் தமலவர்

ஈ. இவர்களில் எவருமில்லர்

இந்தியாவில் அரசியல் அதிகாரத்தின் முக்கிய ஆதாரம்
அ. மக்கள்
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இ. பாராளுமன்ைம்

ஈ. பாராளுமன்ைமும் மாநில சட்டமன்ைங்களும்

20. தமலமம அமமச்சர் என்பவர்

21.

அ. அரசின் தமலவர்

ஆ. அரசொங்கத் ேணைவர்

இ. அரசு மற்ரும் அரசாங்கத் தமலவர்

ஈ. இவர்களில் யாரும் அல்ல

கீழ்குறிப்பிட்டுள்ள உயர்நீதி மன்ைங்களுள், அந்தமான் &நிதகாபர் தீவுகள் எந்த நீதிமன்ைத்தின் கீழ்
வரும்?

22.

அ. கசன்மன உயர்நீதி மன்ைம்

ஆ. தகரளா உயர்நீதி மன்ைம்

இ. ஆந்திர பிரததச உயர்நீதி மன்ைம்

ஈ. கல்கத்ேொ உயர்நீதி மன்றம்

அரசியலமமப்பில் எந்த விதி ஜம்மு & காஷ்மீருக்கு தனி அந்தஸ்து வழங்குகிைது.
அ. 356

23.

ஆ. 360

இ. 372

ஈ. 370

இந்திய யூனியன் பகுதிகமள நியமிப்பவர்
அ. குடியரசுத் ேணைவர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. பாதுகாப்பு அமமச்சர்

ஈ. முதலமமச்சர்

24. இந்திய அரசியலமமப்பின் எந்த அடிப்பமட உரிமமகளில் தீண்டாமம பற்றி கூைப்பட்டுள்ளது?

25.

அ. சுதந்திரத்திற்கான உரிமம

ஆ. சமத்துவத்திற்கொன உரிணம

இ. சுரண்டலுக்ககதிரான உரிமம

ஈ. சமய சுதந்திரத்திற்கான உரிமம

இந்திய அரசியலமமப்பில் எந்த தமலப்பின் கீழ் கிராம பஞ்சாயத்து அமமப்பு தரப்பட்டுள்ளது?
அ. அடிப்பமட உரிமமகள்

ஆ. குடியுரிமம

இ. அரசு பெறிமுணறக் பகொள்ணககள்

ஈ. அடிப்பமடக் கடமமகள்

26. உச்சநீதி மன்ைத்தின் நீதிபதிமய நியமிக்கும் அதிகாரம் உள்ளவர் யார்?

27.

அ. குடியரசுத் ேணைவர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. பாராளுமன்ைம்

ஈ. சட்ட அமமச்சர்

இந்திய குடியரசுத் தமலவர் பதவியும், துமைக் குடியரசுத் தமலவர் பதவியும் காலியாக இருக்கும்
கபாழுது, குடியரசுத் தமலவர் கபாறுப்மப யார் வகிப்பார்?
அ. முதன்மம ததர்தல் அலுவலர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. உச்சநீதி மன்ற ேணைணம நீதிபதி

ஈ. மக்களமவ சபாநாயகர்

28. இந்தியாவின் பாராளுமன்ை ஈரமவக் கூட்டு கூட்டத்கதாடமரக்கூட்டும் உரிமம யாரிடம் உள்ளது?
அ. பிரதம அமமச்சர்

ஆ. குடியரசுத் ேணைவர்

இ. துமைக் குடியரசுத் தமலவர்

ஈ. எவரிடமும் இல்மல

29. திட்டகமிஷன் துவங்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. கி.பி 1950
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Page 3 of 13

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

30. இந்தியாவின் முதல் குடிமகன்

31.

அ. ஜனொதிபதி

ஆ. துமை ஜனாதிபதி

இ, பிரதம மந்திரி

ஈ. சபாநாயகர்

கீழ்க்காணும் கூற்றுகமள ஆய்க.
கூற்று(A): மாநில ஆளுநர் குடியரசுத் தமலவரால் நியமிக்கப்படுகிைார். அவர் குடியரசுத் தமலவர்
நிமனக்கும் வமரயில் பதவி வகிக்கலாம்.
காரைம்(R): மாநில ஆளுநரின் பதவிக்காலம் 6 ஆண்டுகள்
அ. (A) மற்றும் (B) சரியானமவ. (R) என்பது (A) யின் சரியான விளக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (B) சரியானமவ. (R) என்பது (A) யின் சரியான விளக்கமல்ல
இ. (A) சரியொனது ஆனொல் (R) ேவறொனது
ஈ. (A) தவைானது ஆனால் (R) சரியானது

32.

இந்திய அரசியலமமப்பில் உள்ள கநருக்கத்மத பிரகடனப்படுத்தும் முமை
அ. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியலமமப்பு சட்டத்திலிருந்து கபைப்பட்டது
ஆ. தசாவியத் யூனியன் அரசியலமமப்பிலிருந்து கபைப்பட்டது
இ. அபமரிக்க அரசியைணமப்பிலிருந்து பபறப்பட்டது
ஈ. கஜர்மானிய கவய்மர் அரசியலமமப்பிலிருந்து கபைப்பட்டது

33. கடின உமழப்பிற்குப் பிைகு இந்திய அரசியலமமப்பானது
அ. 26 டிசம்பர் 1949ல் தயாரானது

ஆ. 26 ஜனவரி 1950ல் தயாரானது

இ. 26 ெவம்பர் 1949ல் ேயொரொனது

ஈ. 26 டிசம்பர் 1949ல் தயாரானது.

34. இந்திய அரசியலமமப்பானது
அ. வழக்கறிஞர்களின் கசார்க்கம் என்று அமழக்கப்படுகிைது.
ஆ. சர்வாதிகால தன்மமயுடய அரசியலமமப்பாகும்.
இ. வளர்ச்சியமடந்த அரசியலமமபாகும்
ஈ. எழுதப்பட்ட அரசியலமமப்பாகும்.
35. கசாத்துரிமம என்பது தற்தபாது
அ. சட்ட உரிணமயொகும்

ஆ. அறிகநறி உரிமமயாகும்

இ. இயற்மக உரிமமயாகும்

ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்மல

36. குடியரசுத் தமலவரின் பதவிக்காலம்
அ. 2 ஆண்டுகள்

ஆ. 4 ஆண்டுகள்

இ. 6 ஆண்டுகள்

ஈ. 5 ஆண்டுகள்

37. இந்திய பாராளுமன்ைத்தின் கீழ் அமவ இவ்வாறு அமழக்கப்படுகிைது?
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அ. தைொக்சபொ

ஆ. ராஜ்ய சபா

இ. அகசம்பிளி

ஈ. தமலமவ

38. மாநிலத்தின் தமல்முமையீட்டு நீதிமன்ைம்
அ. கசசன்ஸ் நீதிமன்ைம்

ஆ. உச்சநீதிமன்ைம்

இ. மாஜிஸ்திதரட் நீதிமன்ைம்

ஈ. உயர்நீதிமன்றம்

39. 12வது மக்களமவயின் துமை சபாநாயகர் திரு. பி.எம்.மசயத் எந்த அரசியல் கட்சிமய சார்ந்தவர்?
அ. பாரதீய ஜனதா கட்சி

ஆ. இந்திய தேசிய கொங்கிரஸ்

இ. கதலுங்கு ததசம்

ஈ. திராவிட முன்தனற்ைக் கழகம்

40. அரசியலமமப்பு சமபயின் நிரந்தர தமலவராக இருந்தவர் யார்?

41.

அ. டொக்டர் இரொதஜந்திர பிரசொத்

ஆ. டாக்டர் அம்தபத்கார்

இ. பண்டிட் ஜவஹர்லால் தநரு

ஈ. மகாத்மா காந்தி

மத சுதந்திரம்
அ.விதிகள் 25 – 27ல் கூைப்பட்டுள்ளது

ஆ.விதிகள் 25-28ல் கூறப்பட்டுள்ளது

இ. விதிகள் 26-29ல் கூைப்பட்டுள்ளது

ஈ. விதிகள் 24-27ல் கூைப்பட்டுள்ளது

42. பின்வருவனவற்றில் எந்த கூற்று சரியானது இல்மல?
அ. மொநிைங்கள் அணவயில் மொநிைங்களுக்குச் சமமொன பிரதிநிதித்துவம்
பகொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது
ஆ. மத்திய அரசாங்கம் மிகவும் பலமானது
இ. மத்திய-மாநில பட்டியல்களில் மத்திய அரசாங்கமும், மாநில அரசாங்கமும் சட்டம் இயற்ைலாம்
ஈ. எஞ்சியுள்ள அதிகாரங்கள் மத்திய அரசிடம் உள்ளது.
43. இந்திய தமலமவ இவ்வாறு அமழக்கப்படுகிைது.
அ. மக்களமவ

ஆ. மொநிைங்களணவ

இ. பாராளுமன்ைம்

ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்மல

44. இந்தியாவில் முதன்முதலாக அரசுப் பணியாளர் ததர்வாமையம்
அ. அய்ச்சன் குழுவின் சிபொரிசுக்கு இைங்க அணமக்கப்பட்டது
ஆ. லீ குழுவின் சிபாரிசுக்கு இைங்க அமமக்கப்பட்டது
இ. மசமன் குழுவின் சிபாரிசுக்கு இைங்க அமமக்கப்பட்டது
ஈ. திட்டக்குழுவின் சிபாரிசுக்கு இைங்க அமமக்கப்பட்டது.
45. அரசியலமமப்பு படி நிதிக்குழு ஒவ்கவாரு
அ. ஆண்டுக்கு ஒருமுமை அமமக்கப்படுகிைது
ஆ. மூன்ைாண்டுக்கு ஒருமுமை அமமக்கப்படுகிைது.
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இ. ஐந்ேொண்டுக்கு ஒருமுணற அணமக்கப்படுகிறது.
ஈ. ஏழாண்டுக்கு ஒருமுமை அமமக்கப்படுகிைது
46. இந்திய அரசியலமமப்புச் சட்டம்
அ. அரசியல் அணமப்பு நிர்ைய சணபயொல் ஏற்றுக் பகொள்ளப்பட்டது
ஆ. முதலாவது பாராளுமன்ைத்தால் ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டது
இ. மக்களமவயால் ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டது
ஈ. அரசியலமமப்பு வமர குழுவால் ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டது.
47. கபாதுவாக பாராளுமன்ைம்
அ. மத்திய பட்டியலில் உள்ள துமைகள் பற்றி சட்டம் இயற்ைலாம்
ஆ. கபாதுப்பட்டியலில் உள்ள துமைகள் பற்றி சட்டம் இயற்ைலாம்
இ. மாநிலப் பட்டியலில் உள்ள துமைகள் பற்றி சட்டம் இயற்ைலாம்
ஈ. மத்திய மற்றும் பபொதுப் பட்டியலில் உள்ள துணறகள் பற்றி சட்டம் இயற்றைொம்.
48. இந்திய அரசியலமமப்புச் சட்டம் நிர்வாக அதிகாரத்மத
அ. குடியரசுத் ேணைவரிடம் பகொடுத்துள்ளது
ஆ. அமமச்சரமவயிடம் ககாடுத்துள்ளது
இ. குடியரசுத் தமலவர் மற்றும் பாராளுமன்ைம் இவற்றிற்கு ககாடுத்துள்ளது
ஈ. பிரதம அமமச்சரிடம் ககாடுத்துள்ளது.
49. அரசியலமமப்பின்படி மாநில சட்டமன்ைத்தின் தமலமவமய நீக்கதவா, அல்லது உண்டாக்கதவா
அ. மாநில சட்டமன்ைத்தால் முடியும்
ஆ. இந்தியப் பொரொளுமன்றத்ேொல் மட்டுதம முடியும்
இ. மாநில ஆளுநரால் மட்டுதம முடியும்
ஈ. குடியரசுத் தமலவரின் ஆமைப்படி முடியும்.
50. எந்த மாநில சட்டமன்ைம் அதிக உறுப்பினர்கமள கபற்றிருக்கிைது?
அ. ஆந்திரப்பிரததசம்

ஆ. தமற்குவங்காளம்

இ. உத்திர பிரதேசம்

ஈ. மகாராஷ்டிரா

51. மாநில சட்ட தமலமவயில் பின்வரும் உறுப்பினர்களில் எவர் தவறுதலாகச் தசர்க்கப்பட்டுள்ளார்?
அ. நகராட்சி மன்ைம், மாவட்டக் கழகம் மற்றும் உள்ளாட்சி உறுப்பினர்களால் ததர்ந்து
எடுக்கப்பட்டவர்கள்
ஆ. தகொவில், தேவொையம் மற்றும் மசூதிகளின் பிரதிகல்
இ. உயர்நிமலப் பள்ளிகளுக்கு குமையாமல் இருக்கும் கல்வி நிமலயங்களில் பணிபுரிபவர்களின்
பிரதிகள்
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ஈ. மாநில ஆளுநரால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் குறிப்பாக இலக்கியம், அறிவியல் மற்றும் சமூக
தசமவ கூட்டுைவு இயக்கங்கமள தசர்ந்தவர்கள்
52. இந்திய பாராளுமன்ைத்தின் கபரிய குழு எது?

53.

அ. கபாது கைக்கு குழு

ஆ. மதிப்பீட்டு குழு

இ. மனுக்கள் குழு

ஈ. விதிகள் குழு

இந்திய குடியரசுத் தமலவர்
அ. பிரதம அமமச்சரால் நியமிக்கப்படுகிைார்
ஆ. பாராளுமன்ைத்தால் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகிைார்
இ. மாநில முதலமமச்சரால் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகிைார்
ஈ. பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களும், மொநிை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தசர்த்ே வொக்கொளர்
கல்லூரியொல் தேர்ந்பேடுக்கப்படுகிறொர்

54. குடியரசுத் தமலவருக்கு பதவி பிரமாைம் கசய்து மவப்பவர்

55.

அ. இந்திய ேணைணம நீதிபதி

ஆ. இந்திய பிரதம அமமச்சர்

இ. இந்திய குடியரசு துமைத் தமலவர்

ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்

குடியரசுத் தமலவர் பதவி விலகும் கடிதத்மத
அ. குடியரசு துணைத்ேணைவருக்கு அனுப்ப தவண்டும்
ஆ. மக்களமவத் தமலவருக்கு அனுப்ப தவண்டும்
இ. பிரதம அமமச்சருக்கு அனுப்ப தவண்டும்
ஈ. இந்திய தமலமம நீதிபதிக்கு அனுப்ப தவண்டும்

56. குடியரசுத் தமலவர் பதவி காலியாக இருக்கும் தபாது துமைக் குடியரசுத் தமலவர் எவ்வளவு காலம்
குடியரசுத் தமலவராக பதவி வகிக்கலாம்?

57.

அ. மீதம் உள்ள காலம் வமர

ஆ. ஒரு வருடகாலம் வமர

இ. ஆறு மொேம் வணர

ஈ. மூன்று மாதம் வமர

குடியரசுத் தமலவர் மறுப்பாமைமய
அ.நிதி மதசாதாக்களுக்கும், மற்ை மதசாதாக்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்
ஆ. நிதி மதசொேவுக்கு மட்டும் பயன்படுத்ேைொம்
இ, நிதி மதசாதாமவத் தவிர மற்ை மதசாதாக்களுக்கு பயன்படுத்தலாம்
ஈ. இரண்டு வமகயான மதசாதாக்களும் இல்மல

58. கநருக்கடி நிமல பிரகடனத்திற்கு பாராளுமன்ைத்தில்
அ. ஒரு மொேத்திற்குள் ஒப்புேல் வொங்க தவண்டும்
ஆ. இரண்டு மாதத்திற்குள் ஒப்புதல் வாங்க தவண்டும்
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இ. ஆறு மாதத்திற்குள் ஒப்புதல் வாங்க தவண்டும்
ஈ. ஒரு வருடத்திற்குள் ஒப்புதல் வாங்க தவண்டும்.
59. துமைக் குடியரசுத் தமலவர்
அ. மாநில சட்டமன்ைத்தால் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகிைார்
ஆ.குடியரசுத் தமலவமர ததர்ந்கதடுத்த உறுப்பினர்களால் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகிைார்
இ. ராஜ்யசமப உறுப்பினர்களால் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகிைார்
ஈ. பொரொளுமன்றத்தில் உள்ள இரண்டு சணப உறுப்பினர்களொலும் தேர்ந்பேடுக்கப்படுகிறொர்
60. உண்மமயில் அமமச்சரமவ
அ. மக்களணவயின் ெம்பிக்ணகணய பபற்றிருக்கும் வணர பேவி வகிக்கைொம்
ஆ. பிரத அமமச்சரின் நம்பிக்மகமயப் கபற்றிருக்கும் வமர பதவி வகிக்கலாம்
இ. குடியரசுத் தமலவரின் நம்பிக்மகமய கபற்றிருக்கும் வமர பதவி வகிக்கலாம்
ஈ. மக்களமவ தமலவரின் நம்பிக்மகமயப் கபற்றிருக்கும் வமரயில் பதவி வகிக்கலாம்
61.

ஒரு அமமச்சர் யாருமடய நம்பிக்மகமய இழந்தால் பதவி விலகக் தகாரலாம்?
அ. ஆளுநர்

ஆ. மாநில சட்ட மன்ைம்

இ. மொநிை முேைணமச்சர்

ஈ. உயர்நீதி மன்ைம்

62. அரசியலமமப்பின்படி மாநில ஆளுநர் தன் நடவடிக்மககளுக்கு
அ. பிரதம அமமச்சருக்கு கபாறுப்பாவார்
ஆ. குடியரசுத் ேணைவருக்கு பபொறுப்பொவொர்
இ. முதலமமச்சருக்குப் கபாறுப்பாவார்
ஈ. குடியரசுத் துமைத்தமலவருக்குப் கபாறுப்பாவார்
63. உச்சநீதிமன்ைத்தின் தமலமம நீதிபதி
அ. குடியரசுத் தமலவரால் மட்டுதம நியமிக்கப்படுகிைார்
ஆ, பிரதம அமமச்சரால் மட்டுதம நியமிக்கப்படுகிைார்
இ. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் உயர்நீதி மன்ற நீதிபதிகணள கைந்ேொதைொசித்ே பிறகு
குடியரசுத் ேணைவர் நியமிக்கிறொர்.
ஈ. உயர்நீதி மன்ைங்களின் தமலமம நீதிபதிகளால்
64. குடியரசுத் தமலவர் உச்சநீதி மன்ைத்தின் ஆதலாசமனமய
அ. உயர் அதிகாரிகள் நியமனத்திற்கு தகாரலாம்
ஆ. மாநிலப் பட்டியலில் இருக்கும் துமை சம்பந்தமாக சட்டம் இயற்றும்தபாது
இ. அரசியைணமப்பு ேன்ணம அல்ைது ஒரு சட்டம் நிணறதவற்றப்பட்ட பிறகு
ஈ. தமதல கசால்லப்பட்ட அமனத்திற்கும்
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65. உச்சநீதிமன்ைமாதலாசமன வழங்கும் அதிகாரத்மத
அ. விதி 243ன் படி கபற்றிருக்கிைது

ஆ. விதி 43ன் படி கபற்றிருக்கிைது

இ. விதி 142ன் படி கபற்றிருக்கிைது

ஈ. விதி 142ன் படி பபற்றிருக்கிறது

66. கீதழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எந்த ஒன்று தவைாகப் கபாருத்தப்பட்டிருக்கிைது?
அ) திட்டக் குழு

- திட்டங்கமள இடுதல்

ஆ.அரசு ததர்வாமையம் - அரசாங்க அலுவலர்கமள ததர்வு கசய்தல்
இ. ததர்தல் ஆமனயம்

- ததர்தல்கமள நடத்தி மவத்தல்

ஈ. நிதிக்குழு

- வரவு பசைவு ேயொரித்ேல்

67. இந்தியாவின் முதல் துமை ஜனாதிபதி
அ. ஜாகிர் உதசன்

ஆ. டொக்டர் இரொேொகிருஷ்ைன்

இ. வி.வி.கிரி

ஈ. ஜி.எஸ்.பதக்

68. இந்தியத் திட்டக்குழுவின் தமலவர் யார்?
அ. நிதி அமமச்சர்

ஆ. பிரேம மந்திரி

இ. திட்ட அமமச்சர்

ஈ. மனித வளதமம்பாட்டு அமமச்சர்

69. அடிப்பமட உரிமமகளின் முக்கிய தநாக்கம்
அ. நீதித்துமையின் சுதந்திரத்மத உறுதிப்படுத்துவது
ஆ. சமதர்ம சமுதாயத்மத ஏற்படுத்துவது
இ. ேனிமனிே சுேந்திரத்ணே உறுதிப்படுத்துவது
ஈ. இமவ அமனத்மதயும் உறுதிப்படுத்துவது
70. இந்திய திட்டக்குழுவின் முதலாவது துமைத் தமலவர்

71.

அ. சி. ராஜதகாபாலச்சாரி

ஆ. டாக்டர் இராதஜந்திரப் பிரசாத்

இ. தநரு

ஈ. கிருஷ்ைமொச்சொரி

நமது இந்திய அரசியலமமப்பு நமக்கு எத்தமன அடிப்பமட உரிமமகமள ககாடுத்திருக்கிைது?
அ. ஆறு

ஆ. ஏழு

இ. ஒன்பது

ஈ. பத்து

குறிப்பு: 44வது சட்டத்திருத்தம் மூலம் 7லிருந்து 6ஆக குமைக்கப்பட்டது.
72.

73.

இந்திய குடியரசுத் தமலவராக ஒருவர் எத்தமன முமை பதவியிலிருக்கலாம்?
அ. ஒருமுமை

ஆ. இரண்டு முமைகள்

இ. நான்கு முமை

ஈ. எத்ேணன முணற தவண்டுமொனொலும்

நம்நாட்டின் அரசியலமமப்பு நமடமுமைக்கு வந்தநாள்
அ. 26 நவம்பர், 1949

ஆ. 15 ஆகஸ்ட், 1945

இ. 26 ஜனவரி, 1950

ஈ. 15 ஆகஸ்டு, 1947
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அரசியலமமப்பு

சட்டத்தில்

புதிதாகக்

ககாண்டு

வரப்பட்டுள்ள

எந்த

திருத்தம்

பஞ்சாயத்துகளுக்கு அதிக அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது?
அ. 80 வது
75.

ஆ. 76வது

இ. 75வது

ஈ. 73வது

இந்திய அரசியலமமப்பானது
அ. சிறிய அரசியலமமப்பாகும்

ஆ. நடுத்தர அளவுள்ள அரசியலமமப்பாகும்

இ. பபரிய அரசியைணமப்பொகும்

ஈ. மிகவும் சிறிய அரசியலமமப்பாகும்

76. மூன்றில் ஒருபங்கு மாநிலங்களமவ உறுப்பினர்கள்
அ. ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஓய்வு கபறுகின்ைனர்
ஆ. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுணற ஓய்வு பபறுகின்றனர்.
இ. மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை ஓய்வு கபறுகின்ைனர்
ஈ. நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுமை ஓய்வு கபறுகின்ைனர்.
77.

இந்தியப் பாராளுமன்ைம்
அ. மக்களமவயும், மாநிலங்களமவயும் ககாண்டது
ஆ. குடியரசுத் ேணைவர், மக்களணவ மற்றும் மொநிைங்களணவணயக் பகொண்டது
இ. மக்களமவ, குடியரசுத் தமலவர் மற்றும் அமமச்சரமவமயக் ககாண்டது
ஈ. மக்களமவ, மாநிலங்களமவ, அமமச்சரமவ மற்றும் குடியரசுத் தமலவமரக் ககாண்டது

78. மக்களாட்சி கவற்றிகரமாக கசயல்படுவதற்கு பின்வரும் உரிமமகளில் முக்கியமானது?
அ. கசாத்துரிமம

ஆ. சங்கம் அமமக்கும் உரிமம

இ. கூட்டம் கூடும் உரிமம

ஈ. குமைகூறும் உரிமம

79. “தசாஷலிஸ்ட்

மற்றும்

கசக்குலர்”

என்ை

வார்த்மத

அரசியலமமப்பின்

முகவுமரயில்

அரசியலமமப்பு திருத்தம் மூலம் தசர்க்கப்பட்டது?
அ. 25வது திருத்தம்

ஆ. 44வது திருத்தம்

இ. 42வது திருத்ேம்

ஈ. 40வது திருத்தம்

80. இந்திய அரசியலமமப்பானது
அ. புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசியலமமப்பு
ஆ. அதிகமொக மற்ற அரசியைணமப்புகளிலிருந்து பபறப்பட்ட
இ மற்ை அரசியலமமப்புகளிலிருந்து கபைப்பட்ட நகல் அரசியலமமப்பல்ல
ஈ இவற்றுள் ஏதுமில்மல
81.

அரசியலமமப்பு நிர்ைய சமப ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
அ.1946

ஆ. 1947

இ. 1948

ஈ. 1950

82. இந்திய பாராளுமன்ர அரசாங்க முமையில்
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அ. அமமச்சர்கள் குறிப்பிட்ட காலம் பதவியில் இருக்கலாம்
ஆ. நம்பிக்மகயில்லா தீர்மானத்தின் மூலம் அமமச்சர்கமள பதவி நீக்கம் கசய்ய முடியாது
இ. ெம்பிக்ணகயில்ைொ தீர்மொனத்தின் மூைம் அணமச்சர்கணள பேவி நீக்கம் பசய்யைொம்.
ஈ. குடியரசுத் தமலவருக்கு மட்டுதம அமமச்சர்கள் பதிலளிக்க கடமமப்பட்டவர்கள்
83. இந்திய பாராளுமன்ை அரசாங்கத்தில்
அ. அமமச்சர்கள் பாராளுமன்ர உறுப்பினர்கள் இல்மல
ஆ. அமமச்சர்கள் மக்களமவயில் மட்டுதம உறுப்பினர்கள்
இ. அணமச்சர்கள் பொரொளுமன்றத்தின் உறுப்பினர்கள்
ஈ. அமமச்சர்கள் மாநிலங்கள் அமவயில் மட்டும் உறுப்பினர்கள்
84. உச்சநீதிமன்ைம் நிரந்தரமாக இருக்கும் இடம்
அ. மும்பாய்

ஆ. கல்கத்தா

இ. படல்லி

ஈ. கான்பூர்

85. இந்தியாவில் பாராளுமன்ை அரசாங்கமானது
அ. அகமரிக்க அரசியல் அமமப்பிலிருந்து கபைப்பட்டது
ஆ. பிரிட்டிஷ் அரசியல் அணமப்பிலிருந்து பபறப்பட்டது
இ. இரஷ்ய அரசியல் அமமப்பிலிருந்து கபைப்பட்டது
ஈ. சுவிஷ் அரசியல் அமமப்பிலிருந்து கபைப்பட்டது
86. இந்திய அரசியலமமப்பின் வமரகுழுவின் தமலவர் யார்?
அ. டொக்டர் அம்தபத்கொர்

ஆ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரசாத்

இ. சர்தார் பதடல்

ஈ. பண்டிட் ஜவஹர்லால் தநரு

87. கபாதுவாக மாநில ஆளுநரின் பதவிக்காலம்
அ. 3 ஆண்டுகள்

ஆ. 5 ஆண்டுகள்

இ. 6 ஆண்டுகள்

ஈ. 2 ஆண்டுகள்

88. இரட்மடக் குடியுரிமம முமை இருப்பது
அ. அபமரிக்கொ

ஆ. பிரான்ஸ்

இ. ஜப்பான்

ஈ. இங்கிலாந்து

89. தமலமம நீதிமன்ை நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படும் காலவரம்பு
அ. ஐந்து ஆண்டுகள்

ஆ. ஐந்து ஆண்டுகள் (அ) 60 வயது வமர

இ.ஆறு ஆண்டுகள்

ஈ. ஆறு ஆண்டுகள் (அ) 65 வது வணர

90. ஆபிரகாம் லிங்கன் இதற்கு வித்திட்டவர்.
அ. நிலச்சீர்திருத்தம்

Learning Leads To Ruling

ஆ. கவளியுைவுக் ககாள்மககள்
Page 11 of 13

Indian Polity
இ. அடிணமத்ேனத்ணே அழித்ேல்

Prepared By www.winmeen.com
ஈ. விடுதமல இயக்கம்

91. “சிறு அரசியலமமப்பு” என்று எதமன அமழக்கிதைாம்?
அ. 42வது சட்டத்திருத்ேம்

ஆ. 43வது சட்டத்திருத்தம்

இ. 52வது சட்டத்திருத்தம்

ஈ. 39வது சட்டத்திருத்தம்

92. குடியரசுத் துமைத்தமலவர் அலுவலகம்
அ. அரசியைணமப்பு மூைம் உருவொக்கப்பட்டது
ஆ. பாராளுமன்ைச் சட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது
இ. அரசியலமமப்பின் மற்றுகமாரு சலுமகயின் மூலம்
ஈ. இவற்றில் ஏதுவுமில்மல
93. மத்தியப் கபாதுப்பணித் ததர்வாமையம், தன் கசயல்பாடு குறித்த ஆண்டறிக்மகமய யாரிடம்
சமர்ப்பிக்கிைது?
அ. குடியரசுத் ேணைவர்

ஆ. அமமச்சுத் தமலமம கசயலகம்

இ. உள்துமை அமமச்சர்

ஈ. பாராளுமன்ைம்

94. இந்திய அரசு சட்டம், 1919 குறிப்புவது
அ. மாகாை சுயாட்சி

ஆ. தனிப்பட்ட வாக்கமமப்பு

இ. குமைந்த அதிகாரம்

ஈ. இரட்ணடயொட்சி

95. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர் கபற்றிருப்பது
அ. எல்லா அதிகாரமும்

ஆ. பபயரளவிைொன அதிகொரம்

இ. குமைந்த அதிகாரம்

ஈ. பிரதம மந்திரிமயவிட அதிக அதிகாரம்

96. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவரின் ததர்தலுக்கு நிர்ையிக்கப்படும் அதிகபட்ச வயது
அ. 58வயது

ஆ. 62 வயது

இ. 60 வயது

ஈ.வயது வரம்பு இல்ணை

97. தமலமவயின் தமலவர்
அ. குடியரசுத் தமலவர்

ஆ. குடியரசுத் துணைத்ேணைவர்

இ. பிரதம அமமச்சர்

ஈ. கீழமவயின் சபாநாயகர்

குறிப்பு: தமலமவயின் தமலவர் பதவிக்கு மட்டுதம சம்பளம் உண்டு
98. இந்தியத் துமைக் குடியரசுத் தமலவர்
அ.குடியரசுத் தமலவரால் நியமிக்கப்படுகிைார்
ஆ. மக்களால் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகிைார்
இ. பொரொளுமன்ற ஈரணவகளின் உறுப்பினர்கள் மூைம் தேர்ந்பேடுக்கப்படுகிறொர்
ஈ. மாநில சட்டமன்ைத்தின் மூலம் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகிைார்
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99. இந்திய குடியரசுத் தமலவர் இக்குறிப்பிட்ட வயமதக் கடந்தவராக இருத்தல் அவசியம்
அ. 25 ஆண்டுகள்

ஆ. 35 ஆண்டுகள்

இ. 30 ஆண்டுகள்

ஈ. 58 ஆண்டுகள்

100. குடியரசுத் தமலவரின் அதிகபட்ச வயது வரம்பு எது?
அ. 60 வயது

ஆ. 65 வயது

இ. 70 வயது

ஈ. வயது வரம்பு கிணடயொது
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Indian Polity Model Test Questions 3 in Tamil With Answer
1.

2.

3.

4.

5.

பாராளுமன்ற மமலவையில் எந்த மாநிலம் அதிகபட்ச இடங்கவைப் பபற்றிருக்கிறது?
அ. ஆந்திரப் பிரமதசம்

ஆ. பீஹார்

இ. உத்திரப் பிரதேசம்

ஈ. மமற்கு ைங்காைம்

மபார் பிரகடனப்படுத்துைதற்கு சட்டப்பூர்ை அதிகாரம் பவடத்தைர் யார்?
அ. குடியரசுத் ேலைவர்

ஆ. தவலவம அவமச்சர்

இ. பாராளுமன்றம்

ஈ. மக்கைவை

இந்திய குடியரசுத் துவைத்தவலைர் பதவி ைகிப்பது
அ. குடியரசுத் தவலைரின் விருப்பப்பட்ட காலம் ைவர

ஆ. ஐந்ோண்டு காைம்

இ. பிரதம மந்திரியின் விருப்பப்பட்ட காலம் ைவர

ஈ. நான்காண்டு காலம்

அவமச்சர்கள் குழு யாருக்குப் பபாறுப்பானைர்கள்?
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. குடியரசுத் தவலைர்

இ. மக்கள்

ஈ. பாராளுமன்றம்

கீழ்க்கண்ட பல்மைறு நாடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சரியான சிறப்பு இயல்புகள் எது?
அ. சட்டத்தின் ஆட்சி

- அபமரிக்கா

ஆ. நீதிப்பண்பு அதிகாரம்

- ஆஸ்திமரலியா

இ. பபாதுப்பட்டியல்

- இங்கிலாந்து

ஈ. அரசு வழிகாட்டி நெறி முலறகள் - அயர்ைாந்து
6.

தணிக்வகத்துவற உயர் அதிகாரி விருப்பப்படி தன்னுவடய இராஜினாமா கடிதத்வத முவறப்படி
யாருக்கு அனுப்பி வைப்பார்?

7.

8.

9.

அ. குடியரசுத்ேலைவர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. கீழவையின் சபாநாயகர்

ஈ. மமற்குறிப்பிட்டைர்களில் யாருமில்வல

பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுைனங்களில் அவமந்திருக்கும் சிறிய நிர்ைாக அவமப்பு
அ. கிராம பஞ்சாயத்து

ஆ. பஞ்சாயத்து சமிதி

இ. ஜில்லா பரிஷத்

ஈ. மாநகராட்சி

சபாநாயகவர பதரிவு பசய்ைது
அ. பாராளுமன்ற கீழலவ

ஆ. குடியரசுத் தவலைர்

இ. பிரதம அவமச்சர்

ஈ. கீழவையில் அங்கம் ைகிக்கின்ற எதிர்கட்சிகள்

பிரதம அவமச்சர் கட்டாயம் இதில் உறுப்பினர் ஆைார்
அ. பபாதுக் கைக்குகள் குழு

ஆ. கீழலவ

இ. மமலவை

ஈ. மாநில சட்ட மன்றம்

10. இந்தியக்

குடியரசுத்

தவலைர்

மதர்தல்

சம்பந்தப்பட்ட

பிரச்சவனகள்

எங்கு

வைக்கப்படுகின்றன?
அ. பாராளுமன்றத்தில்

ஆ. மக்கைவையில்

இ. மாநிலங்கைவையில்

ஈ. உச்சநீதிமன்றத்தில்
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மமலவை உறுப்பினர்கள் இக்குறிப்பிட்ட ையதிவனக் கடந்தைராக இருத்தல் மைண்டும்
அ. 21 ையது

12.

ஆ. 25 ையது

14.

ஈ. 35 ையது

இந்திய அரசியலவமப்பில் சிறுபான்வமயினரின் விருப்பத்வத பாதுகாக்கக் கூடிய விதி எது?
அ. விதி 256

13.

இ. 30 வயது

ஆ. விதி 29

இ. விதி 370

ஈ. விதி 22

இந்தியப் பாராளுமன்ற குழுக்களிமல எக்குழு அதிக உறுப்பினர்கவைக் பகாண்டது?
அ. பபாதுக் கைக்குகள் குழு

ஆ. அரசு உவடவமகள் பகாண்ட குழு

இ. விதிமுவறக்குழு

ஈ. திறனாய்வுக்குழு

இந்திய ஜனாதிபதியால் இராஜ்ய சபாவிற்கு எத்தவன நபர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்?
அ. 12

ஆ. 10

இ. 2

ஈ. 6

15. கீழ்க்கண்ட எந்த அரசியலவமப்புத் திருத்தம் அடிப்பவட கடவமகள் என்ற அத்தியாயத்வதச்
மசர்ந்தது?
அ. 42வது
16.

இ. 73 ைது

ஈ. 35 ைது

பத்திரிக்வக சுதந்திரம் கீழ்க்கண்ட ஷரத்தில் அடங்கியுள்ைது?
அ. 19(1)

17.

ஆ.. 44ைது
ஆ. 21(a)

இ. 31(b)

ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்வல

மாநில மமலவைவய ஏற்படுத்தமைா, எடுத்து விடமைா மைண்டுபமனில், மாநில கீழ் சவபயின்
கீழ்க்கண்ட பபரும்பான்வம மதவை

18.

அ. 2/3 நபரும்பான்லம

ஆ. சாதாரை பபரும்பான்வம

இ. 1/3 பபரும்பான்வம

ஈ. இைற்றில் எதுமில்வல

ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநில மசர்க்கப்பட்டுள்ை பட்டியல் எது?
அ. மூன்றாைது

19.

ஆ. ஒன்றாவது

இ. ஏழாைது

ஈ. ஐந்தாைது

ஆளுநருக்கு
அ.சட்டமன்ற கூட்டத்வத முடித்து வைக்க அதிகாரத்வத இல்வல
ஆ. சட்டமன்றத்வத கவலக்க அதிகாரமில்வல
இ. சட்டமன்றத்லே ஒத்திலவக்க அதிகாரமில்லை
ஈ. சட்டமன்ற கூட்டத்திற்கு அவழப்பு விட அதிகாரம் இல்வல
குறிப்பு: ஒத்திவைக்கும் அதிகாரம் சபாநாயகருக்கு மட்டுமம உண்டு.

20. பழங்குடியினவர குறிப்பிடுைது

21.

அ. 6வது நெட்யூல்

ஆ. 8ைது பஷட்யூல்

இ. 9ைது பஷட்யூல்

ஈ. 1ைது பஷட்யூல்

மமற்கு நாடுகளில் சமயசார்பற்ற அரசு ஏபனனில்
அ. அரசு சமயத்தில் ேலையிடாது
ஆ. அரசு எல்லா சமயங்கவையும் சமமாக பாவிக்கும்
இ. கல்வி நிறுைனங்கள் சமயக் கல்விவய தராது
ஈ. மைவல ைாய்ப்பில் அரசு எந்த பாகுபாடும் பசய்யாது.

22. நீதிப்புனராய்வு முவறவய இந்தியா பின்பற்றிய நாடு
அ. அநமரிக்க ஐக்கிய ொடு
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இ. பிரான்ஸ்

ஈ. அயர்லாந்து

23. இந்தியக் கூட்டாட்சி, ஒற்வற அரசாக கீழ்க்கண்ட நிவலயில் மாறும்
அ. பபாதுத் மதர்தலின் மபாது
ஆ. பாராளுமன்றத்தில் இரண்டில் மூன்று பபரும்பான்வமயினால்
இ. தேசிய நெருக்கடி நிலையின்தபாது
ஈ. குடியரசுத்தவலைர் ஆவையினால்
24. திட்டக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ைருடம்
அ. 1947
25.

ஆ. 1950

இ,. 1952

ஈ. 1956

முதல் பபாதுத் மதர்தல் நவடபபற்ற ைருடம்
அ. 1947

ஆ. 1950

இ. 1952

ஈ. 1956

26. பபாது கைக்குக் குழுவின் தவலைவர நியமிப்பைர்

27.

அ. குடியரசுத் தவலைர்

ஆ. சபாொயகர்

இ. பிரதம மந்திரி

ஈ. இந்திய தவலவம கைக்கு மற்றும் தணிக்வக அதிகாரி

பல்ைந்த்ராய் மமத்தா குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ைருடம்
அ. 1950

ஆ. 1952

இ. 1955

ஈ. 1958

28. பஞ்சாயத்து சமிதி
அ. கிராம அைவில் உள்ைது

ஆ. யூனியன் அளவில் உள்ளது

இ. மாைட்டாைவில் உள்ைது

ஈ. எல்லா அைவில் உள்ைது

29. ஓர் அரசாங்க அதிகாரி தனது அரசியல் சுதந்திரத்வத கீழ்க்கண்ட முவறயில் பசலுத்தலாம்
அ. வாக்கு நசலுத்தும்தபாது
ஆ. அரசாங்கத்வத பைளிப்பவடயா குவற கூறுைது மூலம்
இ. மதர்தலில் நிற்பதன் மூலம்
ஈ. அரசியல்கட்சியில் மசர்ைதன் மூலம்
30. பட்டியல் I ஐ, பட்டியல் II உடன் பபாருத்தி, கீமழ குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடுகவைக் பகாண்டு சரியான
பதிவல மதர்ந்பதடு:
பட்டியல் I

பட்டியல் II

a. பநசட்

1. மநபாைம்

b. டயட்

2. இஸ்மரல்

c. காங்கிரஸ்

3. ஜப்பான்

d. பஞ்சாயத்து

4. அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

குறியீடுகள்:
a

b

c

d

அ.

2

3

4

1

ஆ.

1

2

3

4

இ.

3

1

2

4

ஈ.

4

3

1

2
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கீழ்க்கண்ட கூற்றுகவை ஆராய்க:
கூற்று (A): இந்திய அரசியல் சாசனத்தில், ஒமர மாதிரியான சிவில் நடத்வத விதிகள் பின்பற்ற
மைண்டும் என கூறப்பட்டிருந்தாலும் அவை இன்னும் நவடமுவறப் படுத்தப்படவில்வல.
காரைம்(R): ைழிகட்டு பநறி பகாள்வகயில் நீதி மன்றம் தவலயிட முடியாது.
அ. (A) மற்றும் (B) சரியானவை. (R) என்பது (A) யின் சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (B) சரியானவை. (R) என்பது (A) யின் சரியான விைக்கமல்ல
இ. (A) சரியானது ஆனால் (R) தைறானது
ஈ. (A) ேவறானது ஆனால் (R) சரியானது

32. தமிழ்நாடு மாநில திட்டக் குழுவின் தவலைர்
அ. ஆளுநர்

ஆ. தவலவமச் பசயலர்

இ. முேல் அலமச்சர்

ஈ. திட்ட அவமச்சர்

33. அவமச்சர்களுக்கு தாங்கள் ைகிக்க்கும் துவறகவை ஒதுக்குைது
அ. பிரேம அலமச்சர்

ஆ. தவலவம நீதிபதி

இ. சபாநாயகர்

ஈ. குடியரசுத் துவைத் தவலைர்

34. ஒரு மாநில அரசு அரசியலவமப்புப்படி பசயல்பட முடியவில்வல என்றால், குடியரசுத் தவலைர்
பின்ைரும் எந்த விதிகளின்படி பநருக்கடி நிவலவய பிரகடனப்படுத்தலாம்?
அ. விதி 356
35.

ஆ. விதி 352

இ. விதி 350

ஈ. 360

மக்கைவைக்கு மபாட்டியிடும் ஒருைர்
அ. 21 ையதுக்கு குவறைாக இருக்கக் கூடாது
ஆ. 18 ையதுக்கு குவறைாக இருக்கக் கூடாது
இ. 22 ையதுக்கு குவறைாக இருக்கக் கூடாது
ஈ. 25 வயதுக்கு குலறவாக இருக்கக் கூடாது

36. கைக்கு மற்றும் தணிக்வக அதிகாரி
அ. குடியரசுத் ேலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
ஆ. பிரதம அவமச்சரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
இ. சபாநாயகரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
ஈ. குடியரசுத் துவைத்தவலைரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
37.

கிராம சுைராஜ் என்ற கருத்வத யார் கூறியது?
அ. பஜயபிரகாஷ் நாராயண்

ஆ. ஆச்சார்யா விமனாபா பாமை

இ. மகாத்மா காந்தி

ஈ. சுைாமி தயானந்தா

38. இந்திய அரசியலவமப்பு நவடமுவறக்கு ைந்த ைருடம்
அ. 1949

ஆ. 1950

இ. 1947

ஈ. 1948

39. அரசியலவமப்பு சவபயின் நிரந்தர தவலைராக இருந்தைர்?
அ. பண்டிட் ஜைஹர்லால் மநரு

ஆ. இராதேந்திர பிரசாத்

இ. சச்சிதானந்த சின்கா

ஈ. டி.டி.கிருஷ்ைமாச்சாரி
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40. இந்திய அரசியலவமப்பில் சர்ச்வசக்குரிய விதி
அ. விதி 356
41.

ஆ. விதி 368

இ. விதி 370

ஈ. விதி 352

இந்தியப் பாராளுமன்றத்தில் உள்ை பபரிய குழு எது?
அ. பபாதுக்கைக்கு குழு

ஆ. மதிப்பீட்டுக் குழு

இ. மனுக்கள் குழு

ஈ. விதிகள் குழு

42. பின்ைரும்

மாநிலங்களில்

எந்த

மாநிலத்தில்

பஞ்சாயத்து

ராஜ்

திட்டம்

முதன்முதலாக

நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது?
அ. ராேஸ்ோன்

ஆ. ஹரியானா

இ. உத்திரப் பிரமதசம்

ஈ. மகாராஷ்டிரா

குறிப்பு: அக்மடாபர் 2, 1959ல் நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது.
43. பின்ைரும் இந்திய அரசியலவமப்பு விதிகளில் எந்த விதிப்படி கைக்கு மற்றும் தணிக்வகயாைர்
பதவிவய ஏற்படுத்தப்படுகிறது?
அ. விதி 143

ஆ. விதி 147

இ. விதி 148

ஈ. விதி 201

குறிப்பு: விதி 148 முதல் 151 ைவர இைவர பற்றியது.
44. மக்கள், தங்கள் நிர்ைாக விைகாரங்களில் பங்கு பகாள்ைது என்பது
அ. மக்கள் தங்களுவடய அரசாங்கம் என உைர வைக்கிறது.
ஆ. அரசாங்க திட்டங்களுக்கு பைற்றிவய பகாடுக்கிறது
இ. தமதை நசால்ைப்பட்ட இரண்டும்
ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல
45. அரசியலவமப்பின்படி அவமச்சரவை
அ. குடியரசுத் தவலைரிடம் நம்பிக்வக பபற்றிருக்கும் ைவரயில் பதவி ைகிக்கலாம்
ஆ. மக்கைவைத் தவலைரிடம் நம்பிக்வக பபற்றிருக்கும் ைவரயில் பதவி ைகிக்கலாம்
இ. பாராளுமன்றத்தில் ெம்பிக்லக நபற்றிருக்கும் வலரயில் பேவி வகிக்கைாம்
ஈ. பிரதம அவமச்சரின் நம்பிக்வக பபற்றிருக்கும் ைவரயில் பதவி ைகிக்கலாம்.
46. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு பபறும்ையது
அ. 60 ையது

ஆ. 62 ையது

இ. 65 வயது

ஈ. 67 ையது

47. இந்திய அரசியலவமப்பில் திருத்தம் பகாண்டுைரும் முவறயானது
அ. அபமரிக்க அரசியலவமப்பிலிருந்து பபறப்பட்டது
ஆ. இங்கிலாந்து அரசியலவமப்பிலிருந்து பபறப்பட்டது
இ. ரஷ்ய அரசியலவமப்பிலிருந்து பபறப்பட்டது
ஈ. நேன் ஆப்பிரிக்க அரசியைலமப்பிலிருந்து நபறப்பட்டது
குறிப்பு: ஷரத்து 368 சட்ட திருத்தத்வதப் பற்றியது
48. உச்ச நீதிமன்றத்தின் தவலவம நீதிபதி நியமனம் பசய்யப்படுைது
அ. குடியரசுத்தவலைரால் மட்டும்
ஆ. தவலவம அவமச்சரால் மட்டும்
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இ. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஆதைாசலனலயப் நபற்று
குடியரசுத் ேலைவர் நியமிக்கிறார்.
ஈ. சட்ட அவமச்சரால்
49. இந்திய குடியரசுத் தவலைர்
அ. அரசின் ேலைவர்

ஆ. அரசாங்கத்தின் தவலைர்

இ. அரசின் தவலைரும் மற்றும் அரசாங்கத்தின் தவலைர்
ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்வல
50. மத்திய அவமச்சரவைக் குழு
அ. ொட்டின் உண்லமயான நிர்வாக அதிகாரம் உலடயது
ஆ. நாட்டின் பபயரைவிலான நிர்ைாக அதிகாரம் உவடயது
இ. நாட்டின் பபயரைவிலான மற்றும் உண்வமயான நிர்ைாக அதிகாரத்வதக்
பகாண்டிருக்கவில்வல
ஈ. இவைகளில் எதுவுமில்வல
51.

தமிழ்நாட்டில் உள்ை பமாத்த நாடாளுமன்றத் பதாகுதி
அ. 21

52.

ஆ. 20

இ. 25

ஈ. 39

ஜனதா சங்கத் என்பது எந்த நாட்டின் பாராளுமன்றத்வத குறிப்பது
அ. மநபாைம்

ஆ. பங்கைாமதஷ்

இ. பூட்டான்

ஈ. ஸ்ரீலங்கா

53. அரசியல் அவமப்பின் எழுைத்தி நான்காைது திருத்தம் அளித்தது
அ. மாநில திட்டத்தின் ஆவை பிறப்பிக்கும் மகாட்பாடுகள்
ஆ. ஓட்டு அளிக்கும் ையது 21 லிருந்து 18 ையதிற்கு குவறக்கப்படுைது
இ. மூன்று வலகயான ெகராண்லம கழகங்கள் அலமத்ேல்
ஈ. எட்டாைது பட்டியலில் சில பமாழிகவை, மசர்த்து பகாள்ளுதல்
54. வடயட் எனப்படும் பார்லிபமண்ட் உள்ை நாடு

55.

அ. யு.மக

ஆ. ேப்பான்

இ. பிரான்சு

ஈ. யு.எஸ்.ஏ

1995 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் உள்ை சட்டமன்ற அந்தஸ்து பபற்ற மாநிலங்கள் எத்தவன?
அ. 35

ஆ. 20

இ. 14

ஈ. 15

குறிப்பு: 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 28 மாநிலங்கள் உள்ைன.
56. மூன்று மாதங்களுக்கு அதிகமாக ஒருைவரத் தடுப்புக் காைலில் வைப்பதற்கு யாருவடய
பரிந்துவர மதவைப்படுகிறது?

57.

அ. உயர்நீதி மன்றத்தின் ேலைலம நீதிபதி

ஆ. அட்ைமகட் பஜனரல்

இ. அட்டர்னி பஜனரல்

ஈ. பரிந்துவரக்குழு

எந்த கூறு ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீருக்கு பிரத்மயக சலுவக அளிக்க ைவக பசய்கின்றது?
அ. 356

ஆ. 368

இ. 372

ஈ. 370

58. இந்தியாவில் சட்டத்தின் ைழி ஆட்சி எனில்
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அ. அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு என சிறப்புச்சட்டம் உள்ைது
ஆ. அரசியல்ைாதிகள் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டைர்கள்
இ. பிரதம அவமச்சர் சட்டத்திற்கு மமற்பட்டைர்கள்
ஈ. சட்டத்தின் முன் அலனவரும் சமம்
59. ையது ைந்மதார் ைாக்குரிவமயால் உருைாக்கப்படுைது
அ. சமூக சமத்துைம்

ஆ. சட்ட சமத்துைம்

இ. பபாருைாதார சமத்துைம்

ஈ. அரசியல் சமத்துவம்

60. இந்திய அரசியலவமப்பில் எத்தவன அட்டைவைகள் உள்ைன?

61.

அ. பத்து

ஆ. ஒன்பது

இ. பன்னிரண்டு

ஈ. பதிவனந்து

இந்தியாவில் பாராளுமன்ற ஈரவைக் கூட்டு கூட்டத்பதாடவரக் கூட்டும் உரிவம யாரிடம் உள்ைது?
அ. பிரதம அவமச்சர்

ஆ. குடியரசுத் ேலைவர்

இ. துவைக் குடியரசுத் தவலைர்

ஈ. முன்னர் கூறிய எைரிடமும் இல்வல

62. ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்கவைத் மதர்ந்பதடுப்பைர்கள்
அ. மக்கள்

ஆ. மாநிை சட்டமன்றங்கள்

இ. தலஆட்சி அவமப்புகள்

ஈ. மலாக்சபா

63. மக்கைவையின் தவலவமச் பசயலர் யாருக்கு மட்டும் பபாறுப்புவடயைர்?

64.

அ. சபாொயகர்

ஆ. தவலவம அவமச்சர்

இ. அவமச்சர் குழு

ஈ. தவலவம பசயலர்

துவை குடியரசுத் தவலைரின் ராஜினாமா கடிதம் யாருக்கு அனுப்பப்பட மைண்டும்?
அ. குடியரசுத் ேலைவர்

ஆ. அவமச்சரவை

இ. தவலவம அவமச்சர்

ஈ. தவலவம மதர்தல் ஆவையர்

65. எத்தவன நாட்களுக்குள் குடியரசுத் தவலைர் தமது ஒப்புதவல ஒரு மமசாதாவிற்கு அளிக்க
மைண்டும் என்று அரசியலவமப்பு நிர்ையித்துள்ைது?
அ. 14 நாட்கள்

ஆ. 1 மாதம்

இ. 3 மாதங்கள்

ஈ. எதுவுமில்லை

66. இந்தியாவில் ஒரு ரூபாய்த்தாளில் வகபயாப்பமிட்டுள்ைைர்
அ. குடியரசுத் தவலைர்

ஆ. ரிசர்வ் ைங்கி கைர்னர்

இ. பிரதம மந்திரி

ஈ. நிதித்துலறச் நசயைர்

67. 81ைது அரசியலவமப்பு சட்டத்திருத்தம் கீழ்க்கண்டைற்றில் எதற்காக பகாண்டு ைரப்பட்டது?
அ. பிற்பட்ட மற்றும் SC/ST பிரிவுகளுக்கு 67% இட ஒதுக்கீட்டுக்கு
ஆ. அரசுப் பணியில் பபண்களுக்கு 50% இட ஒதுக்கீட்டுக்கு
இ. பாராளுமன்றம், சட்டசவபகளில் பபண்களுக்கு 33%, இடஒதுக்கீட்டுக்கு
ஈ. கல்வி நிவலயங்களில் பபண்களுக்கு 30% இட ஒதுக்கீட்டுக்கு
68. உயர்நீதி மன்றத்தின் நீதிபதி யாரால் நியமனம் பசய்யப்படுகின்றார்?
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. ேனாதிபதி

இ. ஆளுநர்

ஈ. தவலவம நீதிபதி
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69. மாநில மமசாதக்களுக்கு யார் ஒப்புதல் அளிக்க மைண்டும்?
அ. குடியரசுத் தவலைர்

ஆ. மத்திய அரசாங்கம்

இ. பாராளுமன்றம்

ஈ. ஆளுெர்

70. பஞ்சாயத்து ராஞ் என்பதன் அடிப்பவட மநாக்கம் என்ன?
அ. கட்சிக்காரர்களுக்கு பதவிகள் பகாடுப்பது
ஆ. மக்களாட்சிலய ஊரக அளவில் பரவைாக்குவது
இ. மநரடியாக ைரிகவை ைசூலிப்பது
ஈ. கிராம மக்களுக்கு மைவல தருைது
71.

மாநில சட்டப் மபரவைவயக் கூட்டுைது யார்?
அ. முதலவமச்சர்

ஆ. ஆளுெர்

இ. குடியரசுத் தவலைர்

ஈ. சபாநாயகர்

72. இந்தியாவில் மதர்தல் ஆவையம் எதன்கீழ் பசயல்படுகிறது?

73.

அ. சட்ட அவமச்சகம்

ஆ. பிரதம அவமச்சரின் பசயலகம்

இ. ேன்னாட்சி உறுப்பாக நசயல்படுகிறது

ஈ. உள்துவற அவமச்சகம்

ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஒருைமர ஆளுநராக பணியாற்ற முடியுமா?
அ. ஆம்

ஆ. இல்வல

இ. ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமம

ஈ. மூன்று மாதங்களுக்கு மட்டுமம

74. இந்தியா என்பது
அ. ஒரு மக்கைாட்சி அரசாங்கம்

ஆ. ஒரு முடியாட்சி அரசாங்கம்

இ. மக்களாட்சி மற்றும் குடியரசு அரசாங்கம்

ஈ. இைற்றுள் ஏதுவுமில்வல

75. இந்திய குடியுரிவம எவ்ைாறு பபறப்படுகிறது?
அ. பிறப்பினால்

ஆ. பதிவு பசய்ைதன் மூலம்

இ. திருமைத்தின் மூலம்

ஈ. இலவ அலனத்தும்

76. கருவை மனுக்கள் யாருக்கு அனுப்பப்படுகின்றன?

77.

அ. ஆளுநர்

ஆ. குடியரசுத் ேலைவர்

இ. உச்சநீதிமன்ற தவலவம நீதிபதி

ஈ. தவலவம அவமச்சர்

பாராளுமன்றத்தின் முக்கியப்பணி என்ன?
அ. ஆட்சி புரிதல்

ஆ. சட்டம் இயற்றல்

இ. ைரிைசூலித்தல்

ஈ. அரவசத்திறனாய்வு பசய்தல்

78. நிதி மமசாதா எந்த அவையில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது?
அ. தைாக் சலபயில் மட்டும்

ஆ. ராஜ்ய சவபயில் மட்டும்

இ. மலாக் சவப மற்றும் ராஜ்ய சவபகளில்

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல

79. பகாள்வககள் எதன் மூலம் பசயலாகப்படுகிறது?
அ. பாராளுமன்றம்

ஆ. நீதி மன்றம்

இ. பசயலாட்சி மன்றம்

ஈ. இைற்றுள் ஏதுமில்வல

80. கீழ்க்கண்டைர்களில் பாராளுமன்றக் கூட்டத் பதாடரில் கலந்து பகாள்பைர் யார்?
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அ. தவலவம மதர்தல் அதிகாரி

ஆ. சட்ட ஆதைாசகர்

இ. மாநிலங்களின் ஆளுநர்கள்

ஈ. இைர்களில் எைருமிலர்

ஒரு சட்டம் பசல்லாது என்று கூறும் அதிகாரம் யாருக்குள்ைது?
அ. பசஷ்ன்ஸ் நீதிமன்றம்

ஆ. உயர்நீதிமன்றம்

இ. உச்சநீதிமன்றம்

ஈ. யாராலும் இயலாது

82. உச்சநீதிமன்றத்தின் ஒரு நீதிபதிவய நியமிப்பது யார்?
அ. பாராளுமன்றம்

ஆ. குடியரசுத்ேலைவர்

இ. தவலவம நீதிபதி

ஈ. அவமச்சர் குழு

83. ஒரு மாநில அரசாங்கத்தின் தவலைர் யார்?
அ. ஆளுநர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. முேல் மந்திரி

ஈ. இைர்களில் எைருமிலர்

84. இந்திய திட்டக்குழுவின் முதல் துவைத்தவலைர் யார்?
அ. ஜைஹர்லால்மநரு

ஆ. டாக்டர் இராமஜந்திர பிரசாத்

இ. வி.டி.கிருஷ்ணமாச்சாரி

ஈ. சி. ராஜமகாபாலச்சாரி

85. திட்டக்குழு மதாற்றுவிக்கப்பட்ட ைருடம்
அ. 1952

ஆ. 1904

இ. 1956

ஈ. 1950

86. இந்திய அரசியலவமப்பு நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது
அ. ேனவரி 26, 1950

ஆ ஜனைரி 26, 1952

இ. ஆகஸ்ட் 19, 1948

ஈ. நைம்பர் 26, 1949

87. இந்திய அரசியல் சாசனம் என்பது
அ. எழுதப்பபற்றது

ஆ. எழுதப்பபறாதது

இ. நெகிழும் மற்றும் நெகிழாத்ேன்லம உலடயது

ஈ. (அ) மற்றும் (ஆ)

88. “மசாஷலிச மதசார்பற்ற” என்ற ைார்த்வதகள் எந்த திருத்தத்தின் மூலம் மசர்க்கப்பட்டன?
அ. 42வது திருத்ேம்

ஆ. 43ைது திருத்தம்

இ. 44ைது திருத்தம்

ஈ. 45ைது திருத்தம்

89. அரசியலவமப்பில் தற்மபாது எத்தவன பிராந்திய பமாழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன?
அ. 14

ஆ. 16

இ. 15

ஈ. 18

குறிப்பு: 2006ல் 92ைது சட்டத்திருத்தம் மூலம் 22 ஆக அதிகரித்துள்ைது.
90. குடியரசுத் தவலைர் பதவிக்கு மபாட்டியிடத் மதவையான குவறந்தபட்ச ையது என்ன?
அ. 30 ையது
91.

ஆ. 35 வயது

இ. 40 ையது

ஈ. 40 ையது

மக்கைவையின் அவைத்தவலைர் (சபாநாயகர்)
அ. பிரதம மந்திரியின் ஆமலாசவனப்படி குடியரசுத்தவலைரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
ஆ. பிரதம மந்திரியால் நியமிக்கப்படுகிறார்
இ. மக்களலவ உறுப்பினர்களால் தேர்ந்நேடுக்கப்படுகிறார்
ஈ. மக்கைவையின் முன்னாள் அவைத் தவலைரால் நியமிக்கப்படுகிறார்

92. இந்திய பிரதம அவமச்சர்
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அ. மக்கைவையினால் மதர்ந்பதடுக்கப்படுகிறார்
ஆ. பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டு அமர்வினால் மதர்ந்பதடுக்கப்படுகிறார்
இ. குடியரசுத் தவலைரால் பதவியிலமர்த்தப்படுகிறார்
ஈ. மக்களலவயினால் தேர்ந்நேடுக்கப்பட்டு குடியரசுத் ேலைவரால் பேவியிைமர்த்ேப்படுகிறார்
93. பாராளுமன்ற இரு அவைகளிலும் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்வக
அ. 10 ஆக இருக்கலாம்

ஆ. 12 ஆக இருக்கலாம்

இ. 14 ஆக இருக்கைாம்

ஈ. 20 ஆக இருக்கலாம்

குறிப்பு: மாநிலங்கைவைக்கு -12, மக்கைவைக்கு – 2
94. ஒரு ஆளுநரின் பதவிக் காலத்வத நிர்ையிப்பது யார்?
அ. குடியரசுத் ேலைவர்

ஆ. தவலவம அவமச்சர்

இ. முதலவமச்சர்

ஈ, அரசியலவமப்புச் சட்டம்

95. உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகவை நியமிப்பது யார்?
அ. குடியரசுத்ேலைவர்

ஆ. தவலவம அவமச்சர்

இ. ஆளுநர்

ஈ. உச்சநீதி மன்றத்தின் தவலவம நீதிபதி

96. குடியரசுத் தவலைர் அவமக்கும் நிதிக்குழுக்கள்
அ. ைரிைசூலில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கிவடமய பகிர்ந்தளிக்கப்பட மைண்டிய
விகிதத்வத பரிந்துவர பசய்கின்றன.
ஆ. மாநில அரசாங்கங்களுக்கு ைழங்கப்படும் மத்திய அரசாங்கத்தின் உதவித்பதாவகயின்
விகிதத்வத பரிந்துவரக்கின்றன.
இ. ஆண்டு ைரவு பசலவு திட்டத்வத தயாரிக்கின்றன.
ஈ. (அ) மற்றும் (ஆ) சரியானலவ.
97. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் இந்த ையது ைரும் ைவர பதவி ைகிக்கலாம்
அ. 62 ையது

ஆ. 65 வயது

இ. 70 ையது

ஈ. ையது ைரம்பு இல்வல

98. எந்த ஆண்டில் இந்தியாமைாடு சிக்கிம் ஒரு மாநிலமாக இவைந்தது?
அ. 1975

ஆ. 1980

இ. 1950

ஈ. 1976

குறிப்பு: 22 ைது மாநிலமாக 1975ம் ஆண்டு இவைந்தது
99. கீழ்க்கண்டவைகளில் மதசிய கட்சி என்று அங்கீகாரம் பசய்யப்படாதது எது?
அ. இந்திய மதசிய காங்கிரஸ்

ஆ. சி.பி.ஐ.(எம்)

இ. பா.ஜ.க

ஈ. நே.தே.க (TDB)

100. தமிழ்நாட்டிலிருந்து மலாக்சவபயில் எத்தவன உறுப்பினர்கள் பிரதிநிதியாக்கப்படுகிறார்கள்?
அ. 40

ஆ. 39
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Indian Polity Model Test Questions 4 in Tamil With Answer
1.

2.

3.

மாநில பட்டியல் அதிகாரத்திற்கு உட்படாதது எது?
அ. வங்கி

ஆ. தலசுய அரசாங்கம்

இ. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு

ஈ. நீர் விநியயாகம்

ஒரு மாவட்டத்தின் தலலலம சசயலாட்சித்துலை தலலவர் யார்?
அ. மாவட்ட ஆட்சியர்

ஆ. தலலலம சசயலர்

இ. அலமச்சர்

ஈ. வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி

ஒரு மாநிலத்தின் சட்டசலபலயக் கலலக்கும் அதிகாரத்லத ஜனாதிபதிக்கு அளிக்கும் குடியுரிலம
சட்டத்தின் பிரிவு
அ. பிரிவு 256

4.

இ. பிரிவு 254

ஈ. பிரிவு 354

இந்திய குடிமகன் ஒருவர் பாராளுமன்ை உறுப்பினர் ஆவதற்கு குலைந்தபட்ச வயது
அ. 21 ஆண்டுகள்

5.

ஆ. பிரிவு 356
ஆ. 25 ஆண்டுகள்

இ. 30 ஆண்டுகள்

ஈ. 35 ஆண்டுகள்

விதி 356 என்பது
அ. எந்த மாநிலத்ததயும் குடியரசுத் ததலவரின் ஆட்சிக்குள் ககாண்டுவர வழி கெய்கிறது
ஆ. குடியரசுத் தலலவர் பாராளுமன்ைத்லத கலலக்க வழி சசய்கிைது
இ. குடியரசுத் தலலவர் எந்த மத்திய அலமச்சலரயும் விலக்க வழி சசய்கிைது
ஈ. குடியரசுத் தலலவர் இந்தியாவின் தலலலம நீதிபதிகலள விலக்கவழி சசய்கிைது

6.

கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கலள ஆய்க.
நம் நாட்டு சின்னங்கள் என்பலவ
I. மயில்
II. தாமலர
III. உயிரின சபங்கால் புலி
IV. லடயனாசார்
இவற்றில்

7.

அ. I மட்டும் IV சரியானலவ

ஆ. I, II மற்றும் IV சரியானலவ

இ. I,II,III மற்றும் IV சரியானலவ

ஈ. I,II,III ெரியானதவ

மாநிலங்கலளலவ

மக்களலவக்கு

சமமாக

அதிகாரங்கலள

கீழ்க்காணும்

சபற்றிருக்கவில்லல?
அ. ெபாநாயகதர ததர்ந்கதடுத்தல்
ஆ. துலை குடியரசுத் தலலவலர யதர்ந்சதடுத்தல்
இ. குடியரசுத் தலலவலர தண்டித்தல்
ஈ. குடியரசுத் தலலவலர யதர்ந்சதடுத்தல்
8.

மக்களலவத் தலலவர்
அ. மக்கதை உறுப்பினர்கைால் அதவக்கு உள்தைதய ததர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார்.
ஆ. மக்களலவ உறுப்பினர்களால் அலவக்கு சவளியில் யதர்ந்சதடுக்கப்படுகிைார்.
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இ. பிரதம அலமச்சரின் ஆயலாசலன சபயரில் குடியரசுத் தலலவரால் நியமிக்கப்படுகிைார்
ஈ. எதிர்கட்சி தலலவர்களின் ஆயலாசலனலயக் யகட்டு பிரதம அலமச்சரால் நியமனம்
சசய்யப்படுகிைார்.
9.

இந்திய குடியரசுத் தலலவர்
அ. இந்தியாவில் உண்லமயாக ஆட்சி சசய்பவர்.
ஆ. அரசியலதமப்புப்படி அரசின் மற்றும் அரொங்கத்தின் ததலவராவார்.
இ. அரசு மற்றும் அரசாங்கத்தின் தலலவராவார்.
ஈ. அரசாங்கத்லத அலமக்கும் சபரிய கட்சியின் தலலவராவார்.

10. குடியரசுத் தலலவலர பதவி நீக்கம் சசய்ய் தண்டிக்கும் தீர்மானத்லத
அ. மக்களலவ நிலையவற்ைலாம்
ஆ. இந்திய உச்சநீதி மன்ைம் நிலையவற்ைலாம்
இ. பாராளுமன்றத்தின் இரு அதவகளிலும் நிதறதவற்றலாம்
ஈ. அலமச்சரலவயில் நிலையவற்ைலாம்
11.

12.

குடியரசுத் தலலவர் நாட்டில் இதுவலர எத்தலன தடலவ நிதி சநருக்கடிலய அறிவித்திருக்கிைார்?
அ. ஒரு தடலவ

ஆ. இரண்டு தடலவ

இ. மூன்று தடலவ

ஈ. ஒரு தபாதும் இல்தல

நீதிபதிகளின் சம்பளம்
அ. அவசர நிதியிலிருந்து வழங்கப்படுகிைது
ஆ. ஒன்று யசர்க்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து வழங்கப்படுகிைது
இ. கதாகுப்பு நிதியிலிருந்து வழங்கப்படுகிறது
ஈ. தனியாக நிதி இல்லல

13.

இந்திய அரசியலலமப்பு
அ. முழுவது கூட்டாட்சி தன்லம உலடயது
ஆ. முழுவதும் ஒற்லையாட்சி தன்லம உலடயது
இ. ஒற்தறயாட்சி தன்தமகதை ககாண்ட கூட்டாட்சி
ஈ. கூட்டாட்சி தன்லமகலள சகாண்ட ஒற்லையாட்சி

14. மக்களாட்சி சவற்றிகரமாக சசயல்படுவதற்கு யதலவயான முக்கிய அடிப்பலட உரிலம யாது?

15.

அ. சசாத்துரிலம

ஆ. சங்கம் அலமக்கும் உரிலம

இ. கூட்டம் கூடும் உரிலம

ஈ. குதறகதை கூறும் உரிதம

மக்களலவத் தலலவர் தன் பதவிக்காலம் முடியும் முன்யப பதவி நீக்கம் சசய்யப்படலாம்.
அ. குடியரசுத் தலலவரால் பிரதம அலமச்சரின் சிபாரிசின் அடிப்பலடயில்
ஆ. மக்கைதவ தன் ததலவருக்கு எதிராக தீர்மானம் நிதறதவற்றும் தபாது
இ. மக்களலவயும், பிரதம அலமச்சரும் சிபாரிசு சசய்தால்
ஈ. பாராளுமன்ைத்தின் இரு அலவகளும் அதற்கான தீர்மானம் நிலையவற்றினால்

16.

இந்திய அரசியலலமப்பு சட்டத்தில் எந்த நிதி மாநில அரசாங்கத்துக்கு கிராம பஞ்சாயத்துக்கலள
அலமக்க வழிவலக சசய்கிைது?
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ஆ. விதி 40

இ. விதி 48

ஈ.விதி 51

இந்தியப் பாராளுமன்ைம்
அ. மக்களலவயும், மாநிலங்களலவயும் சகாண்டது
ஆ. குடியரசுத் ததலவர், மக்கைதவ மற்றும் மாநிலங்கைதவதயக் ககாண்டது
இ. மக்களலவ, குடியரசுத் தலலவர் மற்றும் அலமச்சர்கலள சகாண்டது
ஈ. மக்களலவ, மாநிலங்கலளலவ, அலமச்சரலவ மற்றும் குடியரசுத் தலலவலர சகாண்டது

18.

19.

பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டத்லத முதன்முதல் அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம்
அ. ராஜஸ்தான்

ஆ. யமற்கு வங்காளம்

இ. மத்திய பிரயதசம்

ஈ. தமிழ்நாடு

பின்வருபலவகளில் எலவ உச்சநீதிமன்ை நீதிபதிகளின் தகுதிகளில் தவைாக சசால்லப்படுகிைது?
அ. அவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க யவண்டும்
ஆ. ஒரு உயர்நீதி மன்ைத்தில் பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக இருந்திருக்க யவண்டும்
இ. ஒரு உயர்நீதி மன்ைத்தில் ஐந்தாண்டுகள் நீதிபதியாக இருந்திருக்க யவண்டும்
ஈ. அவர் மூன்றாண்டுகள் கணக்காைர் மற்றும் தணிக்தகயாைராக இந்திய அரசில்
இருந்திருக்க தவண்டும்

20. இந்திய அரசியலலமப்லப எழுதுவதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆனது?

21.

அ. 2 வருடம் 10 மாதம் 18 நாள்

ஆ. 2 வருடம் 11 மாதம் 18 நாள்

இ. 2 வருடம் 6 மதம் 18 நாள்

ஈ. 2 வருடம் 2 மாதம் 10 நாள்

இந்திய அரசியலலமப்பு எழுதியவர்கள் அடிப்பலட உரிலமகள் என்ை தத்துவத்லத
அ. அகமரிக்க அரசியலதமப்பில் இருந்து கபற்றனர்
ஆ. கனடா அரசியலலமப்பில் இருந்து சபற்ைனர்
இ. ரஷ்ய அரசியலலமப்பில் இருந்து சபற்ைனர்
ஈ.அயர்லாந்து அரசியலலமப்பில் இருந்து சபற்ைனர்

22. பின்வருவனவற்றுள் எந்த அரசியலலமபு திருத்தம் இந்திய அரசியலலமப்பில் அடிப்பலட
கடலமகலள யசர்த்தது

23.

அ. 42 வது அரசியலதமப்பு திருத்தம்

ஆ. 44 வது அரசியலலமப்பு திருத்தம்

இ. 48வது அரசியலலமப்பு திருத்தம்

ஈ. 49 வது அரசியலலமப்பு திருத்தம்

இந்திய சட்டமன்ைம்
அ. பிரிட்டனின் மாதிரியில் அதமந்தது

ஆ. அசமரிக்க மாதிரில் அலமந்தது

இ. பிரான்சின் மாதிரியில் அலமந்தது

ஈ. சஜர்மனியின் மாதிரியில் அலமந்தது

24. ராஜ்ய சலபயின் உறுப்பினர்கள்
அ. 230 யபர்
25.

ஆ. 250 தபர்

இ. 300 யபர்

ஈ. 400 யபர்

இந்திய உப ஜனாதிபதியாக உள்ளவயர தலலவராக இருப்பது
அ. யலாக் சலபக்கு

ஆ. திட்டக் கமிஷனுக்கு

இ. யதர்வாலைய குழுவிற்கு

ஈ. ராஜ்ய ெதபக்கு
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26. இந்தியாவிற்கு முதன் முதலில் சதால்சபாருள் துலைக்கு லடரக்டர் சஜனரல் பதவிலய
உருவாக்கியவர்

27.

அ. ரிப்பன் பிரபு

ஆ. லிட்டன் பிரபு

இ. கர்ஸன் பிரபு

ஈ. எல்ஜின் பிரபு

கவர்னர் சஜனரலில் நிர்வாக குழுவில் சட்ட உறுப்பினலர நிரந்தர உறுப்பினராக ஆக்கிய பட்டயச்
சட்டம்
அ. 1813

ஆ. 1833

இ. 1853

ஈ. 1793

28. மாநிலங்களலவ உறுப்பினர்களின் அதிகப்படியான எண்ணிக்லக
அ. 250 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 224 உறுப்பினர்கள்

இ. 350 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 500 உறுப்பினர்கள்

29. மக்களலவயில் பூஜ்ய யநரத்தின் கால அளவு
அ. 30 நிமிடங்கள்

ஆ. ஒரு மணி தநரம்

இ. இரண்டு மணி யநரம்

ஈ. குறிப்பிடப்படவில்லல

30. இந்திய பாராளுமன்ைம்
அ. குடியரசுத் ததலவர், மக்கைதவ, மாநிலங்கைதவதயக் ககாண்டது
ஆ. மக்களலவ, மாநிலங்களலவலயக் சகாண்டது
இ. மக்களலவ, சபாநாயகர் மற்றும் தலலலம அலமச்சரலவ சகாண்டது
ஈ. இலவகளில் எதுவும் இல்லல
31.

அலமச்சரலவ கூட்டாக
அ. குடியரசுத் தலலவருக்கு சபாறுப்பானது
ஆ. பாராளுமன்றத்திற்கு கபாறுப்பானது.
இ. தலலலம அலமச்சருக்கு சபாறுப்பானது
ஈ. மக்களுக்கு சபாறுப்பானது

32.

ஒரு கட்சி, யதசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்பட எத்தலன மாநிலங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட
யவண்டும்?
அ. ஒன்று

33.

ஆ. இரண்டு

இ. மூன்று

ஈ. நான்கு

மாநில ஆளுநரின் பதவிக்காலம்
அ. நான்கு ஆண்டுகள்

ஆ. ஐந்து ஆண்டுகள்

இ. குடியரசுத்ததலவர் விரும்பும் வதர

ஈ. பாராளுமன்ை நம்பிக்லக உள்ளவலர

34. அரசியல் அலமப்பில் எத்தலன வலக சநருக்கடி நிலல உள்ளது?
அ. ஐந்து
35.

ஆ. இரண்டு

இ. மூன்று

ஈ. நான்கு

திட்ட ஆலையம் என்பது
அ. சட்ட பூர்வமான அலமப்பு

ஆ. ெட்டப் பூர்வமான அதமப்பு அல்ல

இ. சட்டம் இயற்றும் அலமப்பு

ஈ. சபாருளாதார அலமப்பு

36. மாநிலங்கள் அலவயின் தலலவர்
அ. துதண குடியரசுத் ததலவர்
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இ. இந்திய தலலலம நீதிபதி
37.

ஈ. பிரதம மந்திரி

இந்தியாவின் உச்சகட்ட சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் சபற்ைது
அ. பிரதம அலமச்சர்

ஆ. ஜனாதிபதி

இ. பாராளுமன்றம்

ஈ. உச்சநீதிமன்ைம்

38. தற்யபாது மக்களலவயின் கூடுதல் எண்ணிக்லக
அ. 500 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 550 உறுப்பினர்கள்

இ. 545 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 525 உறுப்பினர்கள்

39. மக்களலவயின் கூட்டத் சதாடரில் தலலலம வகிப்பவர்
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. ெபாநாயகர்

ஈ. யமற்கூறியவர்களில் எவருமில்லல

40. புதிய இந்திய அரசியலலமப்பு எடுத்துக் சகாள்ளப்பட்ட ஆண்டு

41.

அ. 15 ஆகஸ்டு, 1947

ஆ. 26 நவம்பர், 1949

இ. 26 ஜனவரி, 1950

ஈ. 15 ஆகஸ்டு, 1950

மத்தியப் சபாதுப்பணி யதர்வாலையத்தின் உறுப்பினர்கலள நியமனம் சசய்வது
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. சுப்ரீம் யகார்ட்டின் தலலலம நீதிபதி

ஈ. முதலலமச்சர்

42. மத்திய பட்டியலில் அடங்குவது
அ. 97 வதகப்பாடுகள்

ஆ. 66 வலகப்பாடுகள்

இ. 47 வலகப்பாடுகள்

ஈ. 105 வலகப்பாடுகள்

43. மக்களலவயின் சபாநாகரின் ஊதியத்திலன நிர்ையிப்பது
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. அரசியலதமப்பு

இ. பாராளுமன்ைம்

ஈ. மத்திய அரசியலலமப்பு

44. முதல் சபாதுத் யதர்தல் நலடசபற்ை ஆண்டு
அ. 1947

ஆ. 1949

இ. 1950

ஈ. 1952

45. இந்திய கூட்டாட்சி முலை
அ. வைதமயான மத்திய அரதெக் ககாண்டது.
ஆ. பலவீனமான மத்திய அரலசக் சகாண்டது
இ. மத்திய அரசு, மாநில அரசுகள் சமஅதிகாரத்லத சகாண்டது
ஈ. யமற்கண்ட எதுவுமில்லல
46. சட்டம் இயற்றும் அலமப்பு, மத்தியிலும் தமிழ் நாட்டிலும்
அ. மத்தியில் இரு அதவ, தமிழ்நாட்டில் ஓரதவ
ஆ. மத்தியில் ஓரலவ, தமிழ்நாட்டில் ஓரலவ
இ. மத்தியில் இரு அலவ, தமிழ்நாட்டில் இரு அலவ
ஈ. மத்தியில் ஓரலவ, தமிழ்நாட்டில் இரு அலவ
47. இந்திய அரசியலலமப்பு
அ. சநகிழாத் தன்லமயுலடயது

Learning Leads To Ruling

ஆ. சநகிழும் தன்லமயுலடயது
Page 5 of 10

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

இ. கநகிழும், கநகிழா இருதன்தமயும் உதடயது
ஈ. யமற்சசான்ன எதுவும் இல்லல
48. ஒர் மாநிலத்தின் நிலப்பரப்பிலிருந்து புது மாநிலத்லத உண்டாக்கும் அதிகாரம்
அ. பாராளுமன்றத்திடம் உள்ைது
ஆ. குடியரசுத் தலலவரிடம் உள்ளது
இ. பிரதம மந்திரி மற்றும் காபிசனட் இவற்றில் உள்ளது
ஈ. குறிப்பிட்ட மாநில சட்டமன்ைத்திடம் உள்ளது.
49. பத்திரிலக சுதந்திரம் என்ை அடிப்பலட உரிலம
அ. அரசியல் அலமப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
ஆ. அரசியல் அலமப்பில் குறிப்பிடப்படவில்லல
இ. தபச்சு சுதந்திர உரிதமயில் இந்த உரிதம உள்ைடங்கியுள்ைது
ஈ. உள்ளடங்கவில்லல
50. அரசின் வழிகாட்டி சநறிமுலைகள் எடுக்கப்பட்டது
அ. அசமரிக்க அரசியலலமப்பு

ஆ. அயர்லாந்து அரசியலதமப்பு

இ. பிரிட்டிஷ் அரசியலலமப்பு

இ. சுவிஸ் அரசியலலமப்பு

51. அரசியலலமப்பின் அடிப்பலட அலமப்லப, அரசியலலமப்பு திருத்தங்கள் சசய்ய முடியாது என்ை
முடிலவ எடுத்த வழக்கு

52.

53.

அ. யகாலக்நாத் வழக்கு

ஆ. தகெவனந்த பாரதி வழக்கு

இ. சங்கரி பிரசாத் வழக்கு

ஈ. வங்கி யதசியமயமாக்குதல் வழக்கு

இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலலவர்
அ. ராதஜந்திர பிரொத்

ஆ. ராதாகிரிஷ்ைன்

இ. ஜவஹர்லால் யநரு

ஈ. ஜாகீர் ஹீயசன்

ராஜ்ய சலபக்கு குடியரசுத் தலலவர் நியமனம் சசய்யும் அங்கத்தினர்கள் எண்ணிக்லக
அ. 12

ஆ. 2

இ. 10

ஈ. 5

54. காஷ்மீருக்கு சிைப்பு தகுதிலயத் தரும் அரசியலலமப்பு ஷரத்து
அ. 352
55.

ஆ. 370

இ. 220

ஈ. 300

யலாக் சலபக்கு குடியரசுத் தலலவர் நியமனம் சசய்யும் அங்கத்தினர்களின் எண்ணிக்லக
அ. 5

ஆ. 4

இ. 7

ஈ. 2

56. ராஜ்யசலபயின் அங்கத்தினராக இருப்பதற்கான வயது, குலைந்த பட்சம்
அ. 30 வயது
57.

ஆ. 25 வயது

இ. 21 வயது

ஈ. 35 வயது

குடியரசுத் தலலவர் இைந்து விட்டால், உதவிக்குடியரசுத் தலலவர் இல்லாவிடில் குடியரசுத்
தலலவராக இருப்பவர்
அ. உச்ெநீதி மன்றத்தின் ததலதம நீதிபதி
ஆ. யலாக் சலபயின் சபாநாயகர்
இ. ராஜ்யசலபயின் தலலவர்
ஈ. யமற்கண்டலவயில் ஏதுவும் இல்லல
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58. கீழ்க்கண்ட அரசியலலமப்பு திருத்தப்படி சசாத்து உரிலம அடிப்பலட உரிலமகளில் ஒன்று
இல்லல
அ. 42வது திருத்தம்

ஆ. 38வது திருத்தம்

இ. 44வது திருத்தம்

ஈ. 56வது திருத்தம்

59. யதசிய வளர்ச்சிக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட வருடம்
அ. 1947

ஆ. 1950

இ. 1952

ஈ. 1956

60. திட்டக் குழுவின் தலலவர்

61.

அ. குடியரசுத் தலலவர்

ஆ. சபாநாயகர்

இ. திட்ட அலமச்சர்

ஈ. பிரதம மந்திரி

அயசாக் யமத்தா குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1970

ஆ. 1975

இ. 1977

ஈ. 1980

62. பஞ்சாயத்து ராஜ் அலமப்பில், பல்வந்த்ராய் யமத்தா குழு பரிந்துலரத்தது
அ. ஒருபடி அலமப்பு

ஆ. இருபடி அலமப்பு

இ. முப்படி அதமப்பு

ஈ. நான்குபடி அலமப்பு

63. இந்தியாவின் அரசியல் சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட வருடம்
அ. 1949

ஆ,. 1951

இ. 1950

ஈ. 1952

64. இந்திய அரசியலலமப்பு வடிவலமப்புக் குழுவின் தலலவர்
அ. டாக்டர் ராயஜந்திர பிரசாத்

ஆ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்தபத்கார்

இ. ஜவஹர்லால் யநரு

ஈ. சக.எம்.முன்ஷி

65. அசமரிக்க பாராளுமன்ைத்தின் சபயர்
அ. டயட்

ஆ. பாராளுமன்ைம்

இ. காங்கிரஸ்

ஈ. சசனட்

66. இந்தியாவின் மாநில அரசுகள் கலலக்கப்படுவதற்கு பயன்படும் அரசியல் நிர்ைய சட்டத்தின்
பிரிவு
அ. 256

ஆ. 370

இ. 365

ஈ. 356

67. ஒரு மாநில ஆளுநர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிைார்?
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. அலமச்சர் குழு

இ. குடியரசுத் ததலவர்

ஈ. பாராளுமன்ைம்

68. குடியரசுத் தலலவர் தமக்குள்ள ஆட்சித் துலை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரங்கலள எதற்யகற்ப
சசயல்படுத்த யவண்டும்?
அ. அதமச்ெரதவயின் பரிந்துதர

ஆ. அரசியலலமப்பு

இ. தலலலம அலமச்சரின் ஆயலாசலன

ஈ. தன்னிச்லசப்படி

69. மாநில சதாகுதியிலிருந்து சசலவு சசய்வதற்காக சட்டம் இயற்றுவதற்கு முன் யாருலடய
பரிந்துலர யதலவப்படுகின்ைது?
அ. ஆளுநர்

ஆ. குடியரசுத் ததலவர்

இ. ரிசர்வ் வங்கி

ஈ. திட்டக்குழு
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70. இந்திய ராணுவத்தின் தலலலம தளபதி யார்?

71.

அ. பிரதம மந்திரி

ஆ.சபாநாயகர்

இ. குடியரசுத் ததலவர்

ஈ. அலமச்சரலவச் சசயலாளர்

யலாக் சபாவிற்கு எத்தலன ஆங்கியலா-இந்தியர்கள் நியமிக்கப்படலாம்?
அ. இரண்டு

72.

73.

ஆ. ஐந்து

இ. ஆறு

ஈ. பன்னிசரண்டு

இந்தியாவில் குழந்லத சதாழிலாளர் முலைலய ஒழிப்பது
அ. சமத்துவ உரிலம

ஆ. சுதந்திர உரிலம

இ. சமய உரிலம

ஈ. சுரண்டலுக்ககதிரான உரிதம

இந்தியாவின் அடிப்பலட உரிலமகலள பாதுகாப்பது
அ. இந்திய அரசாங்கம்

ஆ. உச்சநீதிமன்ைம்

இ. உயர்நீதிமன்ைம்

ஈ. உச்ெநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்கள்

74. இந்தியாவில் மத்திய அரசு சட்டமியற்ை முழு அதிகாரம் தருவது

75.

அ. மத்திய வரிலசப் பட்டியல்

ஆ. சபாது வரிலசப் பட்டியல்

இ. மாநில வரிலசப் பட்டியல்

ஈ. மத்திய மற்றும் கபாது வரிதெப் பட்டியல்கள்

மத்திய அலமச்சர்கள் கண்டிப்பாக அங்கத்தினர்களாக இருக்க யவண்டும்
அ. யலாக்சபா

ஆ. ராஜ்ய சபா

இ. பாராளுமன்றம்

ஈ. மாநில அலவ

76. இந்தியாவில் எந்தவலக அரசாங்கம் உள்ளது?

77.

அ. மன்னராட்சி

ஆ. பாராளுமன்ற அரொங்கம்

இ. சசல்வந்தராட்சி

ஈ. ஜனாதிபதி அரசாங்கம்

நிதிக் குழுவின் தலலவலர நியமனம் சசய்பவர்
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. பிரதமர்

இ. அலமச்சரலவ

ஈ. பாராளுமன்ைம்

78. இந்தியக் குடியரசுத் தலலவருக்கு பதவிப் பிரமாைம் சசய்து லவப்பவர்
அ. இந்திய ததலதம நீதிபதி

ஆ. இந்திய துலைக் குடியரசுத் தலலவர்

இ. சபாநாயகர்

ஈ. பிரதம அலமச்சர்

79. இந்திய அரசாங்கத்தின் தலலலம சட்ட அலுவலர் யார்?
அ. சட்ட அலமச்சர்

ஆ. தலலலம நீதிமன்ை நீதிபதி

இ. மத்திய அரொங்க ெட்ட ஆதலாெகர்

ஈ. மாநில அரசாங்க சட்ட ஆயலாசகர்

80. அவசரகால நிலலலய பிரகடனப்படுத்துவதற்கு அதிகாரம் சபற்ைவர் யார்?

81.

அ. குடியரசுத் ததலவர்

ஆ. தலலலம அலமச்சர்

இ. பாதுகாப்புத் துலை அலமச்சர்

ஈ. உள்துலை அலமச்சர்

இந்தியக் குடியரசுத் தலலவர் யதர்தல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சலனகலள தீர்த்து லவக்கும் அதிகாரம்
யாருக்கு உள்ளது?
அ. பாராளுமன்ைம்

ஆ. யதர்தல் ஆலையம்

இ. ததலதம நீதிமன்றம்

ஈ. இந்தியத் தலலலம சட்ட ஆயலாசகர்
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82. ஜம்மு காஷ்மீரின் அரசியலலமப்பு நலடமுலைக்கு வந்தது.
அ. 26 ஜனவரி, 1951

ஆ. 26 ஜனவரி, 1957

இ. 26 ஜனவரி 1958

ஈ. இலவகளில் எதுவுமில்லல

83. எத்தலன சமாழிகள் இந்திய யதசிய சமாழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன?
அ. 14

ஆ. 15

இ. 16

ஈ. 22

84. மாநில சட்டமன்ைக் கீழலவயில் குலைந்த பட்சம் எத்தலன உறுப்பினர்கள் இருக்க யவண்டும்?
அ. 40

ஆ. 50

இ. 60

ஈ. 70

85. இந்திய அரசியலலமப்பு சட்டம் அமலுக்கு வந்த ஆண்டு
அ. நவம்பர் 26, 1949

ஆ. ஜனவரி 26, 1950

இ. நவம்பர் 26, 1950

ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1947

86. இந்திய அரசியலலமப்புச் சட்டத்தின் முகவுலரலய தயாரித்தவர் யார்?
அ. ஜவஹர்லால் தநரு

ஆ. மகாத்மா காந்தி

இ. பி.ஆர்.அம்யபத்கார்

ஈ. ராயஜந்திர பிரசாத்

87. நிதி ஆலையத்தின் பதவிக் காலம் எத்தலன ஆண்டுகள்?
அ. 4 வருடங்கள்

ஆ. 5 வருடங்கள்

இ. 6 வருடங்கள்

ஈ. 7 வருடங்கள்

88. இந்தியாவின் வாக்குரிலம சபை குலைந்த பட்ச வயது வரம்பு என்ன?
அ. 18 வருடம்

ஆ. 19 வருடம்

இ. 20 வருடம்

ஈ. 21 வருடம்

குறிப்பு: 61வது சட்டத்திருத்தம் மூலம் 21-லிருந்து 18 ஆக குலைக்கப்பட்டது
89. நிதிநிலல சநருக்கடி எத்தலன முலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளன?
அ. ஒரு முலை

ஆ. இரு முலைகள்

இ. மூன்று முலைகள்

ஈ. இதுவதர பிரகடனப்படுத்தவில்தல

90. இந்தியாவ்ன் தணிக்லகத் துலை தலலவலர நியமனம் சசய்பவர்?

91.

அ. துலைக் குடியரசுத் தலலவர்

ஆ. குடியரசுத் ததலவர்

இ. பிரதம மந்திரி

ஈ. தலலலம நீதிபதி

மக்களலவயின் பதவிக்காலம் எத்தலன ஆண்டுகள்?
அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 5 ஆண்டுகள்

இ. 6 ஆண்டுகள்

ஈ. 7 ஆண்டுகள்

92. இந்திய அரசியலலமப்பில் எத்தலன அட்டவலைகள் உள்ளன?
அ. 9

ஆ. 12

இ. 8

ஈ. 395

93. அரசியல் நிர்ைய சலபயின் தலலவராக இருந்தவர் யார்?
அ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்யபத்கார்

ஆ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரொத்

இ. சர்தார் வல்லபாய் பட்யடல்

ஈ. பண்டித ஜவஹர்லால் யநரு

94. இந்திய அரசியலலமப்புச் சட்டத்தின் முதல் அட்டவலை எலத உள்ளடக்கியது?
அ. யதசிய சமாழிப் பட்டியல்

ஆ. குடியுரிலம

இ. மாநில யூனியன் பிரததெ எல்தலப் பட்டியல்

ஈ. மத்திய-மாநில உைவுகள்
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95. இந்திய அரசியல் அலமப்புச் சட்டத்தின் 32வது ஷரத்து குறிப்பிடுவது
அ. சுதந்திர உரிலம

ஆ. சசாத்துரிலம

இ. அரசியலதமப்பு தீர்வு உரிதம

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லல

96. பார்லிசமண்டின் யமலலவ __________ என்று அலழக்கப்படுகிைது.
அ. பார்லிசமண்ட் அலவ

ஆ. ராஷ்ட்ரபதிபவன்

இ. ராஜ்ய ெபா

ஈ. யலாக்சபா

97. சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் நிதி மயசாதாலவ சமர்ப்பித்தவர் யார்?
அ. சமாரார்ஜி யதசாய்

ஆ. சி.டி.யதஷ்முக்

இ. ஆர்.தக. ெண்முக கெட்டியார்

ஈ. சி. சுப்பிரமணியம்

98. கீழ்வரும் நாடுகளுள், எந்த நாட்டில் எழுதப்படாத அரசியலலமப்பு உள்ளது?
அ. இந்தியா

ஆ. ஜப்பான்

இ. பிரான்ஸ்

ஈ. இங்கிலாந்து

99. கீழ்வருபவர்களுள், ஜனநாயகத்திற்கு யார் தக்க இலக்கைம் அளித்தார்?
அ. லிங்கன்

ஆ. வாஷிங்டன்

இ. சஜ.எஃப். சகன்னடி

ஈ. இவர்களில் எவருமில்லர்

100. முதல் சுதந்திர இந்திய அரசியலலமப்பு நகலலத் தயாரித்தவர்?
அ. விஜய ராகவாச்ொரியார்

ஆ. டி.டி.கிருஷ்ைமாச்சாரி

இ. பி.ஆர்.அம்யபத்கார்

ஈ. ஜவஹர்லால் யநரு

Learning Leads To Ruling

Page 10 of 10

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

Indian Polity Model Test Questions 5 in Tamil With Answer
1.

2.

3.

4.

நியூ இந்தியா என்ற ஆங்கில வார இதழை நிறுவியவர் யார்?
அ. பிபின் சந்திரபால்

ஆ. பாலகங்காதர திலகர்

இ. தாதாபாய் ந ௌரராஜி

ஈ. லாலா லஜபதி ராய்

இந்தியாவில் முப்பழைகளின் தழலவர் யார்?
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. பாதுகாப்பு மந்திரி

இ. ஜனாதிபதி

ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்

இந்தியாவின் திட்ைக்குழுவின் தழலவராக பதவியின் அடிப்பழையில் யார் இருக்க முடியும்?
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. துழை ஜனாதிபதி

இ. பிரதமர்

ஈ. உள்துழற அழமச்சர்

இந்திய துழை ஜனாதிபதி பின்வரும் உறுப்பினர்களால் ரதர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார்?
அ. ரலாக்சபா உறுப்பினர்களால்
ஆ. இராஜ்யசபா உறுப்பினர்களா
இ. ல ாக்சபா மற்றும் ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்களால்
ஈ. மாநிலங்களின் சட்ைசழபகளின் உறுப்பினர்களால்

5.

இந்தியாவின் இழைப்பு நமாழி எது?
அ. ஆங்கி ம்

6.

8.

9.

இ. பிநரஞ்ச்

ஈ. ஹிந்தி

ஓர் ஆளு ர் ஆவதற்கு குழறந்த பட்ச வயது என்ன?
அ.25

7.

ஆ. கிரீக்

ஆ. 30

இ. 35

ஈ. 60

இராஜ்ய சபாவின் ஆயுட்காலம் என்ன?
அ. 6 வருைங்கள்

ஆ. 5 வருைங்கள்

இ. நிரந்தரமானது

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல

இந்தியப் பிரதமழர யார் நியமனம் நசய்கிறார்?
அ. ரலாக்சபா

ஆ. இராஜ்ய சபா

இ. இந்திய ஜனாதிபதி

ஈ. இந்தியாவின் தழலழம நீதிபதி

எந்த ாளில் இந்திய அரசியல் சாசனம் ழைமுழறக்கு வந்தது?
அ. ஆகஸ்ட் 14, 1947

ஆ. ஆகஸ்ட் 15, 1947

இ. ஜனவரி 26, 1950

ஈ. வம்பர் 26, 1949

10. சுதந்திர இந்தியாவின் முதலாவது தழலழம நீதிபதி யார்?
அ. நீதிபதி மகாஜன்
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இ. நீதிபதி ஷீலாட்

ஈ. இவர்களில் எவருமில் ர்

குறிப்பு: முதல் தழலழம நீதிபதி – ஹரிலால் ரஜ. கானியா
11.

ஒரு மாநில அரழச நீக்கும் அதிகாரத்ழத அரசியலழமப்பின் எந்த ஷரத்து வைங்குகிறது?
அ. 356

ஆ. 360

இ. 17

ஈ. 365

12. தமிைக சட்ை மன்றத்தின் உறுப்பினர் எண்ணிக்ழக என்ன?
அ. 228
13.

14.

ஆ.234

ஈ.252

இந்தியக் குடியரசுத் தழலவர் ஒரு
அ. உண்ழமயான தழலவர்

ஆ. பபயரளவி ான தல வர்

இ. உண்ழமயான நபயரளவிலான தழலவர்

ஈ.இவற்றில் எதுவுமில்ழல

திரு.கிருஷ்ைகாந்த் இந்தியாவில் எத்தழனயாவது துழைக் குடியரசுத் தழலவர்?
அ. 8

15.

இ. 246

தமிழ் ாடு

ஆ.9

இ. 10

மாநிலத்திலிருந்து

ஈ. 11
ராஜ்ய

சழபயில்

நமாத்தம்

எத்தழன

உறுப்பினர்கள்

இருக்கிறார்கள்?
அ. 12
16.

ஆ. 15

இ. 18

ஈ. 20

மக்கள் சழபக்கு எத்தழன ஆங்கிரலா இந்திய வகுப்பினர் நியமனம் நசய்யப்படுகிறார்கள்?
அ.1

ஆ. 2

இ. 3

ஈ. 4

17. ரதசிய திட்ை ஆழையத்தின் தழலவர்

18.

19.

அ. திட்ை அழமச்சர்

ஆ. துழை பிரதம அழமச்சர்

இ.நிதி அழமச்சர்

ஈ. பிரதம அலமச்சர்

இந்திய தழலழம அழமச்சழர நியமனம் நசய்பவர் யார்?
அ. குடியரசுத் தல வர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. தழலழம நீதிமன்ற நீதிபதி

ஈ. சட்ை அழமச்சர்

இராஜ்ய சபாவின் தழலவர்
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. சபா ாயகர்

இ. தழலழம அழமச்சர்

ஈ. உதவி ஜனாதிபதி

20. இந்திய குடியரசுத் தழலவரின் பதவிக் காலம் எத்தழன ஆண்டுகள்?

21.

அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 5 ஆண்டுகள்

இ. 6 ஆண்டுகள்

ஈ. 7 ஆண்டுகள்

இராஜ்சபாவிற்கு எத்தழன உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தழலவரால் நியமனம் நசய்யப்பைலாம்?
அ.2

ஆ. 10
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இந்திய அரசியலழமப்பு சட்ைத்தின் எந்த ஷரத்து சட்ைத்திற்கு முன் எல்ரலாரும் சமம் என்பழத
உறுதி நசய்கிறது?

23.

அ. 12வது ஷரத்து

ஆ. 13 வது ஷரத்து

இ. 14வது ஷரத்து

ஈ. 15வது ஷரத்து

இந்திய

அரசியலழமப்பு

சட்ைத்தின்

எந்த

அட்ைவழை

ரதசிய

நமாழிகள்

பட்டியல்

குறிப்பிடுகிறது?
அ. முதல் அட்ைவழை

ஆ. இரண்ைாவது அட்ைவழை

இ. நான்காவது அட்டவலை

ஈ. எட்ைாவது அட்ைவழை

24. மாநில சட்ைமன்ற கீைழவயில் அதிகபட்சமாக எத்தழன உறுப்பினர்கள் வழர இருக்க முடியும்?
அ. 400
25.

ஆ. 450

இ. 500

ஈ. 550

அழமச்சரழவ கூட்ைாக நபாறுப்பு வகிப்பது
அ. குடியரசுத் தழலவருக்கு

ஆ. பிரதம அழமச்சருக்கு

இ. மக்களலவக்கு

ஈ. மாநிலங்களழவக்கு

26. மக்களழவழய கழலப்பதற்கான அதிகாரத்ழதப் நபற்றவர் யார்?

27.

அ. குடியரசுத் தழலவர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. தல லம அலமச்சர்

ஈ. சபா ாயகர்

பாராளுமன்ற கூட்ைத்ழத கூட்டுபவர் மற்றும் ஒத்தி ரபாடுபவர் யார்?
அ. குடியரசுத் தல வர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. தழலழம அழமச்சர்

ஈ. சபா ாயகர்

28. இந்திய அரசியலழமப்பில்

ரசாஷியலிசம் மற்றும் மதச்சார்பின்ழம என்ற வார்த்ழத எந்தத்

திருத்தத்தில் முகவுழரயில் ரசர்க்கப்பட்ைன?
அ. 24வது

ஆ. 38வது

இ. 42வது

ஈ, 44வது

29. சர்க்காரியா கமிஷன் நியமனம் நசய்யப்பட்ைது
அ. பஞ்சாப் பிரச்சழனக்கு தீர்வு காை
ஆ. மத்திய- மாநி

அரசு உறவு நில லய ஆராய

இ. காரவரி தி நீர் பிரச்சழனழய தீர்க்க
ஈ. அரசியல்வாதிகள், குற்றவாளிகள் நதாைர்ழப ஆராய
30. உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியின் பதவி ஓய்வு வயது என்ன?

31.

அ. 58 வருைங்கள்

ஆ. 60 வருைங்கள்

இ. 62 வருடங்கள்

ஈ. 65 வருைங்கள்

தற்ரபாது கீழ்க்கண்ைழவகளில் எது அடிப்பழை உரிழம அல்ல?
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அ. சுதந்திர உரிழம

ஆ. கலாச்சார மற்றும் கல்வி உரிழம

இ. பசாத்துரிலம

ஈ. மதச்சுதந்திர உரிழம

மத்திய ரகபிரனட் கூட்ைத்ழத தழலழமரயற்று ைத்துபவர் யார்?
அ. குடியரசுத் தழலவர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. தல லம அலமச்சர்

ஈ. சபா ாயகர்

இந்திய ஜனாதிபதி எவ்வாறு ரதர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார்?
அ. ரலாக்சபா மற்றும் ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்கள்
ஆ. எல்லா மாநில சட்ைசழப உறுப்பினர்கள்
இ. ல ாக்சபா, ராஜ்யசபா மற்றும் எல் ா மாநி

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாலும்

ஈ. ர ரடியாக இந்திய மக்களால்
34. இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதி யார்?

35.

அ. ைாக்ைர் இராதாகிருஷ்ைன்

ஆ. டாக்டர் இராலஜந்திர பிரசாத்

இ. இராஜரகாபாலாச்சாரி

ஈ. நஜயபிரகாஷ் ாராயைன்

தி.மு.க. நிறுவப்பட்ை ஆண்டு
அ.1949

ஆ. 1952

இ. 1956

ஈ. 1947

36. இந்தியாவில் மாநில ஆளு ர்கழள அமர்த்தும் அதிகாரம் யாரிைமுள்ளது?

37.

அ. ஜனாதிபதி

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. முதலழமச்சர்

ஈ. தழலழம நீதிபதி

இந்தியாவில் அரசியல் நிர்ைய சழபயின் தழலவராக இருந்தவர்
அ. அம்ரபத்கார்

ஆ. இராஜாஜி

இ.சரராஜினி ாயுடு

ஈ. இராலஜந்திர பிரசாத்

38. இந்திய அரசியல் சட்ைத்தில் அரசு வழிகாட்டு ந றிமுழறகள் பின்வரும் பகுதியில் உள்ளது.
அ. பகுதி II

ஆ. பகுதி III

இ. பகுதி IV

ஈ. பகுதி V

39. திட்ைக்குழுவின் தழலவர்
அ. நிதி அழமச்சர்

ஆ. திட்ை அழமச்சர்

இ. வர்த்தக அழமச்சர்

ஈ. பிரதம அலமச்சர்

40. இந்திய திட்ைக்குழு பின்வரும் எந்த ஆண்டில் அழமக்கப்பட்ைது?
அ. 1948

ஆ. 1950

இ. 1951

ஈ. 1954

41. குடியரசுத் தழலவர் தனது பதவி விலகல் கடிதத்ழத யாரிைம் சமர்ப்பிக்கிறார்?
அ. பிரதம அழமச்சர்

ஆ. துலைக் குடியரசுத் தல வர்

இ. அழவத் தழலவர்

ஈ. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி
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42. 360வது இந்திய அரசியலழமப்பு சட்ை ஷரத்து எழதப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது?
அ. சுதந்திர உரிழம

ஆ. நசாத்துரிழம

இ. ரதசிய அவசர கால பிரகைன நிழல

ஈ. நிதிநில

பநருக்கடி பிரகடனம்

43. அடிப்பழை உரிழமகழள நசயல்படுத்துவதற்கு யாருக்கு நீதிப் ரபராழைகழள வைங்கக்கூடிய
அதிகாரம் இருக்கிறது?
அ. பாராளுமன்றம்

ஆ. குடியரசுத் தழலவர்

இ. தல லம நீதிமன்றம்

ஈ. சட்ை அழமச்சர்

44. முதல் நபாதுத் ரதர்தல் ழைநபற்ற ஆண்டு
அ. 1956

ஆ. 1950

இ. 1952

ஈ. 1948

45. அகில இந்திய பணிகளுக்கான அலுவலர்கழள ரதர்ந்நதடுப்பது
அ. பிரதம அழமச்சர்

ஆ. பாராளுமன்றம்

இ. குடியரசுத் தழலவர்

ஈ. மத்திய லதர்வாலையம்

46. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைம்
அ. ந கிைாத் தன்ழமயுழையது

ஆ. ந கிழும் தன்ழமயுழையது

இ. பகுதியாக பநகிழாத் தன்லமயுலடயது மற்றும் பகுதியான பநகிழும் தன்லம உலடயது
ஈ. அதிக ந கிைாத் தன்ழமயுழையது
47. “உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது”? என்று நபாருள்படும் நீதிப் ரபராழை எது?
அ. ஆட்நகாைர் நீதிப்ரபராழை

ஆ. உரிலமலயது வினா நீதிப்லபராலை

இ, ஆவைக் ரகட்பு நீதிப் ரபராழை

ஈ. தழைநீதிப் ரபராழை

48. இந்தியாவில் ஊரக உள்ளாட்சி நிறுவனங்கள் தங்களுழைய முக்கிய நிதிழய நபறுவது _____
மூலமாக
அ. அரசாங்க மானியங்கள்

ஆ. உள்ளூர்வரிகள்

இ. நசாத்துவரி

ஈ. வருமான வரி

49. குடியரசுத் தழலவரின் பதவிக்காலம்
அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 6 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. ஆயுட்காலம்

50. இந்திய அரசியலழமப்பு சட்ைம் இந்தியாழவ பற்றி விவரிப்பது?
அ. மாநி ங்களின் ஒன்றியம்

ஆ. அழரகுழற கூட்ைாட்சி

இ. மாநிலங்களின் கூட்ைழமப்பு மற்றும் யூனியன் பிரரதசங்கள்
ஈ. ஒரு முக அரசு
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அரசியலழமப்புச்

சட்ைத்தின்

எந்த

பிரிவு

ஜம்மு-காஷ்மீர்

மாநிலத்திற்கு

சிறப்பு

அந்தஸ்ழத வைங்கியுள்ளது?

52.

அ.7 வது பிரிவு

ஆ. 170வது பிரிவு

இ. 270வது பிரிவு

ஈ. 370வது பிரிவு

அரசியலழமப்பின் 352வது பிரிவில் அவசரகால பிரகைனத்தில் எந்த அடிப்பழை உரிழமழய ரத்து
நசய்ய முடியாது?

53.

அ. வாழும் உரிலம

ஆ. அரசியலழமப்பு பரிகார உரிழம

இ. சமத்துவ உரிழம

ஈ. ரபச்சுரிழம

ஒரு பர் குடியரசுத் தழலவர் பதவிக்கு ரபாட்டியிடுவதற்கு ரதழவயான வயது வரம்பு
அ. 25 வயதுக்கு ரமல்

ஆ. 30 வயதுக்கு ரமல்

இ. 35 வயதுக்கு லமல்

ஈ. 40 வயதுக்கு ரமல்

54. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைத்தின் அடிப்பழை கட்ைழமவு ரகாட்பாட்டியல் உருவாவதற்கு
காரைமாயிருந்த வைக்கு
அ. ரகாபாலனுக்கும், மதராஸ் மாநிலத்திற்கும் இழையிலான வைக்கு
ஆ. ரகாலக்

ாத் வைக்கு

இ. லகசவானந்த பாரதி வழக்கு
ஈ. மினர்வா மில்ஸ் வைக்கு
55.

இந்திய ஜனாதிபதியின் ஊதியம்
அ. ரூ.15,000

ஆ. ரூ. 20,000

இ.ரூ. 25,000

ஈ. ரூ. 50000

குறிப்பு: துழை ஜனாதிபதிக்கு சம்பளம் கிழையாது.
56. இந்திய ரதர்வாழையம் உருவாவதற்கு அடிப்பழையாக அழமந்தது
அ. அரசிய லமப்பு அடிப்பலட

ஆ. சட்ை அடிப்பழை

இ. அரசியலழமப்பு மற்றும் சட்ை அடிப்பழை கிழையாது ஆனால் அரசியலழமப்பு அடிப்பழை
இல்லாத வளர்ச்சி
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல
57.

ரதசிய அவசர நிழலழய எத்தழன முழற குடியரசுத் தழலவர் பிரகைனப்படுத்தியுள்ளார்?
அ. ஒருமுழற

ஆ. இருமுழறகள்

இ. மூன்று முலறகள்

ஈ. ான்கு முழறகள்

குறிப்பு: 1. 1962 2. 1971

3. 1975

58. யாராக் ராஜ்ய சழபழய கழலக்க முடியும்?
அ. பிரதம மந்திரி
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இ. உதவி ஜனாதிபதி

ஈ. யாருமில்ல

59. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைத்ழதத் தயாரித்த குழுவின் தழலவராக இருந்தவர் யார்?
அ. ரஜ.பி.கிருபாளணி

ஆ. இராரஜந்திர பிரசாத்

இ. ஜவஹர்லால் ர ரு

ஈ. பி.ஆர்.அம்லபத்கார்

60. தமிழ் ாடு திட்ைக்குழுவின் தழலவர்
அ. ஆளு ர்

ஆ. முத லமச்சர்

இ. வருவாய் துழற மந்திரி

ஈ. நிதி மந்திரி

61. 11வது நிதி கமிஷனின் தழலவர் யார்?
அ. குஸ்ரூ

ஆ. சவான்

இ. தீபக் ய்யார்

ஈ. நசன்குப்தா

குறிப்பு: 2002 முதல் 12வது நிதி கமிஷன் தழலவர்- சி.ரங்கராஜன்
62. இந்திய அரசியலழமப்பின் முகவுழர எந்த அரசியலழமப்பு சட்ை திருத்தத்தால் திருத்தப்பட்ைது?
அ. 24வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்
ஆ. 22 வது அரசிய லமப்பு சட்டத்திருத்தம்
இ. 44 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்
ஈ. 73 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்
63. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைத்தில் எத்தழன அட்ைவழைகள் உள்ளன?
அ. 395

ஆ. 8

இ. 9

ஈ. 12

64. இந்திய அரசியலழமப்பின் மூன்றாவது பிரிவு எழதப்பற்றி குறிப்பிடுகிறது?
அ. அரசின் வழிகாட்டி ந றிமுழறகள்

ஆ. அடிப்பலட உரிலமகள்

இ. அடிப்பழை கைழமகள்

ஈ. முகவுழர

65. மாநிலங்களழவ உறுப்பினர்களின் பதவிக் காலம் எத்தழன ஆண்டுகள்?
அ.மூன்று ஆண்டுகள்

ஆ. ான்கு ஆண்டுகள்

இ. ஐந்து ஆண்டுகள்

ஈ. ஆறு ஆண்டுகள்

66. நிதி ஆழையத்ழத உருவாக்குபவர் யார்?
அ. நிதி அழமச்சர்

ஆ. தழலழம அழமச்சர்

இ. குடியரசுத் தல வர்

ஈ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

67. மக்களழவயில் பைமரசாதாழவ அறிமுகப்படுத்துபவர் யார்?
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. சபா ாயகர்

இ. நிதி அலமச்சர்

ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்

68. பாராளுமன்றத்தின் இரு அழவகளும் இழைந்த கூட்ைத்ழத தழலழம ஏற்று ைத்துவது யார்?
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அ. குடியரசுத் தழலவர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. சபாநாயகர்

ஈ. பிரதம மந்திரி

69. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைம் அமுலுக்கு வரும் நபாழுது மத்திய பட்டியலில் இருந்த
விஷயங்கள்
அ. 66 விஷயங்கள்

ஆ. 97 விஷயங்கள்

இ. 47 விஷயங்கள்

ஈ. 78 விஷயங்கள்

70. இந்திய அரசியல் அதிகாரத்தின் முக்கிய ஆதாரம்

71.

72.

73.

அ. மக்கள்

ஆ. பாராளுமன்றம்

இ. அரசியலழமப்புச் சட்ைம்

ஈ. குடியரசுத் தழலவர்

இந்தியப் பாராளுமன்றத்தின் ரமலழவ உறுப்பினரின் பதவிக்காலம் எத்தழன ஆண்டுகள்?
அ. 5 ஆண்டுகள்

ஆ. 3 ஆண்டுகள்

இ. 4 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

பாராளுமன்ற முழற அரசாங்கத்தில் ஆட்சித்துழற நபாறுப்புழையது
அ. ர ரிழையாக மக்களிைத்தில்

ஆ. சட்டமன்றத்திற்கு

இ. நீதிமன்றத்திற்கு

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல

எந்த அரசியலழமப்புச் சட்ைத்திருத்தம் முன்னால் ஆட்சியாளர்களின் பட்ைங்கழளயும், சிறப்பு
சலுழககழளயும் அகற்றியது?
அ. 24 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்

ஆ. 26 வது அரசிய லமப்பு சட்டத்திருத்தம்

இ. 42 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்

ஈ. 44 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்

74. 1953ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ை மாநிலங்கள் சீரழமப்பு ஆழையத்தின் தழலவராக இருந்தவர்
யார்?

75.

76.

அ. பாஸல் அலி

ஆ. மஹாஜன்

இ. பணிக்கர்

ஈ. குன்சுரு

ஜனாதிபதி தன்னுழைய பதவி விலகல் கடிதத்ழத யாருக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்?
அ. ஆளு ர்

ஆ. சபா ாயகர்

இ. உதவி ஜனாதிபதி

ஈ. பிரதம மந்திரி

ழைமுழறயிலுள்ள மாநிலங்களின் எல்ழலகழள மாற்றுவதற்கான அதிகாரத்ழத நபற்றுள்ளது
யார்?
அ. குடியரசுத் தழலவர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. பாராளுமன்றம்

ஈ. மாநில சட்ைமன்றம்
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கீழ்க்கண்ை அடிப்பழை உரிழமகளின் எந்த உரிழம அரசியலழமப்புச் சட்ை திருத்தத்தால்
நீக்கப்பட்ைது?
அ. சுரண்ைலுக்நகதிரான உரிழம

ஆ. மத சுதந்திர உரிழம

இ. பசாத்துரிலம

ஈ. ரபச்சு உரிழம

78. குடியரசுத் தழலவரின் அவசர கால சட்ைம் எவ்வளவு காலத்திற்கு ழைமுழறயில் இருக்கும்?
அ. மூன்று மாதம்

ஆ. இரண்டு மாதம்

இ. குடியரசுத் தழலவர் அழத நீக்கும் வழர ஈ. ஆறு மாதங்கள்
79. அரசியல் நிர்ைய சழபயின் முதல் கூட்ைம் ழைநபற்ற ாள்
அ. 26 ஜனவரி, 1948

ஆ. 16 ஆகஸ்ட், 1947

இ. 9 டிசம்பர், 1946

ஈ. 16 வம்பர், 1947

80. பட்டியல் I

ஐ, பட்டியல் II உை நபாருத்தி, கீரை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகழளக் நகாண்டு

சரியான பதிழலத் ரதர்ந்நதடு.
பட்டியல் I

பட்டியல் II

a. தழலழமத் ரதர்தல் அதிகாரி

1. ராஜ்ய சழப உறுப்பினர்களால்
ரதர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார்

b. மக்களழவ சபா ாயகர்

2. குடியரசுத் தழலவரால்
நியமிக்கப்படுகிறார்

c. ராஜ்ய சபாவின் துழைத்தழலவர்

3. மக்களழவ உறுப்பினரால்
ரதர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார்

81.

a

b

c

அ.

3

2

1

ஆ.

1

3

2

இ.

2

3

1

ஈ.

2

1

3

பஞ்சாயத்து ராஜ் எந்த குழுவின் பரிந்துழரயின்படி அழமக்கப்பட்ைது?
அ. ஜீவராஜ் ரமத்தா

ஆ. அரசாக் ரமத்தா

இ, பல்வந்த்ராய் லமத்தா

ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்

82. உச்சநீதிமன்றம் குடியரசுத்தழலவருக்கு பரிந்துழரப்பது
அ. அழமச்சரழவயில் உள்ள ஓர் அழமச்சழர நீக்க
ஆ. மத்திய அரசு லதர்வாலையத் தல வர் மற்றும் உறுப்பினர்கலள நீக்க
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இ. மக்களழவயின் தழலவழர நீக்க
ஈ. ரமரல நசால்லப்பட்ை அழனவழரயும் நீக்க
83. இந்தியாவில் நிதிப்புரனாய்வு அதிகாரத்ழத பயன்படுத்துவது
அ. உயர்நீதிமன்றங்கள் மட்டும்

ஆ. கிழ்நிழல நீதிமன்றங்கள் மட்டும்

இ. உச்ச நீதிமன்றங்கள் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்கள்
ஈ. உச்சநீதிமன்றம் மட்டும்
84. இந்திய அரசாங்கத்தின் முதல் சட்ை அலுவலர் யார்?
அ. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி

ஆ. சட்ை அழமச்சர்

இ. அட்டார்னி-பஜனரல்

ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்

85. மாநிலங்களழவ கழலக்கப்படுவது
அ. இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுழற

ஆ. ஒவ்நவாரு ஐந்து ஆண்டுக்கும்

இ.ஒவ்நவாரு ஆறு ஆண்டுக்கும்

ஈ. கல க்கப்படுவலத இல்ல

86. மாநில சட்ைமன்றங்களுக்கு ரதர்தழல ைத்தும் நபாறுப்பு நபற்றிருப்பது
அ. மாநில ரதர்தல் ஆழையம்

ஆ. மாநில ஆளு ர்

இ. லதர்தல் ஆலையம்

ஈ. ஜனாதிபதி

87. இந்திய பாராளுமன்றம் நகாண்டுள்ளது
அ. ர ரடியாக ரதர்வு நபற்ற உறுப்பினர்கழள மட்டும்
ஆ. ர ரடியாக ரதர்வு நபற்ற மற்றும் நியமன உறுப்பினர்கழள மட்டும்
இ. ர ரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ரதர்வு நபற்ற உறுப்பினர்கழள
ஈ. லநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் லதர்வு பபற்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கலள
88. பின்வருவனவற்றுள்

அரசியல்

அழமப்புக்

குழுவின்

நிரந்தரத்

தழலவராக

ரதர்ந்நதடுக்கப்பட்ைவர் யார்?
அ. டாக்டர் இராலஜந்திர பிரசாத்

ஆ. ைாக்ைர் பி.ஆர்.அம்ரபத்கார்

இ. வல்லபாய் பட்ரைல்

ஈ. மகாத்மா காந்தி

89. புதிய இந்திய அரசியலழமப்பு ஏற்றுக் நகாள்ளப்பட்ைது எப்நபாழுது?
அ. 15 ஆகஸ்ட், 1947

ஆ. 26 நவம்பர், 1949

இ. 26 ஜனவரி, 1950

ஈ. 15 ஆகஸ்ட், 1950

90. இந்திய பிரதமரின் பதவிகாலம் எத்தழன ஆண்டுகள்?
அ. ஐந்து ஆண்டுகள்
ஆ. எவ்வளவு காலம் நபரும்பான்ழம கட்சியின் தழலவராக இருக்கிறாரரா அழதப் நபாறுத்து
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இ. ஜனாதிபதியின் வழிகாட்டுதழல நபாறுத்தது
ஈ. மக்களலவயின் நம்பிக்லக பபற்றிருக்கும் கா ம் வலரக்கும்
91. இந்தியாவின் முதல் துழை குடியரசுத் தழலவர் யார்?
அ. ைாக்ைர் ஜாகீர் உரசன்

ஆ. டாக்டர் இராதாகிருஷ்ைன்

இ. ைாக்ைர் வி.வி.கிரி

ஈ. ஜி.எஸ். பதாக்

92. எந்த ஒருவரும் இந்திய ஜனாதிபதி பதவிழய வகிப்பது
அ. ஒரு தைழவ

ஆ. இரண்டு தைழவ

இ. மூன்று தைழவ

ஈ. சட்டத்தில் அப்படி எந்தபவாரு வலரயலறயும் இல்ல

93. அரசியலழமப்பில் நகாடுக்கப்பட்டுள்ள அடிப்பழை உரிழமகள் உறுதி நசய்வது
அ. தனிநபர் சுதந்திரம்

ஆ. மக்களாட்சி

இ. மக்களாட்சி அரசு

ஈ. மதச்சார்பின்ழம

94. பின்வருவனவற்றில் எது சரியாகப் நபாருத்தப்பட்டிருக்கிறது?
அ. சமத்துவ உரிழம

- விதிகள் 25-28

ஆ. சமய உரிழம

- விதிகள் 14-18

இ. கல்வி மற்றும் பயன்பாட்டு உரிழம

- விதிகள் 32-35

ஈ. சுரண்டலுக்பகதிரான உரிலம

- விதிகள் 23-14

95. நபாதுப் பட்டியலில் அைங்கியுள்ளழவ
அ. 35 துழறகள்

ஆ. 47 துலறகள்

இ. 66 துழறகள்

ஈ. எண்கள் குறிப்பிைவில்ழல

குறிப்பு: 2007ல் நமாத்தம் 52 துழறகள் உள்ளன.
96. ‘அரசுக் நகாள்ழகயிழன ந றிப்படுத்தும் ரகாட்பாடுகள்’ பகுதி இதிலிருந்து நபறப்பட்ைது.
அ. இந்திய அரசாங்க சட்ைம், 1935

ஆ. ஐக்கிய அநமரிக்கா அரசியலழமப்பு

இ. பிரிட்டிஷ் அரசியலழமப்பு

ஈ. அயர் ாந்து அரசிய லமப்பு

97. இந்தியாவில் எப்நபாழுது முதல் முதலாக ரதசிய ந ருக்கடி அமுல்படுத்தப்பட்ைது?
அ.1962

ஆ. 1966

இ. 1978

ஈ.1987

98. இந்திய அரசின் ஆட்சி நமாழி ________ ஆகும்.
அ.ஆங்கிலம்

ஆ. ஹிந்தி

இ. சமஸ்கிருதம்

ஈ. பாரசீகம்

99. பாராளுமன்றத்தின் எந்த சழபயில் பை மரசாதக்கள் ரதான்றலாம்?
அ. கீழ்சலப

ஆ. ராஜ்யசழப

இ. ரமல்சழப

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல
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குறிப்பு: ராஜ்யசழப – ரமல்சழப, ரலாக்சழப – கீழ்சழப
100. இந்தியாவில் காைப்படுவது
அ. ப கட்சி முலற

ஆ. இரண்டு கட்சி முழற

இ. ஒற்ழறக்கட்சி முழற

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல
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Indian Polity Model Test Questions 6 in Tamil With Answer
1.

ல ோக்சபோவின் உறுப்பினர் ஆவதற்கு குறைந்த பட்ச வயது என்ன?
அ. 25

2.

5.

6.

ஈ. 37

ஆ. 396

இ. 400

ஈ. 403

இந்தியோவில் வோக்களிப்பதற்கு உரிறை பபை குறைந்த பட்ச வயது வரம்பு என்ன?
அ. 15

4.

இ. 35

இந்திய அரசிய றைப்பில் எத்தறன ஷரத்துகள் உள்ளன?
அ. 395

3.

ஆ. 30

ஆ. 17

இ. 18

ஈ. 21

இந்தியோவின் உண்றையோன நிர்வோகத் தற வர் யோர்?
அ. பிரதமர்

ஆ. ஜனோதிபதி

இ. சபோநோயகர்

ஈ. இரோணுவ தளபதி

அறைச்சரறவ பபோறுப்புறையது
அ. பிரதை அறைச்சருக்கு

ஆ. குடியரசுத் தற வருக்கு

இ. ைக்களுக்கு

ஈ. பாராளுமன்றத்திற்கு

சண்றைறய பிரகைனப்படுத்துவதற்கும் அறைதி உைன்போட்றை ஏற்படுத்தும் அதிகோரம் பபற்ைவர்
யோர்?

7.

8.

9.

அ. குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. தற றை அறைச்சர்

இ. பவளி விவகோரத்துறை அறைச்சர்

ஈ. போரோளுைன்ைம்

எந்த ைோநி ம் தனிப்பட்ை அரசிய றைப்றப பகோண்டுள்ளது?
அ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

ஆ. நோக ோந்து

இ. லைற்கு வங்கோளம்

ஈ. பஞ்சோப்

ஒரு ைலசோதோ, சோதோரண ைலசோதோவோ அல் து நிதி ைலசோதோவோ என்று முடிவு பசய்பவர் யோர்?
அ. சபாநாயகர்

ஆ. குடியரசுத்தற வர்

இ. தற றை அறைச்சர்

ஈ. நிதி அறைச்சர்

“இந்திய அரசிய றைப்புச் சட்ைத்தின் தந்றத” எனக் குறிப்பிைப்படுபவர் யோர்?
அ. ைோக்ைர் எஸ். இரோதோகிருஷ்ணன்

ஆ. சர்தோர் பட்லைல்

இ. ைோக்ைர் இரோலஜந்திர பிரசோத்

ஈ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பபத்கர்

10. இந்திய அரசின் முதல் சட்ை அலுவ ர்

11.

அ. உச்சநீதி ைன்ைத்தின் தற றை நீதிபதி

ஆ. சட்ை அறைச்சர்

இ. இந்திய அட்டர்னி ஜஜனரல்

ஈ. இவர்களில் எவருமி ர்

இந்தியோவில் நிதி ஆறணயத்தின் பதவிக்கோ ம் எத்தறன ஆண்டுகள்?
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அ. 6 ஆண்டுகள்

ஆ. 7 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. 4 ஆண்டுகள்

இந்தியோவின் முதல் உதவி ஜனோதிபதியோக இருந்தவர் யோர்?
அ. டாக்டர் எஸ். இராதா கிருஷ்ணன்

ஆ. ைோக்ைர் இரோலஜந்திர பிரசோத்

இ. ைோக்ைர் ஜோகீர் ஹீறசன்

ஈ. ஜி.எஸ்.பதக்

13. எந்த வருைத்தில் கோங்கிரஸ் அல் ோத அரசோங்கம் முதன் முத ோக அறைக்கப்பட்ைது?
அ. 1957

ஆ. 1961

இ. 1967

ஈ. 1977

14. இந்திய நோட்டு ல ோக் சபோவின் பதவிக்கோ ம் என்ன?

15.

16.

அ. 2 ஆண்டுகள்

ஆ. 3 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

அரசிய றைப்பின் தந்றத யோர்?
அ. வோல்ைர்

ஆ. ைோண்ைஸ்கியு

இ. அரிஸ்டாட்டில்

ஈ. ரூலசோ

இந்திய குடியரசுத் தற வர் லதர்தலில் லபோட்டியிை குறைந்த பட்ச வயது என்ன?
அ.25

ஆ. 35

இ. 40

ஈ. 45

17. எழுதப்பட்ை அரசிய றைப்பின் சிைந்த உதோரணம் எது?

18.

19.

அ. இங்கி ோந்து அரசிய றைப்பு

ஆ. இந்திய அரசியைலமப்பு

இ. அபைரிக்க அரசிய றைப்பு

ஈ. சீன அரசிய றைப்பு

எழுதப்பைோத அரசிய றைப்பிற்கு சிைந்த உதோரணம் எது?
அ. இங்கிைாந்து அரசியைலமப்பு

ஆ. இந்திய அரசிய றைப்பு

இ. அபைரிக்க அரசிய றைப்பு

ஈ. சீன அரசிய றைப்பு

அறரகுறை கூட்ைோட்சி அரசிய றைப்பிற்கு சிைந்த உதோரணம் எது?
அ. இங்கிைாந்து அரசியைலமப்பு

ஆ. இந்திய அரசிய றைப்பு

இ. அபைரிக்க அரசிய றைப்பு

ஈ. சீன அரசிய றைப்பு

20. எந்த நோடு ஒரு கட்சி முறைறய பின்பற்றிக் பகோண்டிருக்கிைது?
அ. அபைரிக்கோ

ஆ.இந்தியோ

இ. இங்கி ோந்து

ஈ. இரஷ்யா

21. ரஷ்யோவில் ஆட்சி பசய்யும் கட்சி எது?
அ. பைைோகிரட்டிக் கட்சி

ஆ. விபரல் கட்சி

இ. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

ஈ. கோங்கிரஸ் கட்சி

22. அபைரிக்கோவில் எத்தறன அரசியல் கட்சிகள் உள்ளன?
அ. 2

ஆ. 3
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சுவிட்சர் ோந்து நோட்டு சட்ைசறபயின் பபயர் என்ன?
அ. போரோளுைன்ைம்

ஆ. கோங்கிரஸ்

இ. ஜபடரல் அஜசம்பிளி

ஈ. சுப்ரீம் லசோவியத்

24. அபைரிக்க நோட்டு சட்ைசறபயின் பபயர் என்ன?

25.

அ. கோங்கிரஸ்

ஆ. பாராளுமன்றம்

இ. சுப்ரீம் லசோவியத்

ஈ. பபைரல் அபசம்பிளி

இந்திய நோட்டு சட்ைசறபயின் பபயர் என்ன?
அ. கோங்கிரஸ்

ஆ. பாராளுமன்றம்

இ. சுப்ரீம் லசோவியத்

ஈ. பபைரல் அபசம்பிளி

26. இரஷ்ய நோட்டு சட்ைசறபயின் பபயர் என்ன?
அ. சுரீம் பசாவியத்

ஆ. கோங்கிரஸ்

இ. போரோளுைன்ைம்

ஈ. பபைரல் அபசம்பிளி

27. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சட்ைபூர்வைோக்கப்பட்ை வருைம்
அ. 1940

ஆ. 1942

இ. 1944

ஈ. 1945

28. இரோஜ்யசறபயில் எத்தறன உறுப்பினர்கள் இருக்கிைோர்கள்?
அ. 200

ஆ. 250

இ. 150

ஈ. 175

29. அபைரிக்கன் பசனட்டில் எத்தறன உறுப்பினர்கள் இருக்கிைோர்கள்?
அ. 50

ஆ. 60

இ. 90

ஈ. 100

30. சுவிட்சர் ோந்து நோட்டு பன்றை நிர்வோகத் துறையின் கோ ம் என்ன?

31.

அ. 2 ஆண்டுகள்

ஆ. 4 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

இந்திய பிரதை ைந்திரியின் பதவிக்கோ ம் என்ன?
அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 3 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

32. ைோநி ங்களறவ உறுப்பினரோக ஆவதற்கு குறைந்த பட்சம் எத்தறன வயது உறையவரோக இருக்க
லவண்டும்?
அ. 21
33.

ஆ. 25

இ. 30

ஈ. 35

ைக்களறவ உறுப்பினரோக ஆவதற்கு குறைந்த பட்சம் எத்தறன வயது உறையவரோக இருக்க
லவண்டும்?
அ. 21

ஆ. 25

இ. 30

ஈ. 35

34. இந்தியோவின் முதல் ஜனோதிபதி
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அ. ைோக்ைர் எஸ்.ரோதோகிருஷ்ணன்

ஆ. டாக்டர் இராபஜந்திர பிரசாத்

இ. ைோக்ைர் ஜோகீர் ஹுறசன்

ஈ. ஜி.எஸ்.பதக்

முப்பறைகளின் தளபதி யோர்?
அ. பீல்டு ைோர்ஷல்

ஆ. கோ ோட்பறையின் தற வர்

இ. குடியரசுத் தலைவர்

ஈ. போதுகோப்புத்துறை அறைச்சர்

36. இந்தியோ ஒரு

37.

அ. இருபைோழி அரசு

ஆ. மதச்சார்பற்ற அரசு

இ. ஹிந்து அரசு

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்ற

இந்தியோவில் எத்தறன வறகயோன அவசர கோ ப் பிரகைன நிற கள் உள்ளன?
அ. ஒரு வறக

ஆ. இரு வறககள்

இ. மூன்று வலககள்

ஈ. நோன்கு வறககள்

38. நைது லதசியக் பகோடியின் லைல் பட்றையில் உள்ள நிைம்
அ. நீ ம்

ஆ. ஆரஞ்சு

இ. பச்றச

ஈ. பவண்றை

39. குடியரசுத் தற வரோவதற்கு குறைந்த பட்ச வயது
அ.21

ஆ. 35

இ. 40

ஈ, 45

40. இரோஜ்ய சபோவின் தற வர் யோர்?
அ. ஆளுநர்

ஆ. குடியரசுத் தற வர்

இ. துலணக் குடியரசுத் தலைவர்

ஈ. பிரதை ைந்திரி

41. இந்தியப் போரோளுைன்ைத்தின் லை றவ உறுப்பினரின் பதவி கோ ம்
அ. 5 ஆண்டுகள்

ஆ. 3 ஆண்டுகள்

இ. 4 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

42. ‘நோன்கோம் பகுதி’ என்ை பசோற்பைோைர் பதோைர்புறையது?
அ. நீதித்துறை

ஆ. பத்திரிக்லக

இ. கோவல்

ஈ. நி ப் பரப்புகள்

43. ைத்திய அரசின் வறரயறுக்கப்பட்ை நிர்வோக அதிகோரங்கள் யோரிைம் இருக்கிைது?
அ. கீழறவ

ஆ. குடியரசுத் தலைவர்

இ. பிரதை ைந்திரி

ஈ. போரோளுைன்ை விவகோர அறைச்சர்

44. அறனத்திந்திய பணிகறள நியைனம் பசய்விப்பது
அ. பிரதை ைந்திரி

ஆ. குடியரசுத் தலைவர்

இ.ஆளுநர்

ஈ. கீழறவயின் சபோநோயகர்

45. இந்திய அரசின் முதல் சட்ை அலுவ ர் யோர்?
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அ. சட்ை அறைச்சர்

ஆ. உச்சநீதிைன்ை தற றை நீதிபதி

இ. இந்தியச் சட்டத்துலற உயர் அதிகாரி

ஈ. இறவகளில் எதுவுமில்ற

46. கீழ்வருபறவகளுள், இந்திய அரசிய றைப்பின் அடிப்பறை உரிறைகளில் அைங்கப் பபைோதது
எது?
அ.சைத்துவ உரிறை

ஆ. ைத சோர்பின்றை உரிறை

இ. ஜசாத்துரிலம

ஈ. லபச்சுரிறை

47. குடியரசுத் தற வருக்குப் பதவிப் பிரைோணம் பசய்து றவப்பவர் யோர்?
அ. பிரதை ைந்திரி

ஆ. துறணக் குடியரசுத் தற வர்

இ. உயர்நீதிைன்ை நீதிபதி

ஈ. உச்சநீதிமன்ற முதன்லம நீதிபதி

48. சுதந்திர தினத்தன்று பைல்லி பசங்லகோட்றையில் பகோடிலயற்றுபவர் யோர்?
அ. குடியரசுத் தற வர்

ஆ. துறணக் குடியரசுத் தற வர்

இ. பிரதம மந்திரி

ஈ. முதன்றை நீதிபதி

குறிப்பு: குடியரசு தினத்தன்று பசங்லகோட்றையில் குடியரசுத் தற வர் பகோடிலயற்றுவோர்.
49. இந்தியத் திட்ை ஆறணயத்தின் தற வர்
அ. இந்தியக் குடியரசுத் தற வர்

ஆ. இந்தியப் பிரதமர்

இ. நிதி அறைச்சர்

ஈ. திட்ை அறைச்சர்

50. உச்சநீதிைன்ை நீதிபதிகளின் ஊதியங்கள் இறவகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகிைது?
அ. சட்ை அறைச்சரகத்தோல் ஒதுக்கப்பட்ை நிதி

ஆ.போரோளுைன்ை நிதியுதவி

இ. ஜபாது லவப்பு நிதி

ஈ. உள்துறை அறைச்சக நிதியுதவி

51. எத்தறன முறை இந்தியக் குடியரசுத் தற வர் பதவிப் பிரைோணம் எடுத்துக் பகோள்ள ோம்?
அ. மீண்டும் லதர்ந்பதடுக்க முடியோது

ஆ. எத்தலன முலற பவண்டுமானாலும்

இ. 6 முறை

ஈ. 5 முறை

52. அறைச்சரின் தனிப்பட்ை முறையில் யோருக்குப் பபோறுப்போகத் திகழப்படுவோர்கள்?
அ. குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. ல ோக் சறப

ஈ. ைக்கள்

53. எதன் அடிப்பறையில் ஒரு நீதிபதி பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுகிைோர்?
அ. கைனில் மூழ்கிப்போனவர்

ஆ. பபோறுப்பற்ைவர்

இ.தகுதியில்ைாதவர்

ஈ. இறவகள் யோவும்

54. எந்த ஷரத்துப்படி அரசிய றைப்பின் பிரகைனத்றத நறைமுறைப் படுத்துகிைோர்கள்?
அ. ஷரத்து 356

ஆ. ஷரத்து 357

இ. ஷரத்து 355

ஈ. ஷரத்து 358
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55. இந்தியப் போரோளுைன்ைத்தின் லை றவயின் தற வர்
அ. வோக்குரிறை பபறுவதில்ற
ஆ. சமநிலை முரண்படும் பபாது மட்டும் வாக்களிப்பதில் உரிலம ஜபறுகிறார்
இ. எல் ோ விவகோரங்களிலும் வோக்குரிறை பபறுகிைோர்
ஈ. சட்ை திருத்தத்தில் ைட்டும் வோக்குரிறை பபறுகிைோர்
56. சட்ைத்தின் அடிப்பறையில் குடிைகன் என்ை உரிறைறய பநறிப்படுத்துவது யோர்?

57.

அ. உச்சநீதிைன்ைம்

ஆ. பாராளுமன்றம்

இ. அறைச்சரறவ

ஈ. குடியரசுத் தற வர்

கீழ்வருபறவகளில் எது ைத்தியப் பட்டியலில் லசரோது
அ. ஜபாது சுகாதாரம்

ஆ. பவளி விவகோரம்

இ. போதுகோப்பு

ஈ. தணிக்றக ைற்றும் கணக்கு

58. ைரணதண்ைறணறய ரத்து பசய்யும் அதிகோரம் யோரிைம் இருக்கிைது?
அ. உச்சநீதிைன்ைம்

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. போரோளுைன்ைம்

ஈ. குடியரசுத் தலைவர்

59. இந்தியோவின் திட்ைக்குழு அறைக்கப்பட்ை ஆண்டு
அ. 1947

ஆ. 1950

இ. 1951

ஈ. 1955

60. நைது அரசிய றைப்புச் சட்ைம் எப்பபோழுது அமுலிற்கு வந்தது?
அ. ஆகஸ்ட் 15, 1947

ஆ. நவம்பர் 26, 1949

இ. ஜனவரி 26, 1950

ஈ. அக்லைோபர் 2, 1952

61. அரசியல் நிர்ணய சறபயின் தற வரோக இருந்தவர்?
அ. ைோக்ைர் பி.ஆர்.அம்லபத்கோர்

ஆ. டாக்டர் இராபஜந்திர பிரசாத்

இ. பண்டித ஜவஹர் ோல் லநரு

ஈ. சர்தோர் வல் போய் பலைல்

62. இந்தியோ ஓர் கூட்ைோட்சி நோடு, ஏபனனில் இந்நோட்டில்
அ. அதிகாரப் பங்கீடு உள்ளது

ஆ. அதிகோரப் பிரிவிறன உள்ளது

இ. அதிகோர குவிப்பு உள்ளது

ஈ. இதில் எதுவும் இல்ற

63. அரசிய றைப்பு ரீதியோக றைய இந்தியோவின் தற வர் யோர்?
அ. குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. உச்சநீதிைன்ைத்தின் தற றை நீதிபதி

ஈ. சபோநோயகர்

64. தற்லபோது கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது அடிப்பறை உரிறையல் ?
அ. சுதந்திர உரிறை

ஆ. க ோச்சோர ைற்றும் கல்வி உரிறைகள்

இ. ஜசாத்துரிலம

ஈ. ைதச்சுதந்திர உரிறை
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65. இந்தியக் குடியரசுத் தற வர் இதுவறர நிதி பநருக்கடிக்கோன அவசர சட்ைத்றத அமுல்படுத்தியது?
அ. ஒருமுறை

ஆ. இருமுறை

இ. மூன்றுமுறை

ஈ. எப்ஜபாழுதும் இல்லை

66. ைந்திரிக்குழு பபோறுப்போக இருப்பது
அ. இந்தியக் குடியரசுத் தற வர்

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. பாராளுமன்றம்

ஈ. நோட்டிற்கு

67. தற்லபோது ைக்களறவயில் அனுைதிக்கப்பட்ை பைோத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்றக யோது?
அ. 530

ஆ. 542

இ. 545

ஈ. 552

குறிப்பு: அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்றக – 550
68. பஞ்சோயத்து முறை அரசிய றைப்பின் ஒரு பகுதியோனது கீழ்க்கண்ை எந்தத் திருத்தத்தினோல்
ஆகும்?
அ. 72 வது திருத்தம்

ஆ. 73வது திருத்தம்

இ. 44 வது திருத்தம்

ஈ. 53வது திருத்தம்

69. சர்க்கோரியோ கமிஷன் நியைனம் பசய்யப்பட்ைது
அ. பஞ்சோப் பிரச்சறனக்கு தீர்வு கோண
ஆ. மத்திய மாநிை அரசு உறவு முலறலய ஆராய
இ. கோலவரி நதி நீர் பிரச்சறனறய தீர்க்க
ஈ. அரசியல்வோதி குற்ைவோளி பதோைர்றப ஆரோய
70. திட்ை ஆறணயத்தின் தற வர் யோர்?
அ. குடியரசுத் தற வர்

ஆ. குடியரசுத் துறணத்தற வர்

இ. பிரதம மந்திரி

ஈ. திட்ை அறைச்சர்

71. முதல் பபோதுத் லதர்தல் எப்பபோழுது நைந்தது?
அ. 195 0

ஆ. 1951

இ. 1952

ஈ. 1953

72. லதசிய வளர்ச்சி ைன்ைத்தின் தற வர் யோர்?
அ. குடியரசுத் தற வர்

ஆ. குடியரசுத் துறணத்தற வர்

இ. பிரதம மந்திரி

ஈ. திட்ை அறைச்சர்

73. ைோநி ங்களில் குடியரசுத் தற வரின் ஆட்சி எவ்வளவு கோ த்திற்கு லைல் பதோைர்ச்சியோக
நீடிக்கோது?
அ. 3 ைோதங்களுக்கு லைல்

ஆ. 6 மாதங்களுக்கு பமல்

இ. ஒரு ைோதத்திற்கு லைல்

ஈ. ஒரு வருைத்திற்கு லைல்

74. இந்தியோவில் ஒரு புதிய ைோநி ம் எந்த முறையில் உருவோக்க ோம்?
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அ. ைத்திய அறைச்சர் குழுவின் முடிவோல்
ஆ. பாராளுமன்றத்தின் சாதாரண ஜபரும்பான்லமயினால்
இ. போரோளுைன்ைத்தில் 2/3 பபரும்போன்றையினோல்
ஈ. போரோளுைன்ைத்தில் 2/3 பபரும்போன்றையும், பபரும்போன்றையோன ைோநி ங்களின் சம்ைதமும்
பபற்று
75. கீழ்க்கண்ை அரசியல் கட்சிகளில் எது ைோநி க்கட்சி
.அ. ைோர்கஸிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்

ஆ. போரதிய ஜனதோ கட்சி

இ. பதசியக்குழு

ஈ. லதசிய முன்னனி

76. ஒரு ைோநி த்தில் முதல் பபண் தலித் முத றைச்சரோக பதவி வகித்தவர் யோர்?

77.

அ. ஜசல்வி மாயாவதி

ஆ. திருைதி சலரோஜினி நோயுடு

இ. திருைதி பத்ைஜோ நோயுடு

ஈ. திருைதி ந்ந்தினி சத்பதி

ைத சோர்பற்ை நோடு என்பது
அ. ைதங்கலள இல் ோத நோடு

ஆ. ைதங்கறள ஒழித்த நோடு

இ. ஒரு ைதம் ைட்டுலை உள்ள நோடு
ஈ. எல்ைா மதத்திற்கும் சம உரிலமயும் சுதந்திரமும் உள்ள நாடு
78. ைத்திய-ைோநி

உைவு பற்றி ஆரோய அறைக்கப்பட்ை குழு

அ. சர்க்காரியா

ஆ. போல்

இ. வர்ைோ

ஈ. சிவசுப்ரைணியம்

79. இந்திய ஆட்சிப்பணி லதர்வு எழுதுவதற்கு தோழ்த்தப்பட் இன ைக்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ை அதிக
பட்ச வயது வரம்பு
அ. 31

ஆ. 28

இ. 30

ஈ. 35

80. தமிழகத்தின் பைோத்த சட்ைைன்ை பதோகுதிகலின் எண்ணிக்றக
அ. 230

ஆ. 238

இ. 240

ஈ. 234

இ. மயில்

ஈ. கோகம்

81. இந்தியோவின் லதசியப் பைறவ
அ. கழுகு

ஆ. புைோ

82. இந்தியோவில் எந்த ைோநி த்தில் பஞ்சோயத்து ரோஜ்யம் முதன் முத ோக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது?
அ. பீஹோர்

ஆ. தமிழ்நோடு

இ. ராஜஸ்தான்

ஈ. லைற்கு வங்கோளம்

83. குடியரசுத் தற வரோல் ைக்களறவக்கு நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்றக
அ. 10

ஆ. 2

இ. 6

ஈ. 0

84. இந்திய அரசிய றைப்பு சட்ைத்திலுள்ள அட்ைவறணகளின் எண்ணிக்றக
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ஆ. 10

இ. 8

ஈ. 12

85. ைதுவி க்கு எதன் கட்டுப்போட்டின் கீழ் வரும்?
அ. மாநிைம்

ஆ. ைத்திய அரசு

இ. ைோநி ங்களுக்கிறைலய

ஈ. எதுவுமில்ற

86. இரோஜ்ய சறபயின் தற வர்
அ. பிரதை ைந்திரி

ஆ. குடியரசுத் தற வர்

இ. குடியரசுத் துலணத் தலைவர்

ஈ. உள்துறை அறைச்சர்

87. இரோஜ்ய சறபயின் கோ வரம்பு
அ. 6 வருைங்கள்

ஆ. 2வருைங்கள்

இ. 5 வருைங்கள்

ஈ. நிலையானது

88. இந்தியோவில் குடியரசுத் தற வர் ஆட்சி முதன்முத ோக அமுல்படுத்தப்பட்ை ைோநி ம்?
அ. பஞ்சாப்

ஆ. லகரளோ

இ. லைற்கு வங்கோளம்

ஈ. குஜரோத்

89. கவர்னரின் பதவிக்கோ ம்
அ. 3 வருைங்கள்

ஆ. 6 வருைங்கள்

இ. 5 வருடங்கள்

ஈ. 4 வருைங்கள்

90. இந்தியக் குடியரசுத் தற வர்கள் எத்தறன தைறவகள் லபோட்டியிை ோம்?
அ. 2

ஆ. 3

இ. 1

ஈ. ஏதுமில்லை

91. இந்திய அரசிய றைப்பு
அ. போரோளுைன்ைத்திற்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிைது
ஆ. குடியரசுத் தற வருக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிைது
இ. மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது
ஈ. உறழக்கும் வகுப்பினருக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிைது
92. இந்திய இறைறை மிக்க சைதர்ை
அ. ஜனநோயக குடியரசு

ஆ. குடியரசு

இ. மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு

ஈ. ைதசோர்பற்ை குடியரசு

93. இந்திய அரசிய றைப்பு நறைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு
அ. 1947

ஆ. 1950

இ. 1942

ஈ.1952

94. இந்தியோவில் அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பைக் கோரணைோக இருந்தவர்
அ. விலவகோனந்தர்

ஆ. தயோனந்த சரஸ்வதி

இ. சுப்ரைணிய போரதி

ஈ. இராஜாராம் பமாகன்ராய்
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95. ைதசோர்பற்ை அரசு
அ. ைதத்றத அடிப்பறையோக பகோண்ைது

ஆ. ைத உணர்வு அற்ைது

இ. ைதத்திற்கு எதிரோனது

ஈ. மதவிஷயத்தில் ஜபாதுவான நிலை வசிப்பது

96. இந்தியப் பிரறஜ வோக்களிக்க தகுதி பபறும் வயது
அ. 18

ஆ. 21

இ. 25

ஈ. 20

97. கீழ்க்கண்ைவர்களுள் குடியரசுத் தற வரோல் நியமிக்கப்பைோதவர் யோர்?
அ. துலணக் குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. பிரதை அறைச்சர்

இ. உயர்நீதி ைன்ை நீதிபதி

ஈ. ைத்திய லதர்வோறணயக் குழுவின் தற வர்

98. இந்தியோ “ஒரு குடியரசு” ஏபனனில்
அ. அதனுறைய அரசின் தற வர் ஒரு குறிப்பிட்ை ஆண்டுகளுக்குத் லதர்ந்பதடுக்கப்படுகிைோர்
ஆ. அங்கு போரோளுைன்ை ஆட்சி இருக்கிைது
இ. அது முழுவதும் சுதந்திரம் வோய்ந்தது
ஈ. அது ஜனநாயக அரசாங்கத்லத அளிக்கிறது
99. இந்திய குடியரசுத் தற வர் _________ லதர்ந்பதடுக்கப்படுகிைோர்?
அ. ல ோக் சபோவினோல்

ஆ. இரோஜ்ய சபோவினோல்

இ. போரோளுைன்ைத்தினோல்
ஈ. ஜதரிவு ஜசய்யும் குழுவினரால் (பாராளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற பதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கள்)
100. இந்திய அரசிய றைப்பின் படி இந்திய ைக்கள் __________ லகோர ோம்.
அ. சமூக நீதிறய ைட்டும்

ஆ. அரசியல் நீதிறய ைட்டும்

இ. பபோருளோதோர நீதிறய ைட்டும்

ஈ. மூன்லறயும்
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Indian Polity Model Test Questions 7 in Tamil With Answer
1.

2.

3.

கீழ்க்கண்ட உரிமைகளில் எது நைது அரசியல் அமைப்பின் இதயைாகவும், உயிராகவும் கருதப்படுகிறது?
அ. சைத்துவ உரிமை

ஆ. நீதி பரிகார உரிமை

இ. சுரண்டலுக்கான எதிரான உரிமை

ஈ. மூன்மறயும்

சாதாரணைாக ஒரு ைாநில அமவ உறுப்பினரின் பதவி காலம்
அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 5 ஆண்டுகள்

இ. 2 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

ைக்களமவயின் அமவத்தமலவர்
அ. குடியரசுத் தமலவரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
ஆ. பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகளினாலும் ததர்ந்ததடுக்கப்படுகிறார்
இ. ைக்களமையால் தேர்ந்தேடுக்கப்படுகிறார்
ஈ. பிரதை அமைச்சரால் ததர்ந்ததடுக்கப்படுகிறார்

4.

இந்திய பாராளுைன்றத்தில்
அ. இரு அமவகளும் சை அதிகாரத்மத தபற்றிருக்கின்றன
ஆ. தைலமவ கீழமவமயக் காட்டிலும் அதிக அதிகாரத்மத தபற்றிருக்கிறது
இ. கீழமை தைலமைமயக் காட்டிலும் அதிக அதிகாரத்மே தபற்றிருக்கிறது
ஈ. இமவகள் எதுவும் இல்மல

5.

வரவு தசலவு திட்டம் என்பது
அ. வரி விதிப்பு நடவடிக்மக
ஆ. ஆண்டு வருைானத்தின் நிதிநிமல அறிக்மக
இ. பண ைதசாதா
ஈ. ைரவு தெலவின் ைருடாந்திர நிதிநிமல அறிக்மக

6.

இந்திய ைாநிலங்கள்
அ. தங்கள் தூதுவர்கமள அயல்நாட்டிற்கு அனுப்ப முடியும்
ஆ. ைத்திய அரசின் ஒப்புதலின்றி அயல்நாடுகளின் ஒப்பந்தங்கள் தசய்து தகாள்ளலாம்
இ. தங்களுக்தகன்று தசாந்தைான அயல்நாட்டுக் தகாள்மகமய கமடபிடிக்கலாம்
ஈ. கண்டிப்பாக ைத்திய அரசின் அயல்நாட்டுக் தகாள்மகமய ஏற்றுக் தகாள்ள தைண்டும்.

7.

குடியரசுத் தமலவரின் அலுவலகம் தவற்றிடைாகும் தபாழுது அமதத் தற்காலிகைாக நிர்வகிப்பவர்
அ. இந்தியாவின் தமலமை நீதிபதி

ஆ. துமைக் குடியரசுத் ேமலைர்

இ. ைக்களமவத் தமலவர்

ஈ. தமலமைத் ததர்தல் அதிகாரி
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இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்படி குடியரசுத் தமலவர்
அ. அரசின் உண்மையான ேமலைர்

ஆ. தபயரளவில் தமலவர்

இ. அரசின் நிரந்தரத் தமலவர்

ஈ. அரசின் அரசியல் தமலவர்

ஒருவர் கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் தபரும்பான்மை நம்பிக்மகமயப் தபற்றிருந்தால் இந்தியப் பிரதை
அமைச்சராகலாம்?
அ. ைக்களமை

ஆ. ைாநிலங்களமவ

இ. பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகள்

ஈ. பாராளுைன்றம் ைற்றும் குடியரசுத் தமலவர்

10. பின்வருவனவற்றுள் யார் இந்திய அரசியலமைப்பு வமர குழுவில் உறுப்பினர் கிமடயாது?
அ. பி.ஆர். அம்தபத்கார்

ஆ. தக.எம்.முன்ஷி

இ. அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி அய்யர்

ஈ. ைகாத்ைா காந்தி

குறிப்பு; வமரவுக் குழுவில் தைாத்தம் 7 உறுப்பினர்கள்
11. பின்வருவனவற்றுள் இந்திய அரசியலமைப்பு எந்த தன்மையுமடயது?
அ. இந்திய ஒரு ைதசார்புள்ள நாடு

ஆ. இந்தியா ஒரு ைேொர்பற்ற நாடு

இ. இந்தியா ஒரு முதலாளித்துவ நாடு

ஈ. இந்தியா ஒரு சர்வதிகார நாடு

12. குடியரசுத் தமலவர், பதவிமய விட்டு விலகும் கடிதத்மத சைர்பிக்க தவண்டியது?
அ. குடியரசுத் துமைத்ேமலைரிடம்

ஆ. ைக்களமவத் தமலவரிடம்

இ. பிரதை அமைச்சரிடம்

ஈ. இந்திய தமலமை நீதிபதியிடம்

13. ைாநில ஆளுநர் தன்னுமடய நடவடிக்மககளுக்கு அரசியலமைப்புப்படி தபாறுப்பாவது
அ. பிரதை அமைச்சருக்கு

ஆ. குடியரசுத் ேமலைருக்கு

இ. முதலமைச்சருக்கு

ஈ. குடியரசுத் துமணத் தமலவருக்கு

14. குடியரசுத் தமலவருக்கு பதவிப் பிரைாணம் தசய்து மவப்பவர்
அ. இந்திய ேமலமை நீதிபதி

ஆ. பிரதை அமைச்சர்

இ. இந்திய குடியரசுத் துமணத்தமலவர் ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்
15. அரசியலமைப்புச் சட்டப்படி, சுதந்திர உரிமைமயப் பற்றி கூறுவது
அ. விதி 19

ஆ. விதி 15

இ. விதி 20

ஈ. விதி 21

குறிப்பு: விதி 19-22, சுதந்திர உரிமைமயப் பற்றியது
16. அரசியலமைப்பு

அமுல்படுத்தப்பட்ட

தபாது

குடிைக்களுக்கு

எத்தமன

அடிப்பமட

உரிமைகள்

தகாடுக்கப்பட்டது?
அ. 7

ஆ. 6

இ. 5

ஈ. 9

17. ைக்களமவ உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக எவ்வளவு?
அ. 500

ஆ. 520

Learning Leads To Ruling

இ. 545

ஈ. 566
Page 2 of 12

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

18. இந்திய அரசியலமைப்பு
அ. கூட்டாட்சி முமற

ஆ. ஒன்றாக இமணக்கப்பட்ட முமற

இ. கூட்டாட்சி முமற இமணக்கப்பட்ட முமற கலந்தது
ஈ. ொோரை காலத்தில் கூட்டாட்சி முமற ைற்றும் அைெர கால ெட்டத்தில் இமைக்கப்பட்ட முமற
19. அரசியல் அமைப்பின் குறிக்தகாள் கீழ்க்கண்டவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
அ. பகுதி III- அடிப்பமட உரிமைகள்
ஆ. முகப்புமர
இ. பிரிவு IV- அரசுக் தகாள்மகயிமன தநறிப்படுத்தும் தகாட்பாடுகள்
ஈ. எதிலும் குறிப்பிடப்படவில்மல
20. இந்தியாவில்
அ. ஒரு கட்சி முமற உள்ளது

ஆ. இரு கட்சி முமற உள்ளது

இ. பலகட்சி முமற உள்ளது

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

21. ஒரு ைாநில உயர்நீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதிபதிமயயும் ைற்ற இதர நீதிபதிகமளயும் நிர்ணயிப்பது
அ. ைாநில உயர்நீதிைன்ற தமலமை நீதிபதி
ஆ. ைாநில சட்டைன்றம்
இ. பாராளுைன்றம்
ஈ. குடியரசுத் ேமலைர்
22. உச்ச நீதிைன்றத்தின் நீதிபதிகள் ஓய்வு தபறுவது
அ. 60 வயதில்

ஆ. 62 வயதில்

இ. 65 ையதில்

ஈ. 67 வயதில்

23. உயர்நீதிைன்றம்
அ. ைாநில பட்டியலில் உள்ளது

ஆ. தபாதுப் பட்டியலில் உள்ளது

இ. ைத்தியப் பட்டியலில் உள்ளது

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

24. பாராளுைன்றம் ைற்றும் ைாநில சட்டைன்றம் இரண்டும் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் தபற்றிருப்பது
அ. ைத்திய பட்டியல்

ஆ. தபாதுப் பட்டியல்

இ. ைாநிலப்பட்டியல்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

குறிப்பு: பாராளுைன்றம் இயற்றும் சட்டதை உயர்ந்தது.
25. ைக்களமவயின் கூட்டத்திற்கு அமழப்பு விடுப்பவர்
அ. தபரும்பான்மை கட்சியின் தமலவர்

ஆ. ைக்களமவயின் தமலவர்

இ. குடியரசுத் ேமலைர்

ஈ. பாராளுைன்ற விவகார அமைச்சர்

26. இந்தியாவில், சட்டப்பூர்வைான இமறயாண்மை தபற்றிருப்பது
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அ. வாக்காளர்கள்

ஆ. பாராளுைன்றம்

இ. ஜனாதிபதி

ஈ. பிரதைர்

தமிழ்நாட்டில் உள்ள ைாநகராட்சிகள் எத்தமன?
அ. 4

ஆ. 5

இ. 6

ஈ. 7

28. எத்தமன உறுப்பினர்கமள ஜனாதிபதி ராஜ்ய சபாவிற்கு நியைனம் தசய்யலாம்?
அ. 4 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 6 உறுப்பினர்கள்

இ. 10 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 12 உறுப்பினர்கள்

29. இந்திய அரசியல் சட்டம் எப்தபாழுது அமுலுக்கு வந்தது?
அ. 1949 நவம்பர் 26

ஆ. 1947 ஆகஸ்ட் 15

இ. 1950 ஜனைரி 26

ஈ. 1947 ஆகஸ்ட் 16

30. தமிழகத்தில் தபரிய ைக்களமவத் ததாகுதி
அ. திருச்சிராப்பள்ளி

ஆ. தேன் தென்மன

இ. தகாயம்புத்தூர்

ஈ. ைதுமர

31. ருஷ்யப் பாராளுைன்றத்தின் தபயர்
அ. டயட்

ஆ. டியூைா

இ. பாராளுைன்றம்

ஈ. ைதஜாலிஸ்

32. இந்திய பாராளுைன்றம்
அ. முழுவதும் கூட்டாட்சியாகும்

ஆ. முழுவதும் ஒற்மறயாட்சியாகும்

இ. ஒற்மறயாட்சி கலந்ே கூட்டாட்சியாகும்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

33. சைத்துவ உரிமை பின்வரும் 5 விதிகளில் எதில் கூறப்பட்டுள்ளது?
அ. விதிகள் 15 முதல் 19 வமர

ஆ. விதிகள் 14 முேல் 18 ைமர

இ. விதிகள் 13 முதல் 17 வமர

ஈ. விதிகள் 16 முதல் 20 வமர

34. உச்சநீதிைன்றம் ஆதலாசமன வழங்கும் அதிகாரத்மத
அ. அரசியலமைப்பு விதி 243ன் படி தபற்றிருக்கிறது
ஆ. அரசியலமைப்பு விதி 142ன் படி தபற்றிருக்கிறது
இ. அரசியலமைப்பு விதி 143ன் படி தபற்றிருக்கிறது
ஈ. அரசியலமைப்பு விதி 144ன் படி தபற்றிருக்கிறது
35. குடியரசுத் தமலவர் பதவி விலக விரும்பினால், பதவி விலகல் கடிதத்மத
அ. குடியரசுத் துமைத் ேமலைருக்கு அனுப்ப தைண்டும்
ஆ. ைக்களமவத் தமலவருக்கு அனுப்ப தவண்டும்
இ. பிரதை அமைச்சருக்கு அனுப்ப தவண்டும்
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ஈ. இந்திய உச்சநீதிைன்ற தமலமை நீதிபதிக்கு அனுப்ப தவண்டும்
36. பல்வந்தராய் தைத்தா குழு தன்னுமடய அறிக்மகயில்
அ. ஒரு அமைப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டத்மத பரிந்துமர தசய்தது
ஆ. இரு அமைப்பு தகாண்ட பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டத்மத பரிந்துமர தசய்தது
இ. மூன்று அமைப்பு தகாண்ட பஞ்ொயத்து ராஜ் திட்டத்மே பரிந்துமர தெய்ேது
ஈ. நான்கு அமைப்பு தகாண்ட பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டத்மத பரிந்துமர தசய்தது
37. சட்ட தைலமவ
அ. ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது
ஆ. ஆறாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது
இ. நிரந்ேரைான அமையாகும்
ஈ. நான்காண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது
38. ைாநிலங்களமவ
அ. நிரந்ேரைானது
ஆ. ஆறாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது
இ. ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது
ஈ. மூன்றாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது
39. அரசியல் சட்டத்தில் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றிற்கு வழி வகுக்கப்படவில்மல. எது?
அ. ததர்தல் குழு

ஆ. நிதிக்குழு

இ. தபாதுப்பணிக்குழு

ஈ. திட்டக்குழு

40. அதசாக் தைத்தா குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1952

ஆ. 1956

இ. 1977

ஈ. 1978

41. ைாநிலங்களமவயின் தமலவர்
அ. குடியரசுத் தமலவர்

ஆ. துமைக் குடியரசுத் ேமலைர்

இ.தமலமை நீதிபதி

ஈ. ஆளுநர்

42. இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமரயில் பின்வருைாறு கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தியா ஒரு
அ. இமறயாண்மை, ெைேர்ை, ைேச்ொர்பற்ற, ைக்களாட்சி, குடியரசு
ஆ. சைதர்ை, இமறயாண்மை, ைக்களாட்சி, ைதசார்பற்ற, குடியரசு
இ. இமறயாண்மை, ைதச்சார்பற்ற, சைதர்ை, ைக்களாட்சி, குடியரசு
ஈ. குடியரசு, இமறயாண்மை, சைதர்ை, ைதசார்பற்ற ைக்களாட்சி
43. ைாநில சட்டைன்ற சபாநாயகர்
அ. ெட்டைன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தேடுக்கப்படுகிறார்
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ஆ. சட்டைன்ற ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
இ. ைாநில முதலமைச்சரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
ஈ. குடியர்சுத் தமலவரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
44. அமைச்சரமவக் குழு
அ. காபினட் அமைச்சர்கமள தகாண்டிருக்கவில்மல
ஆ. ராஜாங்க அமைச்சர்கமள தகாண்டிருக்கவில்மல
இ. துமண அமைச்சர்கமள தகாண்டிருக்கவில்மல
ஈ. பாராளுைன்ற அமைச்ெர்கமள தகாண்டிருக்கவில்மல
45. ைக்களமவயில் நிமறதவற்றப்படும் பண ைதசாதாமவ ைாநிலங்களமவ அதிக பட்சைாக
அ. ஒரு ைாதம் நிறுத்தி மவக்கலாம்

ஆ. 14 நாட்கள் நிறுத்தி மைக்கலாம்

இ. 10 நாட்கள் நிறுத்தி மவக்கலாம்

ஈ. 15 நாட்கள் நிறுத்தி மவக்கலாம்

46. குடியரசுத் தமலவர் ராஜ்ய சமபக்கு எத்தமன ய்றுப்பினர்கமள நியமிக்கலாம்?
அ. 10 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 20 உறுப்பினர்கள்

இ. 15 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 12 உறுப்பினர்கள்

47. இந்தியாவில் உள்ள பாராளுைன்ற அரசாங்க அமைப்பில் தகபிதனட் கூட்டத்திற்கு யார் தமலமை
தாங்குவார்?
அ. குடியரசுத்தமலவர்

ஆ. பிரேை அமைச்ெர்

இ. சில தநரங்களில் குடியரசுத் தமலவரும், சில தநரங்களில் பிரதை அமைச்சரும்
ஈ. குடியரசு துமணத் தமலவர்
48. அரசியலமைப்பு விதி 280படி உருவாக்கப்பட்ட நிதி ஆமணயத்தின் பணியானது
அ. நிதி தநருக்கடிமய அறிவிக்க ஆதலாசமன வழங்குகிறது
ஆ. ததசிய தநருக்கடிமய அறிவிக்க ஆதலாசமன வழங்குகிறது
இ. ைரிமய ைத்திய அரசும் ைாநில அரசும் பகிர்ந்து தகாள்ள ஆதலாெமன ைழங்குகிறது
ஈ. திட்டக்குழுமவ அமைப்பதற்கு ஆதலாசமன வழங்குகிறது
49. பின்வரும் விதிகளில் எந்த விதியானது அடிப்பமட உரிமைகமள பற்றி கூறுகிறது?
அ. விதிகள் 12-35

ஆ. விதிகள் 14-3

இ. விதிகள் 12-31

ஈ. விதிகள் 15-35

50. ைக்களமவக்கு நமடதபற்ற முதல் தபாதுத் ததர்தல்
அ. கி.பி. 1947

ஆ. கி.பி. 1950

இ. கி.பி.1952

ஈ. கி.பி.1955

51. திட்டகுழுவின் தமலவர்
அ. முதல் ைந்திரி
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இ. பிரேை ைந்திரி

ஈ. ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர்

52. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சமபயின் தமலவர் யார்?
அ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்தபத்கார்

ஆ. ஜவஹர்லால் தநரு

இ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரொத்

ஈ. இராராஜி

53. அரசு வழிகாட்டி தநறிமுமறகமள, இந்திய அரசியலமைப்பில் உருவாக்கியவர்கள்
அ.அயர்லாந்து அரசியலமைப்பிலிருந்து தபற்றனர்
ஆ. இங்கிலாந்து அரசியலமைப்பிலிருந்து தபற்றனர்
இ. இரஷ்ய அரசியலமைப்பிலிருந்து தபற்றனர்
ஈ.தஜர்ைனி அரசியலமைப்பிலிருந்து தபற்றனர்
54. ைாநிலங்களமவயின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக
அ. 230

ஆ. 250

இ. 300

ஈ. 400

55. ைாநிலங்களமவயின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம்
அ. மூன்று வருடங்கள்

ஆ. நான்கு வருடங்கள்

இ. ஐந்து வருடங்கள்

ஈ. ஆறு ைருடங்கள்

56. இந்திய குடியரசுத் தமலவர்
அ. இந்தியாவின் உண்மையான ஆட்சியாளர்
ஆ. அரசியலமைப்புப்படி அரசின் ேமலைர்
இ. அரசு ைற்றும் அரசாங்கத்தின் தமலவராவார்
ஈ. அரசாங்கத்மத அமைக்கும் தபரும்பான்மை கட்சியின் தமலவராவார்
57. இந்திய நிர்வாகத்துமற அடிப்பமடயாகக் தகாண்டிருப்பது
அ. அதைரிக்க முமறமய

ஆ. பிரிட்டிஷ் முமறமய

இ. கனடா முமறமய

ஈ. ரஷ்ய முமறமய

58. அரசியலமைப்புப்படி அமைச்சர்கள்
அ. குடியரசுத் ேமலைர் விரும்பும் ைமரயில் பேவி ைகிக்கலாம்
ஆ. சபாநாயகர் விரும்பும் வமரயில் பதவி வகிப்பர்
இ. பாராளுைன்றம் விரும்பும் வமரயில் பதவி வகிப்பர்
ஈ. பிரதை அமைச்சர் விரும்பும் வமரயில் பதவி வகிப்பர்
59. ைாநில உயர்நீதிைன்றம் ஒரு தமலமை நீதிபதிமயயும், ைற்றும் இதர நீதிபதிகமளயும்
அ. ைாநில உயர்நீதி ைன்றத்தின் முடிவுபடி தபற்றிருக்கலாம்
ஆ. ைாநில சட்டைன்றத்தின் முடிவுபடி தபற்றிருக்கலாம்
இ. பாராளுைன்றத்தின் முடிவுபடி தபற்றிருக்கலாம்
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ஈ. குடியரசுத் ேமலைரின் முடிவுப்படி தபற்றிருக்கலாம்
60. உச்சநீதிைன்றம் ஆதலாசமன வழங்கும் அதிகாரத்மத
அ. விதின் 243ன் படி தபற்றிருக்கிறது

ஆ. விதி 43 ன் படி தபற்றிருக்கிறது

இ. விதி 142ன் படி தபற்றிருக்கிறது

ஈ. விதி 143ன் படி தபற்றிருக்கிறது

61. இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டது
அ. அரசியலமைப்பு நிர்ைய ெமபயால்

ஆ. முதலாவது பாராளுைன்றத்தால்

இ. ைக்களமவயால்

ஈ. வமர குழுவால்

62. அரசியலமைப்பு சமபயின் நிரந்தர தமலவர் யார்?
அ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரொத்

ஆ. டாக்டர் அம்தபத்கார்

இ. பண்டித் ஜவஹர்லால் தநரு

ஈ. சி.ஆர். இராஜதகாபாலச்சாரி

63. அரசியலமைப்பு நிர்ணய சமப ஏற்படுத்தபட்ட ஆண்டு
அ. 1946

ஆ. 1947

இ. 1948

ஈ. 1949

64. அரசியலமைப்பு நிர்ணய சமப
அ. கிரிப்ஸ் திட்டத்தில் சிபாரிசு அடிப்பமடயில் அமைக்கப்பட்டது.
ஆ. சி.ஆர். திட்டத்தின் சிபாரிசு அடிப்பமடயில் அமைக்கப்பட்டது
இ. தகபினட் தூதுக் குழுவின் திட்டத்தின் சிபாரிொல் அமைக்கப்பட்டது
ஈ. ைவுண்ட்தபட்டன் திட்டத்தின் சிபாரிசால் அமைக்கப்பட்டது
65. வமரகுழுவில் எத்தமன உறுப்பினர்கள் இருந்தனர்?
அ. ஏழு உறுப்பினர்கள்

ஆ. ஒன்பது உறுப்பினர்கள்

இ. பதிதனாரு உறுப்பினர்கள்

ஈ. பதினாறு உறுப்பினர்கள்

66. இந்திய அரசியலமைப்மப திருத்தும் முமற
அ. 1935 இந்திய அரசாங்க சட்டத்மதப் பின்பற்றியது.
ஆ. தேன்னாப்பிரிக்காவின் அரசியலமைப்மப பின்பற்றியது.
இ. கனடா அரசியலமைப்மப பின்பற்றியது.
ஈ. ஐரிஷ் அரசியலமைப்மப பின்பற்றியது.
67. இந்திய அரசியலமைப்பில் எத்தமன தநருக்கடி நிமலகள் குறிப்பிட்டுள்ளன?
அ. இரண்டு

ஆ. மூன்று

இ. நான்கு

ஈ. ஒன்று

68. இந்திய பாராளுைன்ற முமற அரசாங்கைானது
அ. அதைரிக்க அரசியலமைப்பிலிருந்து தபறப்பட்டது
ஆ, பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்பிலிருந்து தபறப்பட்டது
இ. இரஷ்ய அரசியலமைப்பிலிருந்து தபறப்பட்டது
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ஈ. சுவிஸ் அரசியலமைப்பிலிருந்து தபறப்பட்டது
69. இந்திய அரசியலமைப்மப உருவாக்கியவர்கள் அடிப்பமட கடமைகள் என்ற கருத்மதப் தபற்றது
அ. யு.எஸ்.ஏ. அரசியலமைப்பிலிருந்து

ஆ. கனடா அரசியலமைப்பிலிருந்து

இ. ரஷ்ய அரசியலமைப்பிலிருந்து

ஈ. ஐரிஷ் அரசியலமைப்பிலிருந்து

விமட: ஜப்பான் அரசியலமைப்பிலிருந்து
70. இந்திய ைக்களுக்கு தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அடிப்பமட உரிமைகள்
அ. பாராளுைன்றத்தால் நிறுத்தி மவக்கப்படலாம்
ஆ. குடியரசுத் ேமலைரால் நிறுத்தி மைக்கப்படலாம்
இ. உச்சநீதிைன்றத்தால் நிறுத்தி மவக்கப்படலாம்
ஈ. உச்சநீதிைன்றத்மத கலந்தாதலாசித்து குடியரசுத் தமலவரால் நிறுத்தி மவக்கப்படலாம்
71. இந்திய அரசியலில், தபாது நல தகாட்பாடு எதில் பிரதிபலிக்கிறது?
அ. அரசு ைழிகாட்டு தநறிக்தகாட்பாடு

ஆ. அடிப்பமட உரிமைகள்

இ. நீதிப்பினராய்வு

ஈ. சட்டத்தின் ஆட்சி

72. இந்திய குடிைக்களுக்கான ஆதார உரிமைக: இதில் அடங்கப் தபறுகிறது
அ. அரசியலமைப்பின் பாகம் – I

ஆ. அரசியலமைப்பின் பாகம் – II

இ. அரசியலமைப்பின் பாகம் – III

ஈ. அரசியலமைப்பின் பாகம் –IV

73. எந்த அரசியலமைப்பு, திருத்தத்தின் மூலம் அடிப்பமட கடமைகல் இந்திய அரசியலமைப்பில்
தசர்க்கப்பட்டது?
அ. 39வது திருத்தம்

ஆ. 41வது திருத்தம்

இ. 42ைது திருத்ேம்

ஈ. 44வது திருத்தம்

74. ஒரு ைதசாதா, நிதி ைதசாதா என்பமத யார் தீர்ைானிப்பது?
அ. ைக்களமைத் ேமலைர்

ஆ. குடியரசுத் தமலவர்

இ. தமலமை அமைச்சர்

ஈ. பாராளுைன்ற ததர்வுக்குழு

75. எந்த

ைாநிலத்திலிருந்து

அதிகப்படியான

உறுப்பினர்கமள

ைக்கள்

சமபயில்

தபற்றிருக்கிறார்கள்?
அ. ஆந்திரப் பிரததசம்

ஆ. உத்திரப் பிரதேெம்

இ. ைத்தியப் பிரததசம்

ஈ. பீஹார்

குறிப்பு: உத்திரப் பிரததசம் – 80 உறுப்பினர்கள்
76. ஜனாதிபதி ஊதியம்
அ. வருைான வரிக்கு உட்பட்டது
ஆ. ைருைான ைரிக்கு உட்படாேது
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இ. வருைான வரியின் சிறப்பு விகிக் கட்டணத்திற்கு உட்பட்டது
ஈ. தைற்கூறியமவகள் எதுவுமில்மல
77. இந்திய நீதித்துமறயின் சிறப்பியல்பானது
அ. ஒருங்கிமணந்த ஒற்றுமை
ஆ. சுதந்திரமும் கட்டுப்பாடற்ற ஒன்றும்
இ. அரசியலமைப்மப முடிவான விளக்கம் அளித்தல்
ஈ. தைற்கூறிய அமனத்தும்
78. சட்ட ைன்றத்தில் அங்கத்தினராக இலாத அமைச்சர் அங்கத்தினராக தவண்டிய காலக்தகடு
அ. 1 வருஷம்

அ. 6 ைாேங்கள்

இ. 9 ைாதங்கள்

ஈ. 1 ைாதம்

79. இந்திய துமணக் குடியரசுத் தமலவர், குடியரசுத் தமலவரின் பணிகமள ஆற்ற முடியாத நிமலயில்
யார் அந்தப் பணிமய ஆற்றுவார்?
அ. தமலமை அமைச்சர்

ஆ. ைக்களமவத் தமலவர்

இ. இந்திய ேமலமை நீதிபதி

ஈ. இந்திய ததர்வாமணய கழகத்தின் தமலவர்

80. ததசிய

தநருக்கடி

பிரகடனபடுத்தப்பட்டு

அது

பாராளுைந்த்தால்

குறிப்பிட்ட

காலத்தில்

அங்கீகரிக்கப்படவில்மலதயன்றால் அது ததாடர்ந்து நீடிக்க முடியாது. து அங்கீகரிக்கப்பட தவண்டிய
காலம்
அ. ஒரு ைாேம்

ஆ. இரண்டு ைாதங்கள்

இ. மூன்று ைாதங்கள்

ஈ. ஆறுைாதங்கள்

81. இந்திய அரசியலமைப்பில் தசால்லப்பட்டிருக்கும் தநருக்கடி நிமலகள் எத்தமன?
அ. 1

ஆ. 2

இ. 3

ஈ4

82. 73வது திருத்தம் அமுலுக்கு வந்தபின் முதலில் பஞ்சாயத்துகளுக்கு தநரடித்ததர்தல் நடத்திய ைாநிலம்
அ. ஆந்திரப் பிரதேெம்

ஆ. ராஜஸ்தான்

இ. கர்நாடகா

ஈ. ைத்தியப் பிரததசம்

83. கட்சித்தாவல் தமட சட்டத்துடன் ததாடர்புமடய பட்டியல் எது?
அ. பட்டியல் எட்டு/ அட்டவமண எட்டு

ஆ. பட்டியல் ஒன்பது

இ. பட்டியல் பத்து

ஈ. பட்டியல் பதிதனான்று

84. இந்தியாவில் சமீபத்தில் (25வது) ைாநில அந்தஸ்து தபற்ற ைாநிலம் எது?
அ. தகாைா

ஆ. ஹிைாசல பிரததசம்

இ சிக்கிம்

ஈ. தைகாலயா

குறிப்பு: 1987 தை 30-ல் ைாநில அந்தஸ்து தபற்றது
85. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சையசார்பற்ற நாடு
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அ. இந்தியா

ஆ. ஈரான்

இ. ஈராக்

ஈ. எகிப்து

86. பின்வரும் கூற்றுகமள ஆய்க:
I. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முதலாம் பட்டியல்படி ஜம்மு & காஷ்மீர் இந்திய ைாநிலங்களில்
ஒன்றாகும்.
II. இது இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாகும்.
III. ஷரத்து 370 ஜம்மு & ஜாஷ்மீருக்கு தனி அந்தஸ்து அளிக்கிறது
IV. ஜம்மு & காஷ்மீருக்குத் தனி அரசியலமைப்புச் சட்டம் உள்ளது.
அ. I ைட்டும் சரி

ஆ. I ைற்றும் II சரி

இ. I,II ைற்றும் III சரி

ஈ. எல்லாம் ெரி

87. “Man is by nature a political animal” யார் கூறிய வாக்கியம்?
அ. பிளாட்தடா

ஆ. அரிஸ்டாட்டில்

இ. சர்ச்சில்

ஈ. பில்கிளிண்டன்

88. ராஜ்ய சமபயின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக என்ன?
அ. 250

ஆ. 232

இ. 234

ஈ. 225

89. தமலமை ததர்தல் அதிகாரி என்பவர்
அ. பாராளுைன்றத்தால் ததர்ந்ததடுக்கப்படுவர்
ஆ. பாராளுைன்றத்தில் இராஜாங்க ைந்திரிகளால் ததர்வு தசய்யப்படுவர்
இ. குடியரசுத் ேமலைரால் தேர்ந்தேடுக்கப்படுைர்
ஈ. பிரதை ைந்திரியால் அறிவிக்கப்படுபவர்
90. முதல் இந்திய திட்டக்குழுவின் துமணத்தமலவர்
அ. இ. இராஜதகாபாலச்சாரி

ஆ. ஈழ் இராதஜந்திர பிரசாத்

இ. ஜவஹர்லால் தநரு

ஈ. யு.ப. கிருஷ்ைைாச்ொரி

91. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகவுமர முதல் முமறயாக திருத்தப்பட்டது எதன் மூலம்?
அ. 40 வது சட்டத்திருத்தம்

ஆ. 41வது சட்டத்திருத்தம்

இ. 42ைது ெட்டத்திருத்ேம்

ஈ. 43வது சட்டத்திருத்தம்

92. இந்தியாவின் தமலமைத் தணிக்மகயர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்?
அ. இந்திய பிரதை ைந்திரி

ஆ. இந்திய நிதி அமைச்சர்

இ. ைக்கள் அமவ

ஈ. இந்திய குடியரசுத் ேமலைர்

93. கீழ்க்கண்ட ஒரு ைாநிலம் இரண்டு அமவகளாகக் தகாண்டுள்ளது.
அ. தைற்கு வங்காளம்
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இ. ஆந்திர பிரததசம்

ஈ. பீஹார்

94. நாடாளுைன்ற இரண்டு கூட்டுத் ததாடர்களுக்கு இமடதய உள்ள அதிக பட்ச இமடதவளி
அ. 3 ைாதங்கள்

ஆ. 6 ைாேங்கள்

இ.9 ைாதங்கள்

ஈ. ஒரு வருடம்

95. இந்திய குடியரசுத் தமலவர் யாரால் ததர்ந்ததடுக்கப்படுகிறார்?
அ. நாடாளுைன்றம்

ஆ. ைாநில சட்டைன்றம்

இ. தநரடியாக குடிைக்களால்
ஈ. தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட ைக்கள் அமை, ைாநிலங்கள் அமை ைற்றும் ைாநில ெட்டெமப
உறுப்பினர்கமளக் தகாண்ட ைாக்காளர் குழு மூலைாக தேர்ந்தேடுக்கப்படுகிறார்.
96. இந்தியாவின் ைாநில ஆளுநர்
அ. ைக்களால் ததர்ந்ததடுக்கப்படுகிறார்
ஆ. பிரதை ைந்திரியால் நியமிக்கப்படுகிறார்
இ. முதல் ைந்திரியால் நியமிக்கப்படுகிறார்
ஈ. இந்திய குடியரசுத் ேமலைரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
97. இந்தியாவில் வாக்குரிமை எந்த தகுதியின் அடிப்பமடயில் அமைந்துள்ளது?
அ. படிப்பு

ஆ. ையது

இ. தசாத்து

ஈ. ைதம்

98. ைாநில சட்டைன்றத்திற்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட குமறந்த பட்ச வயது
அ. 18 ஆண்டுகள்

ஆ. 25 ஆண்டுகள்

இ. 30 ஆண்டுகள்

ஈ. 35 ஆண்டுகள்

99. இந்திய அரசியல் அமைப்பில் எத்தமன அட்டவமணகள் உள்ளன?
அ. 9

ஆ. 10

இ. 11

ஈ. 12

100. இந்திய அரசியலமைப்பு கீழ்க்கண்ட ஷரத்துகளில் எதன் மூலம் ஜம்மு & காஷ்மீர் ைாநிலத்திற்கு
விதசஷ தகுதி அளித்துள்ளது?
அ. 352

ஆ. 361
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Indian Polity Model Test Questions 8 in Tamil With Answer
1.

2.

இந்திய அரசியலமைப்புப் பேரமையின் தமலைர்
அ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத்

ஆ. என். ப ாோலசாமி

இ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கார்

ஈ. ேைஹர்லால் பேரு

அரசியலமைப்பின் எந்த சட்டம் டாக்டர் அம்பேத் ரால் அடிப்ேமட ளின்

அடிப்ேமட என

கூறப்ேட்டது?

3.

4.

5.

6.

அ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் I

ஆ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் II

இ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 2

ஈ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 32

நீதிப் பேராமை மை ைழங்குைதற்கு உச்சநீதிைன்றம் அதி ாரம் பேற்றிருப்ேது இதன் மூலைா
அ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 126

ஆ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 226

இ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 32

ஈ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 132

துமை ேனாதிேதியின் ேதவிக் ாலம்
அ. 5 ஆண்டுகள்

ஆ. 6 ஆண்டு ள்

இ. 7 ஆண்டு ள்

ஈ. 3 ஆண்டு ள்

ைாநிலங் ைமை, ைக் ைமையுடன் சைைான அதி ாரம் பேற்றிருப்ேது
அ. சட்டத்திருத்தம்

ஆ. நிதி

இ. பைளிவிை ாரம்

ஈ. இந்தியப் ேணி

இந்தியாவின் ாங்கிரஸ் ட்சிமய சாராத முதல் பிரதைர்
அ. சந்திரபச ர்

ஆ. சரண்சிங்

இ. மைாரார்ஜி பதசாய்

ஈ. ைாஜ்ோய்

குறிப்பு: 1977 ல் ஆட்சி அமைத்து, 1979ல் ராஜினாைா பசய்தார்
7.

இந்திய குடியரசுத் தமலைரா அதி

ாலத்திற்கு பசமை பசய்தைர் யார்?

அ. டாக்டர். இராதா கிருஷ்ைன்

ஆ. ஆர். பைங் ட்ராைன்

இ. டாக்டர். இராபேந்திர பிரசாத்

ஈ. பேயில் சிங்

குறிப்பு: 2 முமற ேனாதிேதியா இருந்தைர் இைர் ஒருைபர.
8.

9.

இந்திய அரசின் பேயரைவுத் தமலைர் யார்?
அ. பிரதை ைந்திரி

ஆ. துமை ேனாதிேதி

இ. சோோய ர்

ஈ. ேனாதிேதி

இந்திய அரசியல் அமைப்பிற் ான ஆதாரம் என்ன?
அ. 1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசின் சட்டம்
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ஆ. 1940 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசின் சட்டம்
இ. 1947 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசின் சட்டம்
ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல
10. இந்திய அரசியலமைப்பு எந்தக் ப ாள்ம யின் ஆதாரத்தில் உருைாக் ப்ேட்டுள்ைது?

11.

அ. ைக்களின் இமையாண்மை

ஆ. ோராளுைன்றத்தின் இமறயாண்மை

இ.ைாநிலங் ளின் இமறயாண்மை

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல

கீபழ ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ைைற்றில் எது அடிப்ேமட உரிமை இல்மல?
அ. சைத்துை உரிமை

ஆ. சுதந்திர உரிமை

இ. பேச்சு உரிமை

ஈ. சண்மட போடும் உரிமை

12. இந்தியாவின் முதல் ேனாதிேதி யார்?
அ இராபேந்திர பிரசாத்

ஆ. ோகீர் உபசன்

இ. இராதாகிருஷ்ைன்

ஈ. வி.வி.கிரி

13. ைாக் ளிக்கும் ையது 18 ஆண்டு ைா

ஆக் ப்ேட்ட போழுது இந்தியாவின் பிரதை ைந்திரியா

இருந்தைர் யார்?
அ. இராஜீவ் காந்தி

ஆ. பேரு

இ. இந்திராோந்தி

ஈ. இைர் ளில் எைருமிலர்

குறிப்பு: 1989ல் 61ைது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் குமறக் ப்ேட்டது.
14. சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் போதுத் பதர்ந்தல் ேமடபேற்ற ஆண்டு
அ. 1950

ஆ. 1952

இ. 1955

ஈ. 1957

15. இந்தியாவில் முதல் இமறைாட்சி (உச்ச அரசியல் அதி ாரம்) யாரிடம் உள்ைது?
அ. ோராளுைன்றம்

ஆ. ேனாதிேதி

இ. அரசியல் சாசனம்

ஈ. பிரதைர்

16. ைாநில அரசுப் போதுத் பதர்ைாமையத்தின் அங் த்தினமர யார் நியமிக்கிறார்?
அ. பிரதைர்

ஆ. ேனாதிேதி

இ. ஆளுநர்

ஈ. முதலமைச்சர்

17. இந்திய அரசியல் சாசனம் ஏற் ப்ேட்ட ஆண்டானது
அ. 1946

ஆ. 1947

இ.1952

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

குறிப்பு: 1950-இல் ஏற்றுக் ப ாள்ைப்ேட்டது.
18. இந்திய அரசியல் சாசனைானது
அ. எழுதப்ேட்டது

ஆ. எழுதப்ேடாதது

இ. எழுதப்ேட்டதுைல்ல, எழுதப்ேடாததுைல்ல

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல
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19. இந்தியாவின் அரசியல் சாசனச் சட்டைானது
அ. பேகிழ்ச்சியானது

ஆ. பேகிழாத்தன்மை ப ாண்டது

இ. சராசரியான பேகிழ்ச்சியுமடயது

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

20. இந்தியாவின் அரசியல் சாசனச் சட்டைானது
அ. கூட்டாட்சி முமறயிலானது

ஆ. ஒற்மற முமறயிலானது

இ. பதளிைானது

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

21. இந்திய அரசியல் சாசன சமே என்று முதன் முதலா சந்தித்தது?
அ. டிசம்ேர் 9, 1946

ஆ. டிசம்ேர் 14, 1946

இ. ேனைரி 31, 1947

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல

22. இந்திய அரசியல் சாசனக் சட்டக்குழுவின் தமலைர் யார்?
அ. பி. ஆர். அம்பேத்கார்

ஆ. ேைஹர்லால் பேரு

இ. சர்தார் ேபடல்

ஈ. இராோஜி

23. எந்த ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரைானது?
அ. 1946

ஆ. 1947

இ. 1952

ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்மல

24. இந்திய ோராளுைன்றத்தின் கீழ்சமேயின் பேயர் என்ன?
அ. பலாக்சோ

ஆ. ராஜ்யசோ

இ. ப பினட்

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல

25. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயின் நிரந்தர தமலைரா இருந்தைர் யார்?
அ. டாக்டர் இராபேந்திரபிரசாத்

ஆ. டாக்டர் அம்பேத் ார்

இ. ேண்டித ேைஹர்லால் பேரு

ஈ. சி.ஆர்.இராேப ாோலச்சாரி

26. இந்திய அரசியலமைப்மே எழுதி முடிக்

அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமே எவ்ைைவு

எடுத்துக் ப ாண்டது?
அ. 3 ஆண்டுகள்

ஆ. ஒரு ஆண்டு

இ. 2 ஆண்டு ள்

ஈ. 4 ஆண்டு ள்

குறிப்பு: எழுதி முடிக் 2 ஆண்டு ள் 11 ைாதங் ள் 18 ோட் ள்
27. அமைச்சரமை எதற்கு போறுப்புள்ைது?
அ. பிரதைர்

ஆ. ேனாதிேதி

இ. ைக் ள்

ஈ. ோராளுைன்ைம்

28. இந்திய ேனாதிேதி அமைச்சரமையின் ஓர் உறுப்பினமர நீக்குைது?
அ. பசாந்த விருப்ேத்தின்ேடி
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29. ைாநிலங் ைமையின் கூட்டத்திற்கு தமலமை தாங்குைது யார்?
அ. துமை ேனாதிேதி

ஆ. ேனாதிேதி

இ. பிரதைர்

ஈ. சோோய ர்

30. இந்திய அரசியலமைப்பு
அ. ஆறு அடிப்ேமட உரிமைகமை மகாடுத்திருக்கிைது
ஆ. ஏழு அடிப்ேமட உரிமை மை ப ாடுத்திருக்கிறது
இ. எட்டு அடிப்ேமட உரிமை மை ப ாடுத்திருக்கிறது
ஈ. ஐந்து அடிப்ேமட உரிமை மை ப ாடுத்திருக்கிறது
குறிப்பு: 44 ைது திருத்தத்தின் ேடி
31. ைத சுதந்திரம்
அ. விதி ள் 25 முதல் 27 ைமர ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ைது
ஆ. விதிகள் 25 முதல் 28 வமர மகாடுக்கப்ேட்டுள்ைது
இ. விதி ள் 26 முதல் 29 ைமர ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ைது
ஈ. விதி ள் 24 முதல் 27 ைமர ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ைது
32. இந்திய அரசியலமைப்பின் திருத்தம் பசய்யும் முமற
அ. 1935ம் ைருடத்தில் இந்திய அரசாங் சட்டத்தில் இருப்ேது போலாகும்
ஆ.மதன்னாப்பிரிக்க அரசியலமைப்பில் இருப்ேது போலாகும்
இ. அபைரிக் ஐக்கிய ோட்டு அரசியலமைப்பில் இருப்ேது போலாகும்
ஈ. னடா ோட்டின் அரசியலமைப்பில் இருப்ேது போலாகும்.
33. அரசியலமைப்பின் எந்த ேகுதி ைக் ள் ேல அரசு ப ாள்ம மய அறிவிக்கிறது?
அ. அடிப்ேமட உரிமை

ஆ. மு வுமர

இ. அரசுக் மகாள்மகயிமன மநறிப்ேடுத்தும் பகாட்ோடு
ஈ. அடிப்ேமட டமை ள்
34. இந்தியா ஒரு குடியரசு ஏபனனில்
அ. ோட்டின் தமலைர் ஒரு நிமலயான ாலத்திற்கு பதர்வு பசய்யப்ேடுகிறார்
ஆ. ோராளுைன்ற விதி உள்ைது
இ. முழு சுதந்திரம் உள்ைது
ஈ, ைக்கள் அரசு ேற்றி மசால்லப்ேட்டுள்ைது
35. ைக் ள் ேல அரசின் முக்கிய போக் ம்
அ. திட்டமிட்ட வைர்ச்சி மூலம் ைக்கள் நலமன ோதுகாத்தல்
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ஆ.சமூ த்தில் ைருமைக் ப ாட்டிலிருக்கும் ைக் ளின் ேலம் ாத்தல்
இ. அமனத்து குடிைக் ளுக்கு ைருத்துை ைசதி தருதல்
ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்மல
36. ேனாதிேதி பதர்தலுக்கு உயர்ந்த ேட்ச ையது நிர்ையம்
அ.60

ஆ. 65

இ. 70

ஈ. வயது வரம்பு இல்மல

37. ைத்திய ேட்டியலில் அடங்கியுள்ைது
அ. 97 துமைகள்

ஆ. 47 துமற ள்

இ. 66 துமற ள்

ஈ. 105 துமற ள்

38. கீழ்க் ண்டைற்றில் எது இந்திய அரசியலமைப்பில் சிறப்புத் தன்மை பேறவில்மல?
அ. சையசார்ேற்ற ோடு

ஆ. ஒற்மறக் குடியுரிமை

இ. ையது ைந்பதார் ைக் ளிக்கும் உரிமை

ஈ. இரட்மட குடியுரிமை

39. கீழ்க் ண்டைற்றில் எந்தப் பேராமை ஒருைமர ஆேர் ேடுத்த உதவுகிறது?
அ. ஆட்மகாைர் நீதிப்பேராமை

ஆ. ட்டமை நீதிப்பேராமை

இ. தமட நீதிப்பேராமை

ஈ. உரிமை வினா நீதிப்பேராமை

40. ைாநில உயர்நீதிைன்றத்தின் அதி ார ைரம்பு
அ. ோராளுைன்ைத்தால் சட்டத்தின் மூலம் விரிவாக்கப்ேடலாம்
ஆ. இந்திய தமலமை நீதிேதியால் விரிைாக் ப்ேடலாம்
இ. குடியரசுத் தமலைரால் விரிைாக் ப்ேடலாம்
ஈ. பிரதை அமைச்சர் ைற்றும் அைர் ளுமடய அமைச்சர் ைால் விரிைாக் ப்ேடலாம்.
41. நீதிப்புனராய்வு அதி ாரம்
அ. ோராளுைன்றத்திடம் உள்ைது

ஆ. உயர்நீதிைன்றத்திடம் உள்ைது

இ. உச்சநீதிைன்றத்திடம் உள்ைது
ஈ. உச்சநீதிைன்ைம் ைற்றும் உயர்நீதிைன்ைம் இமவகளிடம் உள்ைது
42. ேதவிக் ாலம் முடிைதற்குள் ைக் ைமைமய யார் மலக் லாம்?
அ. ேனாதிேதி

ஆ. ேனாதிேதி பிரதைரின் அறிவுமரப்ேடி

இ. பிரதைர்

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல

43. ைாநிலங் ைமை உறுப்பினர் ள் பதர்ந்பதடுக் ப்ேடுைது
அ. ைாழ்ோள் முழுைதும்

ஆ. மூன்று ஆண்டு ள்

இ. ஆறு ஆண்டுகள்

ஈ. இரண்டு ஆண்டு ள்

44. எந்த ோராளுைன்ற குழு அதி எண்ணிக்ம யில் உறுப்பினர் மைக் ப ாண்டது?
அ. போது ைக்குக் குழு

ஆ. அரசு நிறுைனங் ளின் குழு

இ. சிறப்புரிமை குழு

ஈ. ைதிப்பீட்டுக் குழு
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45. மையத் திட்டக்குழுவின் உறுப்பினர் ள்
அ. பிரதைரும் மோருைதார வல்லுநர்களும்
ஆ. குடியரசுத் தமலைரும் போருைாதார ைல்லுேர் ளும்
இ. பிரதைரும் ைற்ற அமைச்சர் ளும்
ஈ. குடியரசுத் தமலைரும் பிரதைரும்
46. இந்தியா ஓர் இமறயாண்மை ைாய்ந்த குடியரசானது
அ. 1947

ஆ. 1949

இ. 1950

ஈ. 1956

47. கீழ்க் ண்டைற்றுள் அரசியலமைப்பு ைமரகுழுவின் தமலைரா இருந்தைர் யார்?
அ. ப . ஏ. முன்சி

ஆ. பி. ஆர். அம்பேத்கார்

இ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத்

ஈ. அல்லாடி கிருஷ்ைசாமி அய்யர்

48. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயின் நிரந்தர தமலைர் யார்?
அ. ேைஹர்லால் பேரு

ஆ. ை ாத்ைா ாந்தி

இ. டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா

ஈ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத்

49. அடிப்ேமட உரிமை ள் இந்திய அரசியலமைப்பு விதி ளில் ாைப்ேடுைது
அ. 13 முதல் 36 ைமரயில்

ஆ. 12 முதல் 35 வமரயில்

இ. 15 முதல் 39 ைமரயில்

ஈ. 26 முதல் 40 ைமரயில்

50. எந்த ஆண்டு இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்ேமடக் டமை ள் பசர்க் ப்ேட்டது?
அ. 1975

அ. 1976

இ. 1977

ஈ. 1979

51. இந்திய குடியரசுத் தமலைரின் நிமல
அ. ஐக்கிய அரசாட்சியின் ராணியின் நிமலமயப் போன்றது.
ஆ. அமைரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் குடியரசுத் தமலவரின் நிமலமயப் போன்ைது
இ. னடா ோட்டின் ைர்னர் பேனரலின் நிமலமயப் போன்றது
ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல
52. இந்திய நிர்ைா அதி ாரம் அரசியலமைப்பின்ேடி
அ. குடியரசுத் தமலவரிடம் உள்ைது

ஆ. அமைச்சரமையிடம் உள்ைது

இ. சோோய ரிடம் உள்ைது

ஈ. பிரத அமைச்சரிடம் உள்ைது

53. அமைச்சரமை உறுப்பினர் ள் கூட்டா
அ. ைக்கைமவக்கு மோறுப்புமடயவர்கள்
ஆ. ைாநிலங் ைமைக்கு போறுப்புமடயைர் ள்
இ. குடியரசுத் தமலைருக்கு போறுப்புமடயைர் ள்
ஈ, துமைக் குடியரசுத் தமலைருக்கு போறுப்புமடயைர் ள்
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54. அமைச்சரமைக் கூட்டங் ளுக்கு தமலமை தாங்குேைர்
அ. ஆளுேர்

ஆ. முதலமைச்சர்

இ. சோோய ர்

ஈ. சட்டபைலமையின் தமலைர்

55. குடியரசுத் தமலைருக்கு ேதவிப் பிரைாைம் பசய்து மைப்ேைர்
அ. இந்திய தமலமை நீதிேதி

ஆ. பிரதை அமைச்சர்

இ. இந்திய துமைக் குடியரசுத் தமலைர்

ஈ. சோோய ர்

56. மூன்றில் ஒரு ேங்கு ைக் ைமை உறுப்பினர் ள்
அ. ஒவ்பைாரு ஆண்டும் ஓய்வு பேறுகிறார் ள்
ஆ. ஒவ்மவாரு இரண்டாண்டு காலத்திற்கு ஓய்வு மேறுகிைார்கள்
இ. ஒவ்பைாரு மூன்றாண்டு ாலத்திற்கு ஓய்வு பேறுகிறார் ள்
ஈ. ஒவ்பைாரு ோன் ாண்டு ாலத்திற்கும் ஓய்வு பேறுகிறார் ள்
57. ைக் ைமைக்கு உறுப்பினர் ளின் எண்ணிக்ம நிர்ையம் பசய்யப்ேடுைது
அ. ைக்கள் மதாமக அடிப்ேமடயில்
ஆ. ைக் ள் பதாம ைற்றும் போருைாதார தகுதியின் அடிப்ேமடயில்
இ. ைக் ள் பதாம , ல்வி ைற்றும் போருைாதார தகுதியின் அடிப்ேமடயில்
ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல
58. ைக் ைமையின் ேதவிக் ாலம்
அ. ோன் ாண்டு ள்

ஆ, ஐந்தாண்டுகள்

இ. ஆறு ஆண்டு ள்

ஈ. ஏழு ஆண்டு ள்

59. உயர்நீதிைன்ற நீதிேதி ள் ஓய்வு பேறும் ையது
அ. 56

ஆ. 58

இ.62

ஈ. 65

60. ைாநில அரசதி ாரம் பேற்றிருப்ேது
அ. ைத்தியப் ேட்டியலில்

ஆ. போதுப் ேட்டியலில்

இ. ைாநிலப் ேட்டியலில்

ஈ. மீதமுள்ை ேட்டியலில்

61. இந்திய அரசியலமைப்பின் அதி ப்ேடியான ேகுதி ள்
அ. ைாநில ரசின் ஆதரவுடன் ோராளுைன்றத்தால் ைாற்றம் பசய்யப்ேடலாம்
ஆ. சாதாரை பேரும்ோன்மையுடன் ோராளுைன்றத்தால் ைாற்றம் பசய்யப்ேடலாம்
இ. ைாநில சட்டைன்றத்தால் ைாற்றம் பசய்யப்ேடலாம்
ஈ. ோராளுைன்ைத்தால் மூன்றில் இரண்டு ேங்கு மேரும்ோன்மையுடபனா அல்லது சாதாரை
மேரும்ோன்மையுடபனா ைாற்ைம் மசய்யப்ேடலாம்
62. பின்ைருைனைற்றுள் எது/ எமை கூட்டாட்சித் தன்மைக்கு எதிரானமை?
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அ. போதுைான அமனத்திந்திய ேணி ள்

ஆ. ஒருமு ப்ேடுத்தப்ேட்ட நீதித்துமற

இ. ஒற்மறக் குடியுரிமை

ஈ. இமவ அமனத்தும்

63. ஒவ்பைாரு ஐந்தாண்டு ளுக்கும் ஒரு நிதியாமையம்
அ. ைத்திய அமைச்சரமையால் அமைக் ப்ேடுகிறது
ஆ. ோராளுைன்றத்தால் அமைக் ப்ேடுகிறது
இ. குடியரசுத் தமலவரால் அமைக்கப்ேடுகிைது
ஈ. இந்திய தமலமைத் தணிக்ம யாைரால் அமைக் ப்ேடுகிறது
64. தமிழ்ோட்டில் உள்ை ைக் ைமை ைற்றும் சட்டசமே இடங் ள் முமறபய
அ. 40 ைற்றும் 250

ஆ. 28 ைற்றும் 211

இ. 35 ைற்றும் 197

ஈ. 39 ைற்றும் 234

65. இந்தியா குடியரசா அறிவிக் ப்ேட்ட ோள்
அ. ேனவரி 26, 1950

ஆ. ேனைரி 26, 1947

இ. ேனைரி 26, 1949

ஈ. ேனைரி 26, 1948

66. உயர்நீதிைன்ற நீதிேதி ளின் ஓய்வு ால ையது
அ. 62 வயது

ஆ. 60 ையது

இ. 65 ையது

ஈ. 58 ையது

67. இந்தியாவில் நீதிப் புனராய்வு அதி ாரம் யார் பேற்றிருக்கிறார் ள்?
அ. குடியரசுத் தமலைர்

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. உச்சநீதிைன்ைம், உயர்நீதிைன்ைம்

ஈ. ோராளுைன்றம்

68. பைலமையின் தமலைருக்கு
அ. ைாக்குரிமை இல்மல
ஆ. சைன்நிமல முரண்ோடு சையம் வாக்குரிமை மேறுகிைார்
இ. பிற உறுப்பினர் போல் ஒரு ைாக்குரிமை பேற்றிருக்கிறார்
ஈ. சட்ட திருத்த ைபசாதாவின் போது ைாக்குரிமை பேறுகிறார்
69. பைலமையின் ஒட்டு பைாத்த உறுப்பினர் ளின் எண்ணிக்ம
அ. 250

ஆ. 245

இ. 240

ஈ. 200

70. இந்திய துமைக் குடியரசுத் தமலைர்
அ. ோராளுைன்ற இரு அமை ளில் ஏபதனும் ஒரு அமை உறுப்பினரா இருப்ோர்
ஆ. பைலமையின் உறுப்பினர்
இ. ோராளுைன்றத்தின் தனிப்பிரிமை சார்ந்தைர்
ஈ. ோராளுைன்ைத்தின் உறுப்பினர் அல்ல
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71. இந்தியக் குடியரசுத் தமலைருமடய ேதவிப் பிரைாைத்மத ேடத்தி மைப்ேைர்
அ. கீழமையின் சோோய ர்

ஆ. இந்திய தமலமை நீதிேதி

இ, இந்திய துமைக் குடியரசுத் தமலைர்

ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்மல

72. உச்ச நீதிைன்றத்தின் நீதிேதி மை நியமிப்ேைர்
அ. தமலமை அமைச்சர்

ஆ. குடியரசுத் தமலவர்

இ. தமலமை நீதிேதி

ஈ. ைக் ைமை

73. இந்திய தணிக்ம த்துமற உயர் அதி ாரிமய நியமிப்ேது
அ. குடியரசுத்தமலவர்

ஆ. நிதி ஆமையம்

இ. பிரதை ைந்திரி

ஈ. முதன்மை நிதிச் பசயலர்

74. ேனாதிேதிமய பதர்ந்பதடுப்ேது
அ. ோராளுைன்ற இரு அமை ளின் பதர்ந்பதடுக் ப்ேட்ட உறுப்பினர் ள்
ஆ. ைாநில சட்டைன்றத்தின் பதர்ந்பதடுக் ப்ேட்ட உறுப்பினர் ள்
இ. ோராளுைன்றத்தின் இருஅமை உறுப்பினர் ள்
ஈ. ோராளுைன்ை இரு அமவகளின் பதர்ந்மதடுகப்ேட்ட உறுப்பினர்கள் ைற்றும் ைாநில
சட்டைன்ைத்தின் பதர்ந்மதடுக்கப்ேட்ட உறுப்பினர்கள்
75. இந்தியா ஓர்
அ. இருபைாழி ப ாண்ட ோடு

ஆ. ைதச்சார்ேற்ை நாடு

இ. இந்து ோடு

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல

76. இந்திய அரசியலமைப்பு ேமடமுமறக்கு ைந்த ோள்
அ. ேைம்ேர் 26, 1948

ஆ. ேனவரி 26, 1950

இ. ேைம்ேர் 26, 1950

ஈ. ஆ ாஸ்ட் 15, 1947

77. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயின் ைமரவுக்குழு தமலைரா இருந்தைர் யார்?
அ. பி.ஆர். அம்பேத்கார்

ஆ. ேைஹர்லால் பேரு

இ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத்

ஈ. சி.ஆர். ராேப ாோலச்சாரி

78. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயினால், இந்திய அரசியலமைப்மே உருைாக்குைதற்கு எடுத்துக்
ப ாள்ைப்ேட்ட ோட் ள்
அ. 2 வருடங்கள் 11 ைாதங்கள் 17 நாட்கள்
ஆ. 3 ைருடங் ள் 10 ைாதங் ள் 20 ோட் ள்
இ. 4 ைருடங் ள் 11 ைாதங் ள் 17 ோட் ள்
ஈ. 5 ைருடங் ள் 6 ைாதங் ள் 5 ோட் ள்
79. பதசியம் என்ற பசால்லுக்குப் போருள்
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அ. ஒபர ைதத்மதச் சார்ந்த ைக் மைக் குறிப்ேது
ஆ. ஒபர இனத்மதச் சார்ந்த ைக் மைக் குறிப்ேது
இ. ஒபர போதுைான மூதாமதயமரக் ப ாண்ட ைக் மைக் குறிப்ேது
ஈ. ைக்கள் ஒபர இடத்தில் நீண்ட நாட்கைாக ஒருங்கிமைந்து வாழ்ந்தமத குறிப்ேது
80. இந்தியக் குடியரசு எவ்ைாறு குறிப்பிடப்ேட்டுள்ைது?
அ. உயர் அதி ாரம் பேற்ற, சைதர்ை, ைக் ைாட்சிக் குடியரசு என்று
ஆ. உயர் அதி ாரம் பேற்ற, ைக் ைாட்சியுமடய சாதி பேதைற்ற குடியரசு என்று
இ. உயர் அதிகாரம் மேற்ை, சைதர்ை, ைதச்சார்ேற்ை ைக்கைாட்சி குடியரசு என்று
ஈ. உயர் அதி ாரம் பேற்ற, சைதர்ை, ைக் ைாட்சியுமடய சாதி பேதைற்ற குடியரசு என்று
81. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ைதத்துக்கும் ாப்ோைரா இல்லாத அரமச ோம் குறிப்பிடுைது
அ. ைக் ைாட்சி அரசு

ஆ. கூட்டாட்சி அரசு

இ. ைதச்சார்ேற்ை அரசு

ஈ. அரசாங் ைற்ற அரசு

82. எத்தமன ைம யான அடிப்ேமட உரிமை மை இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ைக் ளுக்கு
உத்திரைாதம் அளித்துள்ைது?
அ. 8

ஆ. 7

இ. 6

ஈ. 9

83. கீழ்க் ண்ட ைாக்கியங் மைக் ைனி
ருத்து (A): இந்திய ேனாதிேதி அைசர சட்டத்மத பிர டனப்ேடுத்தலாம்
ாரைம் (R): போர்க் ாலன், நிதிநிமலப் ேற்றாக்குமற, ேலவீனைான அரசாங் ம் போன்ற
சூழ்நிமல ளின் போது
கீழ்க் ண்ட குறியீடு ளுக்ப ற்ே உங் ைது விமடமயத் பதர்ந்பதடுக் .
அ. (A) ைட்டும் சரி
ஆ. (R) ைட்டும் சரி
இ. (A) ைற்றும் (R) சரி
ஈ. (A) ைற்றும் (R) தைறு
84. இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு எந்த சட்டத்மத அடிப்ேமடயா ப ாண்டுள்ைது?
அ. 1909 ம் ஆண்டு மிண்படா-ைார்லி சட்டம்

ஆ. 1935ம் ஆண்டு இந்திய சட்டம்

இ. 1947 ம் ஆண்டு விடுதமலச் சட்டம்

ஈ. 1919ம் ஆண்டு சட்டம்

85. இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயின் தமலைர்
அ. டாக்டர் அம்பேத் ார்

ஆ. ஆலடி கிருஷ்ைசாமி ஐயர்

இ. ராோஜி

ஈ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத்

86. இந்திய குடிைக் ளுக்கு ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ை அடிப்ேமடக் டமை ள்
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அ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி I ல் கூறப்ேட்டுள்ைது
ஆ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி II ல் கூறப்ேட்டுள்ைது
இ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி III-A ல் கூறப்ேட்டுள்ைது
ஈ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி IV-A ல் கூைப்ேட்டுள்ைது
87. அடிப்ேமட உரிமை ள்
அ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி IV ல் கூறப்ேட்டுள்ைது
ஆ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி III ல் கூைப்ேட்டுள்ைது
இ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி VII ல் கூறப்ேட்டுள்ைது
ஈ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி II ல் கூறப்ேட்டுள்ைது
88. இந்திய அரசியலமைப்ோனது
அ. முழுைதும் கூட்டாட்சி தன்மை உமடயது
ஆ. முழுவது ஒற்மையாட்சி தன்மை உமடயது
இ. ஒற்மறயாட்சி தன்மை லந்த கூட்டாட்சியாகும்
ஈ. கூட்டாட்சி தன்மை ல்ந்த ஒற்மறயாட்சியாகும்
89. இந்திய அரசியலமைப்பில் திருத்தம் ப ாண்டு ைரும் முமறயானது
அ. மதன்னாப்பிரிக்கா அரசியலமைப்மே பின்ேற்றியது
ஆ. அபைரிக் அரசியலமைப்மே பின்ேற்றியது
இ. னடா அரசியலமைப்மே பின்ேற்றியது
ஈ. அயர்லாந்து அரசியலமைப்மே பின்ேற்றியது
90. ேட்டியல் I ஐ ேட்டியம் II உடன் போருத்தி, கீபழ குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடு மைக் ப ாண்டு சரியான
ேதிமல பதர்ந்பதடு.
ேட்டியல் I

ேட்டியல் II

a. நீதி

1. எண்ைம், பைளிப்ேடுத்தல், ேம்பிக்ம , உண்மை ைழிோடு

b. சுதந்திரம்

2. சமூ , போருைாதார அரசியல்

c. சைத்துைம்

3. தனிைனிதன் ண்ணியம், ஒருமைப்ோடு ைற்றும் பதசத்தின்
ஒருமைப்ோடு

d. சப ாதரத்துைம்

4. தகுதியும் ைாய்ப்பும் அமனைருக்கும் அளித்தல்

குறியீடு ள்:
a

b

c

d

அ.

1

2

3

4

ஆ.

4

3

2

1
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இ.

2

1

4

3

ஈ.

3

4

2

1

91. கீழ்க் ண்ட கூற்று மை ஆய் .
கூற்று (A): அடிப்ேமட உரிமை ள் நிறுத்தி மைக் ப்ேட முடியாது
ாரைம்(R): அடிப்ேமட உரிமை ள் ைக் ள் தங் ள் சுதந்திரங் மை அனுேவிக் ைாய்ப்ேளிக்கிறது
இக்கூற்று ளில்:
அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி ; (R) என்ேது(A) விற்கு சரியான விைக் ம்
ஆ. (A) ைற்றும்(B) இரண்டும் சரி; (R) என்ேது (A) விற்கு சரியான விைக் ைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தவறு ஆனால் (R) சரி
92. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்தப் ேகுதியானது உயிர் என ருதப்ேடுகிறது?
அ. அடிப்ேமட உரிமை ள்

ஆ. அரசின் ைழி ாட்டு பேறிமுமற ள்

இ. முகவுமர

ஈ. நீதிப் புரனாய்வு

93. ேட்டியல் I ஐ, ேட்டியல் II உடன் போருத்தி, கீபழ குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடு மைக் ப ாண்டு சரியான
ேதிமல பதர்ந்பதடு.
ேட்டியல் I

ேட்டியல் II

அ. பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்பு

1. அடிப்ேமட உரிமை ள்

ஆ. அபைரிக் அரசியலமைப்பு

2. ோராளுைன்ற அரசாங் முமற

இ. ஆஸ்திபரலிய அரசியலமைப்பு

3. போதுப்ேட்டியல் அதி ாரம்

ஈ. அயர்லாந்து அரசியலமைப்பு

4. அர்சின் ைழி ாட்டி பேறிமுமற ள்

குறியீடு ள்:
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

2

1

3

4

இ.

4

2

1

3

ஈ.

3

2

1

4

94. பின்ைருைனைற்றுள் இந்திய அரசியலமைப்பில் ாைப்ேடுைது எது?
அ. இந்தியா ஒரு ைதத்மத சார்ந்த ோடு

ஆ. இந்தியா ஒரு ைதசார்ேற்ை நாடு

இ. இந்தியா ஒரு முதலாளித்துை ோடு

ஈ. இந்தியா ஒரு சர்ைாதி ார ோடு

95. கீழ்க் ண்ட கூற்று மை ஆய் .
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கூற்று(A): குடியரசுத் தமலைமரப் போலபை ைாநில ஆளுேரும் அரசியலமைப்புப்ேடி ஒபர
ைாதிரியான தகுதியிமன உமடயைர்
ாரைம்(R): பேயரைவில் ைாநில ஆளுேர் தமலமை நிர்ைாகி ஆைார். ஆனால் ேமடமுமறயில்
ஒரு சில சூழ்நிமல மைத் தவிர நிர்ைா த்தில் அைர் ேங்கு ப ாள்ைதில்மல
அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி ; (R) என்ேது(A) விற்கு சரியான விைக் ம்
ஆ. (A) ைற்றும்(B) இரண்டும் சரி; (R) என்ேது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
96. உயர்நீதிைன்ற தமலமை நீதிேதி
அ. சம்ேந்தப்ேட்ட ைாநில ஆளுேரால் நியமிக் ப்ேடுகிறார்
ஆ. குடியரசுத் தமலவரால் நியமிக்கப்ேடுகிைார்
இ. இந்திய தமலமை நீதிேதியால் நியமிக் ப்ேடுகிறார்
ஈ. பிரதை அமைச்சரால் நியமிக் ப்ேடுகிறார்
97. ேல்ைந்த்ராய் பைத்தா குழு அமைக் ப்ேட்ட ஆண்டு
அ. 1952

ஆ. 1954

இ. 1956

ஈ. 1977

98. இந்திய குடியரசுத் தமலைர்
அ. பிரதை ைந்திரியால் நியைனம் பசய்யப்ேடுகிறார்
ஆ. ோராளுைன்றத்தால் பதர்ந்பதடுக் ப்ேடுகிறார்
இ. ைாநில முதலமைச்சர் ைால் பதர்ந்பதடுக் ப்ேடுகிறார்
ஈ. ைாநில சட்டைன்ை உறுப்பினர்கைாலும் ைற்றும் ோராளுைன்ை உறுப்பினர்கைாலும்
பதர்ந்மதடுக்கப்ேடுகிைார்
99. ைத்திய அரசுப் ேணியாைர் பதர்ைாமைய உறுப்பினர் ளில் ேதவிக் ாலம்
அ. ஐந்தாண்டு ள்
ஆ. ஐந்தாண்டு ள் அல்லது 62 ையது ைமர இதில் எது முதலில் பூர்த்தியாகிறபதா அதுைமர
இ. ஆறுைருடங் ள் அல்லது 62 ையது ைமர இதில் எது முதலில் பூர்த்தியாகிறபதா அதுைமர
ஈ. ஆறு வருடங்கள் அல்லது 65 வயது வமர இதில் எது முதலில் பூர்த்தியாகிைபதா அதுவமர
100. அமைச்சரமை கூட்டா
அ. குடியரசுத் தமலைருக்ப போறுப்புமடயது

ஆ. பிரதை அமைச்சருக்கு போறுப்புமடயது

இ. ைக்கைமவக்கு மோறுப்புமடயது

ஈ. ைாநிலங் ைமைக்கு போறுப்புமடயது
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Indian Polity Model Test Questions 9 in Tamil With Answer
1.

2.

திட்டக்குழுவின் தலைவர்
அ. குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. பிரதம அமமச்சர்

இ. நிதி அலைச்சர்

ஈ. திட்ட அலைச்சர்

பின்வரும் ைாநிைங்களில் எந்த ைாநிைத்தில் அதிகப்படியான ைாநிைங்களலவ உறுப்பினர்கள்
உள்ளனர்?

3.

4.

5.

6.

7.

8.

அ. உத்திரப் பிரததசம்

ஆ. மைற்கு வங்காளம்

இ. ைகாராஷ்டிரா

ஈ. தமிழ்நாடு

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு மபாட்டியிட குலைந்த பட்ச வயது
அ. 25 ஆண்டுகள்

ஆ. 30 ஆண்டுகள்

இ. 35 ஆண்டுகள்

ஈ. 40 ஆண்டுகள்

இந்திய முப்பலடத் தலைலை தளபதி
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. துலை ஜனாதிபதி

இ. பிரதை ைந்திரி

ஈ. பாதுகாப்பு ைந்திரி

மைாரார்ஜி மதசாய் பிரதைராக இருந்தமபாது துலைப்பிரதைராக இருந்தவர்?
அ. சசௌத்ரி சரண்சிங்

ஆ. ஒய். பி. சவான்

இ. மெச்.என். பஹுகுைா

ஈ. ராஜ்நாராயண்

இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர்
அ. டாக்டர் வி.வி.கிரி

ஆ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரசாத்

இ. டாக்டர் ஜாகிர் உமசன்

ஈ. டாக்டர் இராதகிருஷ்ைன்

இராஜ்ய சலபயின் தலைவராக இருப்பவர்
அ. குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. குடியரசுத் துமைத்தமைவர்

இ. உள்துலை அலைச்சர்

ஈ. பிரதை அலைச்சர்

பாராளுைன்ைத்தின் இரண்டு அைர்வுகளுக்கு இலடப்பட்ட காைம் கீழ்க்கண்ட எதற்கு அதிகைாக
கூடாது?
அ. 3 ைாதங்கள்

9.

ஆ. 4 ைாதங்கள்

இ. 6 மாதங்கள்

ஈ. 7 ைாதங்கள்

முதன்லை மதர்தல் ஆலையாளர் நியமிக்கப்படும் காைம்
அ. 5 ஆண்டுகள்

ஆ. 6 ஆண்டுகள்

இ. 7 ஆண்டுகள்

ஈ. 4 ஆண்டுகள்

10. அரசியைலைப்பின் 73வது சட்டத்திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
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அ. 1990

ஆ. 1991

இ. 1992

ஈ.1993

11. சர்க்காரியா கமிஷன் மதாடர்புலடயது?
அ. மத்திய-மாநிை உறவுகள்

ஆ. பஞ்சாயத்து ராஜ்

இ,குடியுரிலைப் பணி

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

12. அரசியைலைப்புச் சட்டம் 360 அலைக்கப்படுவது
அ. நிதி செருக்கடி

ஆ. ஜனாதிபதி ஆட்சி

இ. மதசிய மநருக்கடி

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

13. துலை ஜனாதிபதிலய நீக்குவதற்கு வலக மசய்யும் தீர்ைானம் எந்த சலபயில் தாக்கல்
மசய்யப்பட மவண்டும்?
அ. ைக்களலவ

ஆ. மாநிைங்களமவ

இ. ைாநிை சட்டைன்ைம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

14. பாராளுைன்ைத்தின் இரண்டு சலபகலீன் கைப்புக் கூட்டத்திற்கு யார் தலைலை தாங்குவது?
அ. ைக்களலவ

ஆ. துலை ஜனாதிபதி

இ. சபாொயகர்

ஈ. பிரதைர்

15. ஜனாதிபதியால்

எத்தலன

ஆங்கிமைா-இந்திய

சமூக

உறுப்பினர்கள்

ைக்களலவக்கு

நியமிக்கப்படுகிைார்கள்?
அ. 1

ஆ. 2

இ. 3

ஈ. 4

16. இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் யாரால் மதர்ந்மதடுக்கப்படுகிைார்?
அ. நாடாளுைன்ைம்

ஆ. ைாநிை சட்டைன்ைம்

இ. மநரடியாக குடிைக்களால்
ஈ. ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட மக்களமவ மாநிைங்களமவ மற்றும் மாநிை சட்டசமப
உறுப்பினர்கமளக் சகாண்ட வாக்காளர் குழு மூைமாக ததர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார்.
17. இந்திய அரசியைலைப்பின்படி முதைாவது மபாதுத் மதர்தல் நலடமபற்ை வருடம்
அ. 1949

ஆ. 1950

இ. 1952

ஈ. 1953

18. இந்திய குடியரசுத் தலைவர் கீழ்க்கண்ட எண்ணிக்லகயுள்ள நபர்கலள ைாநிைங்களலவக்கு
நியமிக்கைாம்
அ. 6 நபர்கள்

ஆ. 9 நபர்கள்

இ. 12 ெபர்கள்

ஈ. 15 நபர்கள்

19. கீழ்க்கண்ட எந்த அரசியைலைப்பு சட்டம், அட்டர்னி மஜனரல் பற்றி கூறுகிைது?
அ. அரசியைலைப்பு சட்டம் 74

ஆ. அரசியைலைப்பு சட்டம் 75

இ. அரசியைமமப்பு சட்டம் 76

ஈ. அரசியைலைப்பு சட்டம் 77

20. அரசின் வழிகாட்டு மநறிமுலைகள் எக்கிருந்து வாங்கப்பட்டது?
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அ. அயர்ைாந்து

ஆ. அமைரிக்கா

இ. இரஷ்யா

ஈ. கனடா

21. அரசியைலைப்பு சட்டம் 45 எலதப் பற்றி கூறுகிைது?
அ. மபாதுச்சட்டம்

ஆ. இைவச மற்றும் கட்டாயக்கல்வி

இ. உைக அலைதி

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

22. ைத்திய மதர்வாலையக் குழுவின் தலைவலர யார் நியைனம் மசய்வது?
அ. சபாநாயகர்

ஆ. பிரதைர்

இ. ஊழியர்களுக்கான அலைச்சர்

ஈ. ஜனாதிபதி

23. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டத்தின் அடிப்பலட உரிலைகள் எந்த பாகத்தில் உள்ளது?
அ. பாகம் I

ஆ. பாகம் II

இ. பாகம் III

ஈ. பாகம் IV

24. ைத்திய அலைச்சரலவ எதற்கு மபாறுப்புள்ளது?
அ. பாராளுமன்றம்

ஆ. ஜனாதிபதி

இ. பிரதைர்

ஈ. தலைலை நீதிபதி

25. திட்டக்குழுவின் முதல் தலைவர் யார்?
அ. குல்சாரிைால் நந்தா

ஆ. ஜவஹர்ைால் தெரு

இ. ைாளவியா

ஈ. நாராயைன்

26. உயர்நீதிைன்ைத்தின் நீதிபதிலய ைாற்ைக்கூடியவர்
அ. குடியரசுத் தமைவர்

ஆ. ைத்திய சட்ட அலைச்சர்

இ. பிரதை ைந்திரி

ஈ. ைாநிை ஆளுநர்

27. இந்தியா ஒரு
அ. இருமைாழி அரசு

ஆ. மதச்சார்பற்ற அரசு

இ. ஹிந்து அரசு

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

28. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டத்தின் தந்லத என்று குறிப்பிடப்படுபவர்?
அ. டாக்டர் இராதாகிருஷ்ைன்

ஆ. சர்தார் பமடல்

இ. டாக்டர் இராமஜந்திர பிரசாத்

ஈ. டாக்டர் பி. ஆர். அம்தபத்கார்

29. எந்த அரசியைலைப்புச் சட்ட ஷரத்தின் அடிப்பலடயில் அரசியைலைப்பு அவசரகாைப் பிரகடன
நிலைலய பிரகடனப்படுத்தைாம்?
அ. 356 வது ஷரத்து

ஆ. 357 வது ஷரத்து

இ. 355 வது ஷரத்து

ஈ. 358 வது ஷரத்து

30. மவள்லளத்தாள் என்ைால் என்ன?
அ. மவள்லள நிைத்தாள்
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ஆ. மவள்லள ைாளிலகயில் பயன்படுத்தும் தாள்
இ. சபாதுச் சசய்திகளின் உண்மமகமளக் சகாண்ட அரசாங்க ஆவைம்
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை
31. அகிை இந்தியப் பணிகலள உருவாக்கும் அதிகாரம் பலடத்தது எது?
அ. ைக்களலவ

ஆ. ைத்திய அரசுப் பணியாளர் மதர்வு ஆலையம்

இ. ைாநிைங்களலவ

ஈ. பாராளுமன்றம்

32. எந்த ைாநிைத்தில் முதன்முதைாக ஊராட்சி அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
அ. குஜராத்

ஆ. இராஜஸ்தான்

இ. பீகார்

ஈ. ஆந்திரப்பிரமதசம்

33. இந்தியாவின் துலைக் குடியரசுத் தலைவர் (2000-ல்) யார்?
அ. மக.ஆர்.நாராயைன்

ஆ. கிருஷ்ைகாந்த்

இ. சங்கர் தயாள் சர்ைா

ஈ. ஆர். மவங்கர்டாைன்

குறிப்பு: 2007 முதல் முகைது ெமீத் அன்சாரி
34. ைத்திய அரசின் அலைச்சரலவக்குழு எதற்குப் மபாறுப்பானவர்கள்?
அ. பாராளுமன்றம்

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. கீைலவ

ஈ. குடியரசுத் தலைவர்

35. நிதி ஆலையத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்மவாரு முலையும் எத்தலன ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலை
நியைனம் மசய்யப்படுவார்கள்?
அ. 3 வருடங்கள்

ஆ. 4 வருடங்கள்

இ. 5 வருடங்கள்

ஈ. 6 வருடங்கள்

36. இந்தியாவின் வாக்குரிலை மபறும் குலைந்த பட்ச வயது என்ன?
அ. 18 வருடம்

ஆ. 19 வருடம்

இ. 20 வருடம்

ஈ. 21 வருடம்

37. அடிப்பலடக் கடலைகள் முலைலைலய எந்த நாட்டிலிருந்து பின்பற்றிமனாம்?
அ. அமைரிக்க அரசியைலைப்பு

ஆ. ஐரிஸ் அரசியைலைப்பு

இ. கனடா அரசியைலைப்பு

ஈ. இரஷ்ய அரசியைலைப்பு

விமட: ஜப்பான் அரசியைமமப்பு
38. ைத்திய அரசாங்கத்திற்கு அதிக வருைானத்லதக் மகாடுக்கும் வருவாய் எது?
அ. வருைான வரி

ஆ. கைால் வரி

இ. சுங்க வரி

ஈ. இலவ அலனத்தும்

39. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டம் அமுலுக்கு வந்தது
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அ.நவம்பர் 26, 1949

ஆ. ஜனவரி 26, 1950

இ. நவம்பர் 26, 1950

ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1947

40. ைக்களலவயில் அனுைதிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் எண்ணிக்லக எத்தலன?
அ. 530

ஆ. 535

இ. 545

ஈ. 550

41. அலுவைக ரீதியாக, எப்மபாது முதன்முதலில் இந்திய மதசிய நாட்காட்டி உபமயாகப்படுத்தப்பட்டது?
அ. ைார்ச் 22, 1956

ஆ. ஜனவரி 26, 1950

இ. மார்ச் 22, 1957

ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1947

42. அரசியைலைப்பின் எட்டாவது பட்டியலில் அடங்கப்மபறுவது
அ. 10 மைாழிகள்

ஆ. 15 மைாழிகள்

இ. 16 மைாழிகள்

ஈ. 14 மைாழிகள்

குறிப்பு: 1.12.2006-லிருந்து 22 மைாழிகள் உள்ளன.
43. பாராளுைன்ை உறுப்பினராவதற்கு குலைந்த பட்ச வயது
அ. 40 வயது

ஆ. 45 வயது

இ. 35 வயது

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மை

44. இந்திய மதசிய கீதம் எப்மபாது ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்டது?
அ. ஜனவரி 26, 1950

ஆ. ஜனவரி 24, 1950

இ. ஆகஸ்ட் 15, 1947

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

45. யாரால் ைாநிை ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்படுகிைார்கள்?
அ. பிரதை ைந்திரி

ஆ. உள்துலை அலைச்சர்

இ. குடியரசுத் தமைவர்

ஈ. இராணுவ அலைச்சர்

46. இந்திய ஆட்சி மைாழிகளின் எண்ணிக்லக
அ. 18

ஆ. 19

இ. 17

ஈ. 20

47. பாரத ரத்னா விருது யாருலடய நூைாவது ஆண்டு பிைந்த நாளன்று வைங்கப்பட்டது?
அ. டி.ஜி.கார்மவ

ஆ. ஜி.எல்.ெந்தா

இ. ஜி.பி.பாண்மட

ஈ. டாக்டர் பி.ஸி.ராய்

48. குடியரசுத் தலைவரின் பதவி காலியான நாளிலிருந்து நிரப்பப்பட மவண்டிய காைவரம்பு
அ. 3 ைாதங்கள்

ஆ. 4 ைாதங்கள்

இ. 6 மாதங்கள்

ஈ. 1 வருடம்

49. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டத்தின் சிற்பி என கருதப்படுபவர் யார்?
அ. பி.ஆர். அம்தபத்கார்

ஆ. ஜவெர்ைால் மநரு

இ. ைகாத்ைா காந்தி

ஈ. இராமஜந்திர பிரசாத்

50. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டவிதி 370 உடன் மதாடர்பு மகாண்ட ைாநிைம்
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அ. சிக்கிம்

ஆ. ஜம்மு-காஷ்மீர்

இ. மகாவா

ஈ. மைகாையா

51. கீமை கண்ட அதிகாரிகளுள் யார் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படவில்லை?
அ. தலைலை நீதிைன்ை நீதிபதிகள்

ஆ. உயர்நீதிைன்ை நீதிபதிகள்

இ. மாவட்ட மற்றும் குற்றவியல் நீதிபதிகள்
ஈ. இந்திய தலைலை வைக்கறிஞர்
52. ஒரு ைாநிைத்தின் முதைலைச்சர் இைக்கும் பட்சத்தில்
அ. அவரது மந்திரி சமப தானதவ கமைந்து விடும்
ஆ. மூத்த காபிமனட் அலைச்சர் முதைலைச்சராக பெவி ஏற்பார்
இ. சட்டைன்ைத்தின் ஒரு மூத்த உறுப்பினலர ஆளுநர் முதைலைச்சராக நியமிப்பார்
ஈ. ஒரு புதிய மதர்தல் அறிவிக்கப்படும்
53. குடியரசுத் தலைவரும், துலைக் குடியரசுத் தலைவரும் இல்ைாத சையத்தில் கீழ்க்கண்டவர்களில்
எவர் குடியரசுத் தலைவரின் பணிலய மசய்வார்?
அ. தலைலை அலைச்சர்

ஆ. சபாநாயகர்

இ. தமைமம நீதிமன்ற தமைமம நீதிபதி

ஈ. உள்துலை அலைச்சர்

54. இந்தியாவின் முதல் மபாதுத் மதர்தல் நடந்த வருடம்
அ. 1950

ஆ. 1951

இ. 1952

ஈ. 1953

55. குடியரசுத் தலைவரால் ைாநிைங்களலவக்கு எத்தலன உறுப்பினர்கலள நியைனம் மசய்ய முடியும்?
அ. 2 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 4 உறுப்பினர்கள்

இ. 8 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 12 உறுப்பினர்கள்

56. கீழ் கூைப்பட்டலவயுள் எந்த உரிலை இந்திய அரசியைலைப்பு சட்டத்தின் இதயைாகவும், உயிராகவும்
திரு.பி.ஆர். அம்மபத்கார் அவர்களால் குறிப்பிடப்பட்டது?
அ. ைதச் சுதந்திர உரிலை

ஆ. மசாத்துரிலை

இ. சைத்துவ உரிலை

ஈ. அரசியல் சட்ட உரிமமகள் பாதுகாப்பு உரிமம

57. குடியரசுத் தலைவலர பதவி நீக்கம் மசய்யக் கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு உள்ளது?
அ. ைக்களலவ

ஆ. ைாநிைங்களலவ

இ. தலைலை நீதிைன்ைம்

ஈ. பாராளுமன்றம்

58. துலை குடியரசுத் தலைவர் மதர்ந்மதடுக்கப்படுவது
அ. ைக்களலவ உறுப்பினர்களால்
ஆ. ைாநிைங்களலவ உறுப்பினர்களால்
இ. மக்களமவ மற்றும் மாநிைங்களமவ உறுப்பினர்களால்
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ஈ. மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ைக்களலவ ைற்றும் ைாநிைங்களலவ உறுப்பினர்களால்
59. இந்திய அரசியைலைப்பு சட்டத்தில் எந்த சரத்தின் அடிப்பலடயில் இந்திய அரசாங்கம் பாரத ரத்னா
பத்ைஸ்ரீ விருதுகலள உருவாக்கியது?
அ. சரத்து 14

ஆ. சரத்து 16

இ. சரத்து 18

ஈ. சரத்து 21

60. இந்திய குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு மபாட்டியிட விரும்பும் ஒருவலர

குலைந்தது எத்தலன

மதர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள் முன்மைாழிதல் ைற்றும் வழிமைாழிதல் மவண்டும்?
அ. 5 மதர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள்

ஆ. 8 மதர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள்

இ. 9 மதர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள்

ஈ. 10 ததர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள்

61. ைக்களலவயில் உறுப்பினர் ஆவதற்கு ஒரு குடிைகனுக்கு இருக்க மவண்டிய குலைந்த பட்ச வயது
வரம்பு
அ. 18 வயது

ஆ. 21 வயது

இ. 25 வயது

ஈ. 30 வயது

62. இந்திய குடியரசுத் தலைவர் மதர்தலில் ஏற்படும் வைக்குகலள விசாரிப்பது?
அ. தலைலை மதர்தல் ஆலையம்

ஆ. உச்சநீதிமன்றம்

இ. பாராளுைன்ைம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

63. கீழ்கண்டலவகளில் எந்த அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரம் அல்ை?
அ. ைக்களலவலயக் கூட்டுவது
ஆ. ைக்களலவலய நீண்ட காைத்திற்கு ஒத்தி லவப்பது
இ. ைக்களலவலய கலைப்பது
ஈ. மக்களமவமய தற்காலிகமாக ஒத்தி மவப்பது
64. தற்மபாழுதுள்ள ைக்களலவயின் அதிக பட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்லக
அ. 525 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 530 உறுப்பினர்கள்

இ. 540 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 545 உறுப்பினர்கள்

65. மபாதுவாக இரண்டு பாராளுைன்ை கூட்டங்களுக்கு இலடமய உள்ள அதிகபட்ச காை இலடமவளி
அ. 2 ைாதங்கள்

ஆ. 4 ைாதங்கள்

இ. 6 மாதங்கள்

ஈ. 1 வருடம்

66. ராஜ்ய சலப தலைவருக்கு
அ. வாக்களிக்கும் உரிலை இல்லை
ஆ. மதசாதாவிர்கு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு உரிமம உண்டு. வாக்குகள் சமநிமையில் இருக்கும்
சபாழுது வாக்களிக்கைாம்
இ. ைற்ை அங்கத்தினர்கள் மபான்று இவருக்கும் ஒரு வாக்கு உண்டு
ஈ. அரசியைலைப்பு சட்டத்திருத்த ைமசாதாவின் மீது ைட்டும் வாக்களிக்கும் உரிலை உண்டு
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67. ைக்களலவயின் சபாநாயகர்
அ. ைக்களால் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டவர்
ஆ. மக்களமவஅங்கத்தினர்களால் ததர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார்
இ. குடியரசு தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிைார்
ஈ. பிரதைாரால் நியமிக்கப்படுகிைார்
68. இந்திய அடிப்பலட உரிலைகளின் தந்லத எனப்படுபவர்
அ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்தபத்கார்

ஆ. டாக்டர் மக.எம்.முன்ஸி

இ. சி. விஜயராகவாச்சாரியார்

ஈ. காந்திஜி

69. திட்டக்குழுவின் தலைவர் யார்?
அ. நிதி அலைச்சர்

ஆ. மதாழில் துலை அலைச்சர்

இ. ஏதாவது ஒரு கபிமனட் அலைச்சர்

ஈ. பிரதம மந்திரி

70. இந்திய திட்டக்குழு நிறுவப்பட்ட ஆண்டு
அ. மார்ச், 1950

ஆ. ைார்ச், 1955

இ. ஏப்ரல், 1956

ஈ. ஏப்ரல், 1957

71. இந்தியாவில் எல்லைகலள ைாற்ைக்கூடிய அதிகாரம் மபற்ைவர் யார்?
அ. குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. பாராளுமன்றம்

இ. தலைலை நீதிைன்ைம்

ஈ. தலைலை அலைச்சர்

72. குடியரசுத் தலைவர் எத்தலன முலை மதசிய அவசரகாைப்பிரகடன நிலைலை அறிவித்துள்ளார்?
அ. ஒருமுலை

ஆ. இரண்டு முலைகள்

இ. மூன்று முமறகள்

ஈ. நான்கு முலைகள்

73. எந்த அரசியைலைப்பு சட்டத்திருத்தம் மசாத்துரிலைலய அடிப்பலட உரிலைகள் பட்டியலில்
இருந்து நீக்கியது?
அ. 38வது திருத்தம்

ஆ. 40வது திருத்தம்

இ. 42வது திருத்தம்

ஈ. 44வது திருத்தம்

74. கீமை குறிப்பிட்டுள்ள உரிலைகளுள் எந்த உரிலை அடிப்பலட உரிலை அல்ை?
அ. சைத்துவ உரிலை

ஆ. சுதந்திர உரிலை

இ. பணி சசய்ய உரிமம

ஈ. சுரண்டலுக்மகதிரான உரிலை

75. கீழ்க்கண்ட சுதந்திரங்களில் எச்சுதந்திரம் சுதந்திர உரிலையில் மசர்க்கப்படவில்லை?
அ. மபச்சுரிலை

ஆ. சங்கம் அலைக்கும் உரிலை

இ. இந்தியாமவங்கும் மசன்று வர உரிலை
ஈ. சமப்பணிக்கு சம ஊதியம் சபறும் உரிமம
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76. ைாநிைங்கள் அலவயின் உறுப்பினர்கள் மதர்ந்மதடுக்கப்படும் காை அளவு
அ. 4 வருடங்கள்

ஆ. 5 வருடங்கள்

இ. 6 வருடங்கள்

ஈ. 8 வருடங்கள்

77. எந்த அளவு, உறுப்பினரல்ைாதவரால் தலைலை தாங்கப்படுகிைது?
அ. ைக்களலவ

ஆ. மாநிைங்களமவ

இ. ைாநிை சட்டைன்ை கீைலவ

ஈ. இலவகள் எல்ைாவற்றிலும்

78. இந்தியாவில் நீதிப்புனராய்வு அதிகாரம் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருப்பதற்கான காரைம்
அ. நிர்வாகத் துலையின் உயர் அதிகாரம்
ஆ. சட்டைன்ைத் துலையின் உயர் அதிகாரம்
இ. அரசியைமமப்புச் சட்டத்தின் உயர் அதிகாரம்
ஈ. நீதிபதிகள் ைாற்ைப்படக் கூடியவர்கள்
79. இந்திய

அரசியைலைப்புச்

சட்டத்லத

இயற்றியவர்கள்

அடிப்பலட

உரிலைகலள

இந்திய

அரசியைலைப்புச் சட்டத்தில் மசர்க்க காரைைாக இருந்தது
அ. இங்கிைாந்து அரசியைலைப்புச் சட்டம்

ஆ. அசமரிக்க அரசியைமமப்புச் சட்டம்

இ. அயர்ைாந்து அரசியைலைப்புச் சட்டம்

ஈ. கனடா அரசியைலைப்புச் சட்டம்

80. ைாநிை ஆளுநருக்கு பதவிப் பிரைாைம் மசய்து லவப்பது
அ. இந்திய தலைலை நீதிபதி

ஆ. இந்திய குடியரசுத்தலைவர்

இ. மாநிை உயர்நீதிமன்ற தமைமம நீதிபதி

ஈ. ைாநிை முதைலைச்சர்

குறிப்பு: தமைமம நீதிபதி இல்மைசயனில் சீனியர் நீதிபதி
81. ைாநிை ஆளுநர் தனத் மசயல்களுக்கு மபாறுப்புலடயவராக இருப்பது
அ. மாநிை சட்டமன்றத்திற்கு

ஆ. ைாநிை அலைச்சர் குழுவிற்கு

இ. குடியரசுத் தலைவருக்கு

ஈ. தலைலை அலைச்சருக்கு

82. ைாநிை

சட்டைன்ை

கீழ்

அலவயின்

உறுப்பினர்கள்

எத்தலன

உறுப்பினர்களுக்கிலடயில்

இருக்கைாம்?
அ. 60லிருந்து 500 வமர

ஆ. 100லிருந்து 300 வலர

இ. 150லிருந்து 400 வலர

ஈ. 100லிருந்து 400வலர

83. பை ைமசாதாக்கலள ைாநிை சட்டைன்ைம் அறிமுகப்படுத்துவது
அ. சபாநாயகரின் முன் ஒப்புதலுடன்

ஆ. முதைலைச்சரின் முன் ஒப்புதலுடன்

இ. ஆளுெரின் முன் ஒப்புதலுடன்

ஈ. குடியரசுத் தலைவரின் முன் ஒப்புதலுடன்

84. அலைச்சர் குழுவிற்கு தலைலை வகிப்பவர்
அ. தமைமம அமமச்சர்
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இ. சபாநாயகர்

ஈ. துலைக் குடியரசுத் தலைவர்

85. உயர்நீதிைன்ைத்தின் நீதிபதிகள் பதவி ஓய்வு மபறும் வயது
அ. 58 வருடங்கள்

ஆ. 60 வருடங்கள்

இ. 62 வருடங்கள்

ஈ. 65 வருடங்கள்

86. அகிை

இந்தியப்

பணியில்

பணிபுரியும்

நபர்கள்

யாருலடய

லகமயழுத்தின்

நியமிக்கப்படுகிைார்கள்?
அ. இந்திய குடியரசுத் தமைவர்
ஆ. இந்திய உள்துலை அலைச்சர்
இ. இந்திய துலைக் குடியரசுத் தலைவர்
ஈ. ைத்திய அரசுப் பணியாளர் மதர்வு ஆலையத்தின் மபருந்தலைவர்
87. கண்ட்மராைர் ைற்றும் இந்திய தணிக்லகத்துலை தலைவர் நியமிக்கப்படுவது
அ. தலைலை அலைச்சரால்

ஆ. குடியரசுத் தமைவரால்

இ. பாராளுைன்ைத்தால்
ஈ. பாராளுைன்ைத்தின் ஆமைாசலனயின் மபரில் குடியரசுத் தலைவரால்
88. இந்திய பாராளுைன்ை முலையின் தலைவர்
அ. குடியரசுத் தமைவர்

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. ைக்களலவ சபாநாயகர்

ஈ. மைைலவ சபாநாயகர்

89. இந்திய நாடாளுைன்ைத்தில் கீழ்க்காணும் நிதி சார்ந்த கமிட்டிகள் யாலவ?
I. மபாதுக்கைக்குக் கமிட்டி
II. ைதிப்பீட்டுக் கமிட்டி
III. மபாது நிறுவனங்களுக்கான கமிட்டி
அ. I ைற்றும் III

ஆ. I ைற்றும் II

இ. I, II மற்றும் III

ஈ. II ைற்றும் III

90. மதசிய காங்கிரஸ் அல்ைாத முதல் இந்திய பிரதை ைந்திரி
அ. வி.பி.சிங்

ஆ. சமாரார்ஜி ததசாய்

இ. வாஜ்பாய்

ஈ. ஐ.மக.குஜரால்

91. ைதிப்பீட்டு பாராளுைன்ைக் குழுவில் எத்தலன உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்?
அ. 12 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 15 உறுப்பினர்கள்

இ. 22 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 30 உறுப்பினர்கள்

92. இந்திய துலை ஜனாதிபதி தலைவராக இருக்கும் அலைப்பு
அ. மைாக் சபா
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இ. ைந்திரி சலப

ஈ. திட்டக்குழு

93. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டத்தில் இடம் மபற்றுள்ள மநருக்கடி நிலையின் வலககள் எத்தலன?
அ. 3

ஆ. 4

இ. 5

ஈ. 6

94. மைாக் சபாவின் ஐந்து வருட காைம் என்றிலிருந்து கைக்கிடப்படுகிைது?
அ. மதர்தல் நாளிலிருந்து

ஆ. குடியரசு தினத்திலிருந்து

இ. சுதந்திர நாளிலிருந்து

ஈ. முதல் கூட்டத் சதாடரிலிருந்து

95. ைாவட்ட நீதிைன்ை தீர்ப்லப எதிர்த்து எங்கு மைல் முலையீடு மசய்யைாம்?
அ. சீனியர் துலை நீதிபதி நீதிைன்ைம்

ஆ. முன்சீப் நீதிைன்ைம்

இ. உயர் நீதிமன்றம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

96. ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீரின் அங்கிகார மைாழி
அ. உருது

ஆ. அராபிக்

இ. ஆங்கிைம்

ஈ. காஷ்மீரி

97. ைாநகராட்சியின் முதன்லை நிர்வாக அதிகாரி
அ ைாநகராட்சி மசர்ைன்

ஆ. மாெகராட்சி ஆமையாளர்

இ. மையர்

ஈ. ஆளுநர்

98. இந்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ள அதிகாரப்பூர்வ மைாழிகள் எத்தலன?
அ. 17

ஆ. 18

இ. 21

ஈ. 12

குறிப்பு: தற்தபாது 22 சமாழிகள்
99. இந்திய ைத்திய அரசாக்கத்லத தலைலைமயற்று நடத்துபவர்
அ. குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. அலைச்சரலவ

ஈ. பாராளுைன்ைம்

100. குடியரசுத் தலைவர் ைற்றும் துலைக் குடியரசுத் தலைவர் பதவி காலியாக இருக்கும் மபாது
குடியரசுத் தலைவரின் பணியிலனச் மசய்வது
அ. ைக்களலவ சபாநாயகர்

ஆ. பிரதை அலைச்சர்

இ. தமைமம நீதிபதி

ஈ. ைாநிைங்களலவயின் துலைத்தலைவர்
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Indian Polity Model Test Questions 10 in Tamil With Answer
1. ப ொதுவொக அனைத்து முக்கிய முடிவுகனையும் எடுப் து
அ. அனைச்சர் குழு

ஆ. காபினெட்

இ. பிரதை அனைச்சர்

ஈ. பிரதை அனைச்சர் ைற்றும் ொரொளுைன்ற பசயலர்கள்

2. ைத்திய அனைச்சரனவக் குழுவின் கூட்டத்னத தனலனையயற்று நடத்து வர்
அ. குடியரசுத் தனலவர்

ஆ. துனைக் குடியரசுத் தனலவர்

இ. பிரதம அமமச்சர்

ஈ. அனைச்சர் குழுவின் ஏயதனும் ஓர் அங்கத்திைர்

3. ைக்கைனவனயக் கனலக்க அதிகொரம் ப ற்றவர் யொர்?
அ. பிரதை அனைச்சர்

ஆ. குடியரசுத் தமைவர்

இ.ச ொநொயகர்

ஈ. யதர்தல் ஆனையர்

4. ைொநிலங்கள் அனவயின் தனலவர்
அ. துமைக் குடியரசுத் தமைவர்

ஆ. ச ொநொயகர்

இ. துனை ச ொநொயகர்

ஈ. குடியரசுத் தனலவர்

5. இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர் எந்த யதர்தல் மூலைொக யதர்ந்பதடுக்கப் டுகிறொர்?
அ. மமைமுக ததர்தல்

ஆ. இனடத்யதர்தல்

இ. உ யதர்தல்

ஈ. யநரடித்யதர்தல்

6. அரசியலனைப்பு, சுரண்டலுக்கு எதிரொை உரினை வழங்கியிருப் து
அ. குழந்மதகளுக்கு

ஆ. ப ண்களுக்கு

இ. ைனலவொழ் ைக்களுக்கு

ஈ. தலித்துகளுக்கு

7. இந்தியொவில் முப் னடகளின் தை தி யொர்?

8.

அ. ொதுகொப்பு ைந்திரி

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. குடியரசுத் தமைவர்

ஈ. உதவி குடியரசுத் தனலவர்

இந்திய அரசியலனைப்புச் சட்டத்தின் தந்னத எை அனழக்கப் டு வர்
அ. ஈழ் இரொதொகிருஷ்ைன்

ஆ. ஈழ் இரொயேந்திர பிரசொத்

இ. கொைரொேர்

ஈ. ஈழ் பி.ஆர்.அம்தேத்கார்

9. இந்திய அரசியலனைப்பு
அ. பநகிழொத் தன்னை

ஆ. னெகிழும் மற்றும் னெகிழாத் தன்மமயுமையது

இ. பநகிழும் தன்னையுனடயது

ஈ.யைற்கண்ட எதுவுமில்னல

10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அடிப் னட உரினை கினடயொது?
அ. சைத்துவ உரினை
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இ. சுரண்டலுக்பகதிரொை உரினை

ஈ. ய ச்சுரினை

11. குடியரசுத் தனலவர் ப ொறுப்ய ற்க வயது வரம்பு
அ. 30 வயது

ஆ. 35 வயது

இ.40 வயது

ஈ. 45 வயது

12. ைநில அரசின் ப யரைவு நிர்வொகி யொர்?
அ. முதலனைச்சர்

ஆ.அனைச்சரனவ

இ. ஆளுெர்

ஈ. ச ொநொயகர்

13. அகில இந்தியப் ணிகனை உருவொக்கும் அதிகொரம் னடத்தது
அ. ைக்கைனவ

ஆ. ோராளுமன்ைம்

இ. ைொநிலங்கள் அனவ

ஈ. ைத்திய அரசுப் ணியொைர் யதர்வு ஆனையம்

14. இந்தியொவில் வொக்குரினை ப றும் குனறந்த ட்ச வயது என்ை?
அ. 18 வருைம்

ஆ. 21 வருடம்

இ. 19 வருடம்

ஈ. 20 வருடம்

15. ைொநகரொட்சயின் யையர், துனையையரொகியயொரின் தவிக்கொலம்
அ. 3 ஆண்டுகள்

ஆ. 4 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

16. தமிழ் நொட்டில் ஞ்சொயத்து சமிதியின் தனலவர் எவ்வொறு அனழக்கப் டுகிறொர்?
அ. பிரதை அனைச்சர்

ஆ. யசர்ைன்

இ. தமயர்

ஈ. அங்கத்திைர்

17. பசன்னை உயர்நீதிைன்றத்தின் ைதுனரக்கினை பதொடங்கப் ட்ட ஆண்டு
அ. 2001

ஆ. 2002

இ. 2003

ஈ. 2004

18. தற்ய ொனதய (2006-ல்) ைக்கைனவ ச ொநொயகர் யொர்?
அ. ஏ.பி. ரதன்

ஆ. யேொதி ொசு

இ. தசாம்ொத் சாட்ைார்ஜி

ஈ. எவருமில்னல

குறிப்பு: திருமதி. மீராகுமார் (2009 – 2014), Sumitra Mahajan – 2014 to Till now
19. இந்திய அரசியல் அனைப்புச் சட்டம் ஏற்றுக் பகொள்ைப் ட்ட நொள்
அ. 25 ஆகஸ்ட், 1947

ஆ. 26 ேைவரி, 1950

இ. 26 ெவம்ேர், 1949

ஈ. 11 ேைவரி, 1948

20. யூனியன் பிரயதசத்தின் மூலம் யலொக்ச ொவிர்கு எத்தனைப் பிரதிகனை அனுப்புகின்றைர்?
அ. 10

ஆ. 20

இ. 25

ஈ. 45

21. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த அரசியலனைப்புப் பிரிவு ைநில அரசுகளுக்கு கிரொைப்

ஞ்சொயத்துக்கனை

அனைக்க வழிகொட்டுகிறது?
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அ. விதி 51

ஆ. விதி 40

இ. விதி 48

ஈ. விதி 32

22. இந்திய ேைொதி தி எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு யதர்ந்பதடுக்கப் டுகிறொர்?
அ. வொழ்நொள் முழுவதும்

ஆ. 4 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

23. ைக்கைனவயில் ச ொநொயகர் இல்லொத கொலத்தில் அவரது ணிகனை யைற்பகொள் வர் யொர்?
அ. குடியரசுத் துனைத் தனலவர்

ஆ. உள்துனற அனைச்சர்

இ. நிதி அனைச்சர்

ஈ. துமை சோொயகர்

24. மிசொ சட்டம் நினறயவற்றப் ட்ட ஆண்டு
அ. 1950

ஆ. 1963

இ. 1970

ஈ. 1971

25. இந்தியொவின் பிரதை ைந்திரி
அ. இரொஜ்ய சன யின் தனலவர்

ஆ தைாக் சமேயின் தமைவர்

இ. ைக்களின் தனலவர்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்னல

26. உச்ச நீதிைன்ற நீதி திகள் ஓய்வு ப றும் வயது
அ. 60 வயது

ஆ. 62 வயது

இ. 64 வயது

ஈ. 65 வயது

27. கீழ்க்கண்ட பைொழிகளில் இந்திய அரசியலனைப்பின் 8-வது அட்டவனையில் யசர்க்கப் டொத
பைொழி யொது?
அ. உருது
28. எந்த

ஆ. சஸ்கிருதம்

ப ொருைொதொர

வனரயனறயின்

இ. ஆங்கிைம்
அடிப் னடயில்

ஈ. சிந்தி
முதல்

ஐந்தொண்டுத்

திட்டம்

பசயலொக்கப் ட்டது?
அ. லூயிசியின் வனரயனற

ஆ. ைகயலொயைொபில் வனரயனற

இ. ஹராடு-தைாமன் வமரயமை

ஈ. கினிஸின் வனரயனற

29. திட்டக் குழுவின் உ தனலவர் எந்த நினலயில் இருப் ொர்?
அ. பிரதை ைந்திரி

ஆ. திட்ட ைந்திரி

இ. காபினெட் மந்திரி அந்தஸ்த்தில்

ஈ. சிறந்த ப ொருைொதொர நிபுைர்

30. கீபழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை ப யர்களில் முதல் இந்திய பிரதை அனைச்சர் ப யனர குறிப்பிடுக.
அ. ரொேொஜி

ஆ. ரொயேந்திர பிரசொத்

இ. பி.ஆர்.அம்ய த்கொர்

ஈ. ஜவஹர்ைால் தெரு

31. இந்திய அரசியல் சொசைம் எந்த எந்த வனகயொை நீதிைன்றத்திற்கு வழி வகுக்கிறது?
அ. தனிப்ேட்ை மற்றும் ஒருங்கிமைந்த நீதிமன்ைம்
ஆ. இரட்னட நீதிைன்றம்
இ. தனிப் ட்ட நீதிைன்றம்
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ஈ. இனவ அனைத்தும்
32. இந்திய அரசியலொஇப்பின் 370-வது விதி எனதப் ற்றி கூறுகிறது?
அ.ேைொதி தியின் அவசரகொல அதிகொரம்
ஆ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் சிைப்பு தகுதி
இ. சிறு ொன்னையிைருக்கு சிறப்பு சலுனககள்
ஈ. சட்டத்திருத்தங்கள்
33. கீழ்க்கண்டவற்றில்

சுதந்திர

இந்தியொவில்

முதன்

முதலொக

கொங்கிரஸ்

அல்லொத

கட்சி

அரசொங்கத்னத அனைத்தது எந்தக் கட்சி?
அ. தி.மு.க. –தமிழ்நொடு

ஆ. சி.பி.ஐ.எம்.- யைற்கு வங்கொைம்

இ. சி.பி.ஐ. – தகரளா

ஈ. சுதந்திர கட்சி- ஒரிஷொ

34. ைொவட்ட கவுன்சிலின் பசயலொைர்
அ. முதன்னை ப ொறியொைர்

ஆ. இளநிமை ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி

இ. தொசில்தொர்

ஈ. அரசியல் ரீதியொகத் யதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட பிரதிநிதி

35. எந்த வருடத்தில் தி.மு.க. தமிழ்நொட்டில் ஆட்சினய அனைத்தது?
அ. 1952

ஆ. 1957

இ. 1962

ஈ. 1967

36. அரசியலனைப்பின் ஆன்ைொ ைற்றும் இதயம் எை வர்ணிக்கப் டும் உரினை எது?
அ. சைத்துவ உரினை

ஆ. சுதந்திர உரினை

இ. அரசியல் ேரிகார உரிமம

ஈ. யையல கண்ட எதுவுமில்னல

37. கீழ்க்கண்டவற்றில் முதல் துனைப் பிரதைர் என்ற அந்தஸ்னத ப ற்றவர் யொர்?
அ. பைொரொர்ஜி யதசொய்

ஆ. எல்.யக.அத்வொனி

இ. பேகஜீவன்ரொம்

ஈ. சர்தார் வல்ைோய் ேதைல்

38. ரொஜ்யச ொ

எத்தனை

நொட்களுக்குள்

ஒரு

ையசொதொனவ

ைக்கைனவக்கு

திருப்பி

யவண்டும்?
அ. 14 ொட்கள்

ஆ. 10 நொட்கள்

இ. 20 நொட்கள்

ஈ. 12 நொட்கள்

39. ைொநில ஆளுநருக்கு முழு நிர்வொக அதிகொரத்னத வழங்கும் சட்ட விதி எது?
அ. விதி 74

ஆ. விதி 24

இ. விதி 154

ஈ. விதி 144

40. இந்திய குடியரசு ேைவரி 26, 1950-ன் அரசியல் அனைப்புச் சட்டநினலயில்
அ. ேைநொயக குடியரசொக இருந்தது
ஆ. இமைமமயுமைய ஜெொயக குடியரசு இருந்தது
இ. இனறனையுனடய சைதர்ை ைதசொர் ற்ற குடியரசொக இருந்தது
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ஈ. இனறனையுனடய ைதசொர் ற்ற ேைநொயக குடியரசொக இருந்தது
41. ப ொதுநல வழக்யகொடு பதொடர்புனடயவர்
அ. நீதிேதி ேகவதி

ஆ. நீதி தி ஆர்.என்.மிஸ்ரொ

இ. நீதி தி பவங்கடபசல்னலயொ

ஈ. இவர்களில் எவருமில்னல

42. இந்திய அரசியலனைப்பின் குதி VI எந்த ைொநிலத்துக்கு ைட்டும் ப ொருந்தொது?
அ. பீகொர்

ஆ. யைற்கு வங்கொைம்

இ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

ஈ. ஹரியொைொ

43. அனைச்சர் குழுவில் இருப் வர்கள்
அ. பிரதை ைந்திரி, ேைொதி தி, துனை ேைொதி தி ைற்றும் பிற அனைச்சர்கள்
ஆ. பிரதம மந்திரியும் மற்ை அமமச்சர்களும்
இ. பிரதை ைந்திரி ைற்றும் ேைொதி தி
ஈ. இவர்களில் எவருமில்னல
44. ைொவட்ட ஆட்சியர்
அ. ைொவட்ட பசன்சஸ் அதிகொரி

ஆ. ைொவட்ட நீதி தி

இ. ைொவட்ட யதர்தல் அதிகொரி

ஈ. இமவ அமெத்தும்

45. ஒரு உறுப்பிைர் அனைப் ொக இருந்த தனலனை யதர்தல் ஆனையம்

ல உறுப்பிைர்கள்

பகொண்டதொக எந்த ஆண்டு அவசரச் சட்டத்தொல் ைொற்றப் ட்டது?
அ. 1990

ஆ. 1992

இ. 1993

ஈ. 1994

46. ைொநிலங்களின் பைொழினயப் ற்றி கூறும்விதிகள்
அ. விதிகள் 354 முதல் 374

ஆ.விதிகள் 342 முதல் 362

இ. விதிகள் 345 முதல் 347

ஈ. இனவ எதுவுமில்னல

47. சர்க்கொரியொ கமிஷன் எந்த உறவுகனை ரிசீலிக்க ஏற் டுத்தப் ட்டது?
அ. பிரதொ அனைச்சருக்கும், ேைொதி திக்கும்
ஆ. அனைச்சரனவக்கும், நீதிைன்றத்திக்கும்
இ. சட்டசன க்கும், அனைச்சரனவக்கும்
ஈ. மத்திய அரசிற்கும், மாநிை அரசிற்கும்
48. நுகர்யவொர் நீதிைன்றங்களில்
அ. வொய்பைொழி விவொதம் ைட்டுயை உண்டு
ஆ. எழுத்து மூலைொை விவொதம் ைட்டுயை உண்டு
இ. எழுத்து மூைமாெ விவாதத்திற்கு வாய்னமாழி துமை விவாதம் உண்டு
ஈ.இனவ அனைத்தும்
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49. தமிழ்நொட்டிலிருந்து எத்தனை உறுப்பிைர்கள் ைக்கைனவக்கு அனுப் ப் டுகிறொர்கள்?
அ. 36 உறுப்பிைர்கள்

ஆ. 37 உறுப்பிைர்கள்

இ. 38 உறுப்பிைர்கள்

ஈ. 39 உறுப்பிெர்கள்

50. யொர் அரசியலனைப் ொல் அளிக்கப் ட்ட அடிப் னட உரினைகனை திருத்தம் பசய்வது?
அ. குடியரசுத் தனலவர்

ஆ. உச்சநீதிைன்றம்

இ. ோராளுமன்ைம்

ஈ. இனவ ஏதுமில்னல

51. ைொவட்ட ஆட்சியொைருனடய முக்கிய ணி
அ. வருவொய்ப் ணி

ஆ. சட்டம் ஒழுங்னகக் கொப் து

இ. வைர்ச்சிப் ணிகள்

ஈ. இமவ அமெத்தும்

52. உள்ைொட்சி அரசொங்க அனைப்புகள் பசயல் டுவது
அ. 1980-லிருந்து

ஆ. மிகப் ேழங்காைத்திலிருந்து

இ. 1890-லிருந்து

இ. 1687-லிருந்து

53. ைொநில

அதிகொரப்

ட்டியலில்

உள்ை

எந்த

ஒரு

ப ொருனைப்

ற்றியும்

ொரொளுைன்றம்

சட்டமியற்றலொம்?
அ. உச்சநீதிைன்றம் ொரொளுைன்றத்திற்கு அதிகொரம் தந்தொல்
ஆ. இந்திய ேைொதி தி

ொரொளுைன்றத்திற்கு அதிகொரம் தந்தொல்

இ. ததச ெைன் கருதி ோராளுமன்ைம் மாநிை அதிகாரப் ேட்டியலிலுள்ள னோருள் ேற்றி சட்ைம்
இயற்ைைாம் என்று ராஜ்ய சோவில் உள்ள மூன்றில் இரண்டு ேங்கு உறுப்பிெர்கள் தீர்மாெம்
நிமைதவற்றிொல்
ஈ. இனவ ஏதுமில்னல
54. எம்.ஜி.ஆர். எந்த வருடத்தில் தி.மு.க. விலிருந்து நீக்கப் ட்டொர்?
அ. 1967-ல்

ஆ. 1969-ல்

இ. 1972-ல்

ஈ. 1977-ல்

55. வி ச்சொரத்னத குற்றைொக்கிய சட்டைொைது
அ. இந்து திருைைச் சட்டம்

ஆ. தனடச் சட்டம்

இ. ஒழுக்கமற்ை ெைமாடுதல் அைக்குமுமைச் சட்ைம்

ஈ. வொரிசுச் சட்டம்

56. ட்டியல் சொதியிைரின் பிரச்சினைகள் கீழ்க்கண்டவற்றொல் குனறக்கப் ட்டது
அ. ஆலய நுனழவு

ஆ. தீண்ைாமம ஒழிப்புச் சட்ைம்

இ. அரசொங்கத்தின் இடஒதுக்கீடு பகொள்னக

ஈ. கல்வி

57. இந்திய அரசியல் சொசைம் ஏற்றுக்பகொள்ைப் ட்ட ஆண்டு
அ. ெவம்ேர் 26, 1949

ஆ. ேைவரி 26, 1950

இ. ஆக்ச்ஸ்டு 14, 1947

ஈ. இனவ எதுவுமில்னல
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58. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது அடிப் னட உரினை இல்னல?
அ. னசாத்துரிமம

ஆ. ைத சுதந்திர உரினை

இ. ய ச்சு சுதந்திர உரினை

ஈ. சைத்துவ உரினை

59. வழிகொட்டும் பநறிமுனறக் யகொட் ொடுகள்
அ. சட்ைத்தால் ெமைமுமைப்ேடுத்தப்ேைாது

ஆ. ஒப் ந்தம் பசய்ய முடியொது

இ. ஒப் ந்தம் பசய்ய முடியும்

ஈ. சட்டத்தொல் நனடமுனறப் டுத்தப் டுவது

60. இந்தியப் ொரொணுைன்றத்தின் ப ரிய குழு எது?
அ. ப ொதுக் கைக்குக் குழு

ஆ. மதிப்பீட்டுக் குழு

இ. ப ொதுத்துனறக் குழுக்கள்

ஈ. ைனுக்குழு

61. இரொஜ்ய சன க்கு எத்தனை உறுப்பிைர்கனை ேைொதி தி நியைைம் பசய்கிறொர்?
அ. 2 உறுப்பிைர்கள்

ஆ. 9 உறுப்பிைர்கள்

இ.12 உறுப்பிெர்கள்

ஈ. 20 உறுப்பிைர்கள்

62. ப ொடொ சட்டம் பகொண்டுவரப் ட்ட ஆண்டு
அ. 2004

ஆ. 2000

இ. 2001

ஈ. 2002

63. எந்தப் பிரிவின் கீழ் நிதி பநருக்கடி பிரகடைப் டுத்தப் டுகிறது?
அ. விதி 356
64. கீயழ

ஆ. விதி 360

இ.விதி352

குறிப்பிட்டுள்ைவற்றின் எந்தப்

ஈ. விதி 350

ட்டியலின் யைல் ைத்திய ைற்றும் ைொநில அரசுகள்

சட்டமியற்றலொம்?
அ. ைொநிலப் ட்டியல்

ஆ. ைத்தியப் ட்டியல்

இ. னோதுப்ேட்டியல்

ஈ. இனவ அனைத்தும்

65. ேம்மு-கொஷ்மீரின்

சிறப்பு

அந்தஸ்னத

முடிவுக்கு

பகொண்டு

வரயவண்டும்

என்ற

கருத்து

வலுப்ப ற்றது?
அ. ஜம்மு-காஷ்மீர் குடியிருப்பு மதசாதா 1982-ல் நிமைதவற்ைப்ேட்ை பிைகு
ஆ. லொல் கதூர் சொஸ்திரி இறந்த பிறகு
இ. சுவரன் சிங்கின் ரொஜிைொைொவிற்குப் பிறகு
ஈ. ொகிஸ்தொனிலிருந்து தீவிரவொதிகளின் ஊடுருவலுக்குப் பிறகு
66. அரசொங்கத்தில் ங்குப ற முயற்சிக்கொையல அரசின் முடிவுகனை ைொற்ற முயற்சிக்கும் அனைப்பு
அ. தன்ைொர்வ பதொண்டு அனைப்புகள்

ஆ. அழுத்தக் குழுக்கள்

இ. அரசொங்கம் சொரொ அனைப்புகள்

ஈ. அரசியல் கட்சிகள்

67. தமிழ்நொட்டில் அ.இ.அ.தி.மு.க. முதன் முதலில் ஆட்சிக்கு வந்த ஆண்டு
அ. 1952
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68. இரண்டு ைதத்தினைச் சொர்ந்த ஆண், ப ண் இருவரும் கீழ்க்கண்ட சட்டப் டி திருைைம் பசய்து
பகொள்ைலொம்
அ. இந்து திருைைச் சட்டம்

ஆ. சிைப்புத் திருமைச் சட்ைம்

இ. கிறிஸ்தவ திருைைச் சட்டம்

ஈ. முகைதிய திருைைச் சட்டம்

69. கூட்டொட்சியின் மிக முக்கிய அம்சம்
அ. ஒயர சட்டைன்றம்

ஆ. அதிகாரப் ேங்கீடு

இ. நீதி ைறு ஆய்வு

ஈ. அதிகொரப் பிரிவினை

70. இந்திய குடிைக்களுக்கு அடிப் னட உரினைகள் வழங்கியதன் முக்கிய யநொக்கம்
அ. ேைநொயக அரசொங்கத்னத ஏற் டுத்த
ஆ. தனிெேர் சுதந்திரத்மதப் ோதுகாக்க
இ. நீதித்துனறயின் தனித்தன்னைனய ொதுகொக்க
ஈ. ப ொதுவுனடனை சமுதொயம் உண்டொக்க
71. ேைொதி தி

தவிக்கொை யதர்தனல நடத்து வர்

அ. ைக்கைனவ ச ொநொயகர்

ஆ. ொரொளுைன்றத்தின் ப ொதுச் பசயலர்

இ. இந்திய தனலனை நீதி தி

ஈ. இந்தியத் ததர்தல் ஆமையம்

72. ைொநிலங்களுக்கு ரொஜ்ய சன யில் எதன் அடிப் னடயில் இடம் ஒதுக்கப் டுகிறது?
அ. சைைொை பிரதிநிதித்துவம்

ஆ. மக்கள்னதாமகயின் அடிப்ேமையில்

இ. ைக்கள்பதொனக ைற்றும் ப ொருைொதொர நினல
ஈ. தற்ய ொனதய ப ொருைொதொர நினலனயப் ப ொறுத்து
73. முதல் அரசியல் சட்டத்திருத்தம் நடந்த ஆண்டு
அ. 1950

ஆ. 1951

இ. 1952

ஈ. 1953

74. தற்ய ொனதய ைக்கைனவயின் பைொத்த உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்னக
அ. 545 உறுப்பிெர்கள்

ஆ. 555 உறுப்பிைர்கள்

இ. 565 உறுப்பிைர்கள்

ஈ. 575 உறுப்பிைர்கள்

75. ைனித உரினைகள் திைம் அனுசரிக்கப் டுவது
அ. ஏப்ரல் 10ம் யததி

ஆ. ஜூன் 10ம் யததி

இ. பசப்டம் ர் 10ம் யததி

ஈ. டிசம்ேர் 10ம் தததி

76. இந்திய ேைொதி தி, இந்திய அரசியலனைப்புச் சட்டத்தின் எந்தப் பிரிவின் கீழ் நிதிக்குழுனவ
நியமிக்கிறொர்?
அ.பிரிவு 320

ஆ. பிரிவு 280

இ. பிரிவு 356

ஈ. பிரிவு 325

77. ைொநில பதொழில் தீர்ப் ொயம் யொனர உள்ைடக்கி உள்ைது?
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அ. உச்சநீதிைன்ர நீதி தி

ஆ. உச்சநீதிைன்ற தனலனை நீதி தி

இ. உயர்நீதிமன்ை நீதிேதி

ஈ. ைொவட்ட பசஷன்ஸ் நீதி தி

78. ட்டியல் I

ட்டியல் II உடன் ப ொருத்தி, கீயழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை குறியீடுகனைக் பகொண்டு

சரியொை வினடனயத் யதர்ந்பதடு.
ட்டியல் I

ட்டியல் II

அ. குடியரசுத் தனலவரின் நிர்வொக அதிகொரம்

1.விதி 56

ஆ. குடியரசுத் தனலவரின் தவிக்கொலம்

2.விதி 55

இ. குடியரசுத் தனலவரின் யதர்தல்

3.விதி 61

ஈ. குடியரசுத் தனலவர் தவி நீக்கம்

4.விதி 53
5.விதி 54

குறியீடுகள்:
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

1

5

3

ஆ.

4

2

1

5

இ.

4

1

2

3

ஈ.

4

5

3

2

79. பின்வருவைவற்னற வரினச கிரைைொக பகொண்டு வரவும்.
அ. CBI, ESMA, SSC, CAT

ஆ. ESMA, CBI, CAT, SSC

இ. CAT, SSC, ESMA, CBI

ஈ. CBI, CAT, SSC, ESMA

80. தமிழகத்தின் பைொத்த ரொஜ்யச ொ உறுப்பிைர்கள்
அ. 12

ஆ. 14

81. ட்டியல் I

இ. 16

ஈ. 18

ட்டியல் II உடன் ப ொருத்தி, கீயழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை குறியீடுகனைக் பகொண்டு

சரியொை வினடனயத் யதர்ந்பதடு.
ட்டியல் I

ட்டியல் II

அ. ைத்தியப் ட்டியல்

1. குற்றவியல் சட்டம் ைற்றும் வழிமுனற

ஆ. ைொநிலப் ட்டியல்

2. ொதுகொப்பு

இ. ப ொதுப் ட்டியல்

3. ப ொது ஒழுக்கம் ைற்றும் கொவல்

குறியீடுகள்:
அ

ஆ

இ

அ.

1

2

3

ஆ.

2

3

1
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இ.

2

1

3

ஈ.

3

2

1

82. புதிய கல்வி பகொள்னக 10+2+3 முனறனய அறிமுகப் டுத்தியது
அ. பிரிட்டிஷ் இந்தியொ

ஆ. கொங்கிரஸ்

இ. தி.மு.க.

ஈ. அ.இ.அ.தி.மு.க

83. தமிழ்நொட்டில் குல கல்வித் திட்டத்னத அறிமுகப் டுத்தியவர் யொர்?
அ. இராஜாஜி

ஆ. இரொைசொமி

இ. கொைரொஜ்

ஈ. பேயலலிதொ

84. தமிழ்நொட்டில் ொரொளுைன்ற தனி பதொகுதிகள் எவ்வைவு உள்ைை?
அ. 4 பதொகுதிகள்

ஆ. 5 பதொகுதிகள்

இ. 6 பதொகுதிகள்

ஈ. இமவ எதுவுமில்மை

85. பின்வருவைவற்றில் எனவ சரியொகப் ப ொருந்தவில்னல?
அ.சைைொை வொய்ப்புகள்

- art 16

ஆ. அனைப்பு உரினை

- art 19

இ. வாழ்க்மக மற்று சுதந்திர உரிமம

- art 22

ஈ. சுரண்டலுக்பகதிரொை உரினை

- art 24

86. எத்தனை முனற இந்திய அர்சியலனைப்புச் சட்டத்தின் முகவுனர திருத்தப் ட்டது?
அ. ஒருமுமை

ஆ. இருமுனற

இ. மூன்று முனற

ஈ. திருத்தப் டவில்னல

87. ட்டியல் I

ட்டியல் II உடன் ப ொருத்தி, கீயழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை குறியீடுகனைக் பகொண்டு

சரியொை வினடனயத் யதர்ந்பதடு.
ட்டியல் I

ட்டியல் II

அ. குடினைப் ணி நவீைையைொக்கல்

1. பவல்பலஸ்லி

ஆ. குடினைப் ணியொைர் யதர்ந்பதடுத்தல்

2. ஹட்கிசன்

இ. குடினசப் ணியொைன் யிற்சி

3. கொரன்வொலிஸ்

ஈ. குடினசப் ணி வனகப் டுத்தல்

4. பைக்கொயல

குறியீடுகள்:
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

2

3

4

1

ஆ.

3

4

1

2

இ.

4

3

2

1
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1

2

3

4

88. சட்டைன்ற கவுன்சிலின் உறுப்பிைர்களின் எண்ணிக்னக எதற்குக் கீழ் குனறயக் கூடொது?
அ. 50

ஆ. 25

இ. 40

ஈ. 30

89. இந்திய அரசியலனைப்பு சட்டத்தின் பநருக்கடி நினல முனற ப றப் ட்டது
அ. இந்திய அரசொங்க சட்டம் 1935-லிருந்து
ஆ. USSR-லிருந்து
இ. USA- லிருந்து
ஈ. னஜர்மன் னவய்மர் அரசியைமமப்பு சட்ைத்திலிருந்து
90. இந்திய கூட்டொட்சி என் து ஒரு
அ. ஒருங்கிமைந்த கூட்ைாட்சி

ஆ. உண்னையொை கூட்டொட்சி

இ. ரவலொக்கப் ட்ட கூட்டொட்சி

ஈ. யைற்கண்ட எதுவுமில்னல

91. UPSC- ன் ஆட்யசர்ப்புப் ணியில் கனடசி ணி எது?
அ. யதர்வு

ஆ. நியைைம்

இ. சான்ைளித்தல்

ஈ. ணியிலைர்த்தல்

92. இந்திய அரசியலனைப்பு சட்டத்தில் அரசு வழிகொட்டி பநறிமுனற யகொட் ொட்னட யசர்த்ததன்
யநொக்கம்
அ. ைக்கைொட்சி அரசொங்கத்னத உறுதிப் டுத்துதல்
ஆ. ெை அரமச அமமத்தல்
இ. நலிந்யதொரின் வொழ்க்னக தரத்னத உயர்த்துதல்
ஈ. வலினையொை ைொநில அரசொங்கத்னத ஏற் டுத்துதல்
93. ஞ்சொயத்து ரொஜ் அனைப்புகள் நிதிக்கொக அதிகம் நொடியிருப் து
அ. உள்ளூர் வரி

ஆ. பசொத்துவரி

இ. அரசாங்க வரி

ஈ. சிறப்பு வரி

94. எந்த ஆண்டு முதன் முதலொக நம்பிக்னகயில்லொத் தீர்ைொைம்

ொரொளுைன்றத்தில் பகொண்டு

வரப் ட்டது?
அ. 1960
95. 18வயது

ஆ. 1963
பூர்த்தியொை

அனைவருக்கும்

இ. 1964
அரசியல்

ஈ. 1967
சொசைத்தின்

எந்த

பிரிவு

வொக்குரினை

அளிக்கிறது?
அ. விதி 144

ஆ. விதி 326

இ. விதி 356

ஈ. விதி 376

96. அடிப் னட உரினைகனை திருத்தம் பசய்வது சம் ந்தைொை யகள்வி உச்சநீதிைன்றத்தில் வந்த
வழக்கு
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அ. சங்கரி பிரசொத் Vs இந்திய யூனியன்
ஆ. சஜ்ேொசிங் Vs ரொேஸ்தொன்
இ. யகொலக்நொத் Vs ஞ்சொப் ைொநிலம்
ஈ. இமவ அமெத்தும்
97. ஒவ்பவொரு ஆண்டும் யதனவப் டும் ைொநிலங்களுக்கு ைொன்ய உதவி தருவது
அ. ேைொதி தி

ஆ. ோராளுமன்ைம்

இ. யலொக்ச ொ அனைத் தனலவர்

ஈ. இதில் எவருமில்னல

98. ரொஜ்ய ச ொவின் அதிக ட்ச எண்ணிக்னக
அ. 225

ஆ. 550

இ. 145

ஈ. 250

99. யதர்வு பசய்யப் ட்ட யையரின் தவிக் கொலம் எத்தனை ஆண்டுகள்?
அ. 1 வருடம்

ஆ. 2 வருடங்கள்

இ. 3 வருடங்கள்

ஈ. 5 வருைங்கள்

100.

ைொநில முதலனைச்சர் நியமிப் து

அ. இந்திய ேைொதி தியொல்

ஆ. மாநிை ஆளுெரால்

இ. உயர்நீதிைன்ற தனலனை நீதி தியொல்

ஈ. ைொநில சட்டைன்றத்தொல்
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Indian Polity Model Test Questions 11 in Tamil With Answer
1. செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்திற்குக் கீழ் இருப்பது
அ. முதல் வகுப்பு குற்றவியல் நடுவர்

ஆ. இரண்டாம் வகுப்பு குற்றவியல் நடுவர்

இ. மூன்றாம் வகுப்பு குற்றவியல் நடுவர்

ஈ. இவை அவைத்தும்

2. அரசியல் அமமப்புச் ெட்டத்தில் மத்திய அரசு அதிகாரப் பட்டியல், மாநில அரசு அதிகாரப் பட்டியல்
மற்றும் மத்திய மாநில அரசுகளின் சபாதுப் பட்டியல் சொல்லப்பட்டிருப்பது.
அ. நான்காவது அட்டவமையில்

ஆ. ஐந்தாவது அட்டவமையில்

இ. ஆறாவது அட்டவமையில்

ஈ. ஏழாைது அட்டைவையில்

3. இந்திய யூனியனின் அதிகார சமாழி
அ. பாலி எழுத்துக்கமைக் சகாண்ட இந்தி
ஆ. ெமஸ்கிருத இலக்கைத்மதக் சகாண்ட இந்தி
இ. தேைநாகிரி எழுத்துக்கவைக் ககாண்ட இந்தி
ஈ. இமவ எதுவுமில்மல
4. பின்வரும் கூற்றுக்கமைக் கவனி.
1. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பபத்கார் இந்திய அரசியலமமப்பு வமரவு குழுவின் தமலவர்
2. பபச்சுரிமம ஒரு அடிப்பமட உரிமமயாகும்
3. மாநில செயற்குழுவின் சபயரைவிலான தமலவர் ஆளுநர்
4. தற்பபாது இந்தியாவில் வாக்களிப்பதற்கான குமறந்தபட்ெ வயது 21 வருடங்கள்
இவற்றுள்:
அ. 1 மட்டும் ெரி

ஆ. 1 மற்றும் 2 ெரியானமவ

இ. 1, 2 மற்றும் 3 சரியாைவை

ஈ. அமனத்தும் ெரியானமவ

5. பின்வருவனவற்றில்

எந்த அரசியலமமப்பு விதி “எந்த வடிவத்தில் தீண்டாமம இருந்தாலும்

அரசியலமமப்பு ெட்டத்திற்கு எதிரானது” எனக் குறிப்பிடுகிறது?
அ. விதி 14

ஆ. விதி 17

இ. விதி 45

ஈ. விதி 50

6. பின்வரும் கூற்றுகமைக் கவனி.
துணிபு (A): இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர் பாராளுமன்றத்தால் நிமறபவற்றப்பட்ட எந்த
மபொதாமவயும் மறுபரிசீலமனக்காக திரும்ப அனுப்பலாம்.
காரைம் (R): பைமபொதாமவ மறுபரிசீலமனக்காக பாராளுமன்றத்திற்கு திருப்பி அனுப்ப
குடியரசுத் தமலவரால் முடியாது.
இவற்றுள்:
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அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, பமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, பமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விைக்கமல்ல
இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தவறு
ஈ. (A) ேைறு, ஆைால் (R) சரி
7. பின்வருவனவற்றுள் எந்த சூழ்நிமலயில் குடியரசுத் தமலவர் பதவி காலியாக உள்ைது என்று கூற
முடியாது?
அ. அவர் பதவிமய ராஜினாமா செய்யும் பபாது
ஆ. அவரது பதவிக்காலம் முடிவுறும்பபாது
இ. அைர் கைளிநாட்டு சுற்றுப் பயைத்தில் இருக்கும் தபாது
ஈ. அவர் மரைமமடயும் பபாது
8. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ெரியாகப் சபாருந்தவில்மல?
அ. மாநில சட்டப்தபரவை உறுப்பிைர் - 21 ையது
ஆ. மக்கைமவ உறுப்பினர்

- 25 வயது

இ. மாநிலங்கைமவ உறுப்பினர்

- 30 வயது

ஈ. துமைக் குடியரசுத் தமலவர்

- 35 வயது

9. பஞ்ொயத்து அரசு நிறுவனங்களில் கீழ்மட்ட அமமப்பாக இருப்பது
அ. கிராம பஞ்சாயத்து

ஆ. பஞ்ொயத்து ஒன்றியம்

இ. மாவட்ட பஞ்ொயத்து

ஈ. நகராட்சி

10. தமிழ்நாட்டில் உள்ை மாநகராட்சி பமயர்களின் பதவிக்காலம்
அ. 3 ஆண்டுகள்

ஆ. 4 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

11. இதன் அடிப்பமடயில் இந்திய மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன.
அ. கமாழி

ஆ. இலக்கியம்

இ. பாரம்பரியம்

ஈ. கட்டடக்கமல

12. இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த நீதித்துமற அங்கம்
அ. மாவட்ட நீதிமன்றம்

ஆ. உயர்நீதிமன்றம்

இ. நடுவர் மன்றம்

ஈ. உச்சநீதிமன்றம்

13. ஒரு நற்குடிமகன்/நற்குடிமகள் சபற்றிருக்க பவண்டியது
அ.பதெபக்தி

ஆ. நற்கல்வி

இ. ெகிப்புத் தன்மம

ஈ. இவையவைத்தும்

14. குடியரசுத் தினம் கமடபிடிக்கப்படும் நாள்
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அ. டிெம்பர் 26

ஆ. பிப்ரவரி 26

இ. ஜைைரி 26

ஈ. நவம்பர் 26

15. மமயப் பட்டியலில் உள்ை துமறகள்
அ. 97 துவறகள்

ஆ. 94 துமறகள்

இ. 96 துமறகள்

ஈ. 65 துமறகள்

16. மாநில ஆளுநமர பதவியிலிருந்து நீக்குபவர்
அ. குடியரசுத் ேவலைர்

ஆ. பிரதம அமமச்ெர்

இ. உள்துமற அமமச்ெர்

ஈ. முதலமமச்ெர்

17. மக்கைமவயின் அங்கத்தினராவதற்கு தகுதியான குமறந்தபட்ெ வயது யாது?
அ. 21 வயது

ஆ. 25 ையது

இ. 30 வயது

ஈ. 35 வயது

18. மாநில உயர்நீதிமன்றம்
அ. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவரின் கீழ் உள்ைது

ஆ. மாநில ஆளுநரின் கீழ் உள்ைது

இ. மத்திய பாராளுமன்றத்தின் கீழ் உள்ைது

ஈ. உச்சநீதிமன்றத்தின் கீழ் உள்ைது

19. நம் பதசிய சமாழி எது?
அ. ஹிந்தி
20. தமலமம

ஆ. ஆங்கிலம்
பதர்தல்

ஆமையர்

இ.மராத்தி
குடியரசுத்

தமலவரால்

ஈ. சிந்தி
எத்தமன

ஆண்டுகளுக்கு

நியமிக்கப்படுகிறார்?
அ. 5 ஆண்டுகள்

ஆ. 3 ஆண்டுகள்

இ. 2 ஆண்டுகள்

ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்வல

21. ஒரு மபொதா, நிதி மபொதாவா இல்மலயா? என்று தீர்மானிப்பவர்
அ. இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர்

ஆ. தலாக் சவபயின் சபாநாயகர்

இ. ராஜ்ய ெமபயின் தமலவர்

ஈ. இந்திய தமலமம நீதிபதி

22. சபண்களின் திருமைத்திற்கான குமறந்தபட்ெ வயது
அ. 16 வயது

ஆ. 21 வயது

இ. 18 ையது

ஈ. 20 வயது

23. பமயமரத் பதர்ந்சதடுப்பது
அ. தநரிவடயாக மக்கள்

ஆ. நகர உறுப்பினர்கள்

இ. முதலமமச்ெர்

ஈ. ஆளுநர்

24. உள்ைாட்சி பதர்தல்கமை இந்த அமமப்பு நடத்துகின்றது
அ. மாநிலத் தேர்ேல் ஆவையம்

ஆ. மத்திய பதர்தல் ஆமையம்

இ. மாவட்ட பதர்தல் ஆமையம்

ஈ. பார்மவயாைர்கள்

25. திட்ட ஆமையத்தின் பங்கு
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அ. ெட்டம்

ஆ. ஆதலாசவை

இ. அரசியலமமப்புரீதியில்

ஈ. செயலாட்சி

26. தற்சபாழுது மத்திய புலனாய்வு துமற இதன்கீழ் செயல்படுகிறது.
அ. காபிகைட் ேவலவம கசயலகம்

ஆ. உள்துமற அமமச்ெகம்

இ. தனியார் அமமச்ெகம்

ஈ. பிரதம மந்திரியின் அலுவலகம்

27. பதர்தல் ஆமையம் சபற்றிருப்பது
அ. உள்துமற அமமச்ெகத்தின் கீழ்

ஆ. ெட்ட அமமச்ெகத்தின் கீழ்

இ. ேன்ைாட்சி அவமப்பு

ஈ. பிரதம மந்திரியின் கீழ்

28. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது யூனியன் பிரபதெம்?
அ. பகாவா

ஆ. மணிப்பூர்

இ.டாமன் வடயூ

ஈ. நாகாலாந்து

29. இந்திய பதர்தல் ஆமையம்
அ.சுேந்திரமாை அவமப்பு

ஆ. ெட்டப்பூர்வ அமமப்பு

இ. தனியார் அமமப்பு

ஈ. சபாது நிறுவனம்

30. எத்தமன வமகயான நீதிப் பபராமைகள் உள்ைன?
அ. 4 வமக

ஆ. 5 ைவக

இ. 6 வமக

ஈ.3 வமக

31. ஓர் இலட்சிய அரசில் 5040 குடிமக்கள் பபாதுமானது எனக் கூறியவர்
அ. அரிஸ்டாட்டில்

ஆ. பிைாட்தடா

இ. ொட்விக்

ஈ. பிைன்ஸ்ட்லி

32. இவர்களுள் அரசியல் அறிவியலின் தந்மத என அமைப்பட்டவர்
அ. அரிஸ்டாட்டில்

ஆ. பபாடின்

இ. மாண்சடஸ்கியூ

ஈ. பிைாட்படா

33. மத்திய அரசு எத்தமன அங்கங்கமை உள்ைடக்கியது?
அ. இரு அங்கங்கள்

ஆ. மூன்று அங்கங்கள்

இ. ஒரு அங்கம்

ஈ. நான்கு அங்கங்கள்

34. எந்த நாட்டில் அரசியலமமப்புக் பகாட்பாடுகள் எழுதப்படவில்மல?
அ. சுவிட்ெர்லாந்து

ஆ. இங்கிலாந்து

இ. அசமரிக்கா

ஈ. பொவியத் ரஷ்யா

35. இமறயாண்மம என்பது
அ. அரசின் அதிகாரமாகும்

ஆ. அரசின் உயர்ந்ே அதிகாரம்

இ. அரசின் விருப்பமாகும்

ஈ. மமறமுகமான அரசு
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36. முதல் இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர் யார்?
அ. டாக்டர் எஸ்.இராதாகிருஷ்ைன்

ஆ. டாக்டர் ெங்கர் தயாள் ெர்மா

இ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரசாத்

ஈ. டாக்டர் வி.வி. கிரி

37. பின்வருபமவ என்பது அரசின் நான்கு ஆக்கக் கூறுகள்
அ. மக்கள்சதாமக, நிலப்பரப்பு, இராணுவம் மற்றும் இமறயாண்மம
ஆ. அரொங்கம், நிலப்பரப்பு, அரொங்கம் மற்றும் இமறயாண்மம
இ. மக்கள்கோவக, நிலப்பரப்பு, அரசாங்கம் மற்றும் இவறயாண்வம
ஈ. மக்கள்சதாமக, அரொங்கம், அரென் மற்றும் அமமச்ெரமவ
38. ஒரு குடிமகனின் கடமமயானது
அ. ெட்டத்திற்கு கீழ்படிதல்

ஆ. வரி செலுத்துதல்

இ. நாையமான முமறயில் வாக்களித்தல்

ஈ. தமற்கண்ட அவைத்தும்

39. அரசியலமமப்பின் எந்தப் பகுதி குடியுரிமமமயப் பற்றி குறிப்பிடுகின்றது?
அ. I

ஆ. II

இ. III

ஈ. IV

40. அடிப்பமட உரிமமகளின் மீது ெரியான வமரயமறகமை பின்வருவனவறுள் எந்த அதிகார அமமப்பு
விதிக்கலாம்?
அ. பாராளுமன்றம்

ஆ. உச்சநீதிமன்றம்

இ. குடியரசுத் தமலவர்

ஈ. பமற்குறிப்பிட்ட எதுவுமில்மல

41. குடியரசுத் தமலவமர குற்றம் சுமத்த்வன மூலம் பதவி நீக்கம் செய்யலாம். அதற்கான தீர்மானம்
அ. மக்காமவயில் சகாண்டு வரலாம்
ஆ. இந்திய உச்ெநீதிமன்றத்தில் சகாண்டு வரலாம்
இ. பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் ககாண்டு ைரலாம்
ஈ அமமச்ெரமவயில் சகாண்டு வரலாம்
42. மாநிலங்கைமவயின் சமாத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக
அ. 250 உறுப்பிைர்கள்

ஆ. 270 உறுப்பினர்கள்

இ. 200 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 230 உறுப்பினர்கள்

43. ெட்டெமபயின் பாதுகாவலர்
அ. பிரதம அமமச்ெர்

ஆ. குடியரசுத் தமலவர்

இ. துமைக் குடியரசுத் தமலவர்

ஈ. சபாநாயகர்

44. உயர்நீதிமன்ற தமலமம நீதிபதியும், மற்ற நீதிபதிகளும் பதவி வகிக்கும் காலம்
அ. 60 வயது வமரயிலும்

ஆ. வாழ்நாள் முழுமமக்கும்

இ. 62 ையது ைவரயில்

ஈ. 58 வயதுவமரயில்

Learning Leads To Ruling

Page 5 of 12

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

45. மத்திய அரசு பதர்வாமையத்தின் அங்கத்தினர்கள்
அ. மக்கைால் பதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார்
ஆ. பாராளுமன்றத்தால் பதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார்
இ. குடியரசுத் ேவலைரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
ஈ. அமமச்ெரமவக் குழுவால் நியமிக்கப்படுகிறார்
46. வருமான வரிமயச் செலுத்துதல் என்பது எதமனக் குறிக்கிறது?
அ. பாரம்பரிய ஆளுமமமய
ஆ. நியாயமாை சட்ட ஆளுவமவய
இ. சிறப்பியல்புகமை உமடய தமலமம ஆளுமமமய
ஈ. இமவ அமனத்தும்
47. தமிழ்நாட்டில் பஞ்ொயத்துத் தமலவர் இவ்வாறு அமைக்கப்படுகிறார்.
அ. பமயர்

ஆ. தசர்மன்

இ. முதல்வர்

ஈ. பிரதமர்

48. நவீன காலங்களில் அரசியல் உரிமமகளுக்கு உத்திரவாதம் சபற்றவர்கள்
அ. குடிமக்கள் அமனவரும்

ஆ. ையது ைந்ே குடிமக்கள்

இ. சொத்துரிமம சபற்றவர்கள்

ஈ. ஆண்கள் மட்டும்

49. தமிழ்நாட்டின் ெட்டமன்றங்களின் எண்ணிக்மக
அ. 1

ஆ. 2

இ. 3

ஈ. 4

50. இந்திய அரசியலமமப்பின் எந்தச் ெரத்து ஒரு மாநிலத்தில் குடியரசுத் தமலவர் ஆட்சி சகாண்டு வர
குடியரசுத் தமலவருக்கு அதிகாரமளிக்கிறது?
அ. 352 வது ெரத்து

ஆ. 353 வது ெரத்து

இ. 355 வது ெரத்து

ஈ. 356 ைது சரத்து

51. சுதந்திர உரிமம உறுதிப்படுத்துவது
அ. 6 உரிவமகள்

ஆ. 7 உரிமமகள்

இ. 8 உரிமமகள்

ஈ. 9 உரிமமகள்

52. பபார் பிரகடனம் செய்ய அதிகாரம் சபற்றவர் யார்?
அ. குடியரசுத் ேவலைர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. பாராளுமன்றம்

ஈ. தமரப்பமடத் தமலவர்

53. யாருமடய மகசயாப்பம் சபற்றால்தான் மபொதா ெட்டம் ஆகும்?
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. ெட்டமன்றத் தமலவர்

இ. ஆளுநர்

ஈ. குடியரசுத் ேவலைர்
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54. “ெட்டம் இல்மலபயல் சுதந்திரம் இல்மல” யார் கூறியது?
அ. லாஸ்கி

ஆ. ஹாப்ஸ்

இ. லாக்

ஈ. மில்

55. இந்9தியாவில் பஞ்ொயத்துராஜ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1950

ஆ. 1959

இ. 1952

ஈ, 1962

56. இந்திய ஜனாதிபதி என்பவர்
அ. அரசின் ேவலைர்

ஆ. அரொங்கத்தின் தமலவர்

இ. அரசு மற்றும் அரொங்கத்தின் தமலவர்

ஈ. இவற்றுள் எதுமில்மல

57. பஞ்ொயத்து ராஞ் அமமப்பின் கமடசி நிறுவனமானது
அ. கிராம பஞ்சாயத்து

ஆ. பஞ்ொயத்து ெமிதி

இ. ஜில்லா பரிஷத்

ஈ. கிராமெமப

58. ஒவ்சவாரு மாவட்ட பஞ்ொயத்தும் எத்தமன தமலவமரக் சகாண்டுள்ைது?
அ. 2

ஆ. 4

இ. 1

ஈ. 5

59. தற்சபாழுது மக்கைமவயில் உள்ை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக
அ. 530

ஆ. 545

இ. 547

ஈ. 537

60. தமிழ்நாட்டில் உள்ை ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் எண்ணிக்மக
அ. 383

ஆ. 384

இ. 385

ஈ. 386

61. தமிைக ெட்டெமபயின் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக
அ. 235

ஆ. 545

இ. 543

ஈ. 234

62. ெரியான வாக்கியத்மதத் பதர்ந்சதடு.
அ. இந்தியா குடியரசு ஆன நாள் ஜனவரி 26, 1947
ஆ. இந்தியா குடியரசு ஆன நாள் ஆகஸ்டு 15, 1950
இ. இந்தியா குடியரசு ஆை நாள் ஜைைரி 26, 1950
ஈ. இந்தியா குடியரசு ஆன நாள் ஆகஸ்டு 15, 1947
63. சபாதுப்பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ை துமறகள்
அ. 66

ஆ. 97

இ. 47

ஈ. 57

64. இந்தியாவில் எந்த வமகயான குடியுரிமம இருக்கிறது?
அ. ஒற்வறக் குடியுரிவம

ஆ. இரட்மடக் குடியுரிமம

இ. உலகைாவிய குடியுரிமம

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

65. சமாழிவாரி அடிப்பமடயில் பதாற்றுவிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் எது?
அ. கார்நாடகம்
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இ. ஆந்திர பிரதேசம்

ஈ. பகரைம்

66. மாநகராட்சியின் அரசியல் ரீதியான தமலவர்
அ. பமயர்

ஆ. முேலவமச்சர்

இ. கவுன்சிலர்

ஈ. பெர்மன்

67. அசமரிக்காவில் இருக்கும் குடியுரிமம
அ. ஒற்மறக் குடியுரிமம

ஆ. இரட்வடக் குடியுரிவம

இ. அயல்நாட்டுக் குடியுரிமம

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

68. பலாக் ெமபயில் உள்ை சமாத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக
அ. 500
69. இந்திய

ஆ. 520

இ. 520

அரசியலமமப்பு கூட்டத்தில் உள்ை

ஈ. 543
51A ெரத்தில் அடிப்பமட

கடமமகள்

பெர்த்துக்

சகாள்ைப்பட்டது?
அ. 41 வது அரசியலமமப்பு திருத்தம்

ஆ. 42 ைது அரசியலவமப்பு திருத்ேம்

இ. 43 வது அரசியலமமப்பு திருத்தம்

ஈ. 44 வது அரசியலமமப்பு திருத்தம்

70. கீபை சகாடுக்கப்பட்டுள்ைமவகளில் எந்த ஒன்று நாகரீகமான ெமுதாயத்தின் பகுதி அல்ல?
அ. அரசு ொரா அமமப்புகள்

ஆ. சாதி சார்ந்ே அவமப்புகள்

இ. ெட்டமன்றம்

ஈ. குடும்பம்

71. இந்திய உச்ெநீதிமன்றம் எந்த ெட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது?
அ. ஒழுங்குமுவறச் சட்டம், 1773

ஆ. பிட் இந்திய ெட்டம், 1984

இ. ொென ெட்டம், 1813

ஈ. ொென ெட்டம், 1833

72. ஆளுநரின் அவெர ெட்டத்மத மாநில ெட்டெமப______ நிமறபவற்ற பவண்டும்.
அ. 6 ைாரத்திற்குள்

ஆ. 8 வாரத்திற்குள்

இ. 10 வாரத்திற்குள்

ஈ. 12 வாரத்திற்குள்

73. பாராளுமன்றத்தின் இரண்டும் கூட்டத் சதாடருக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ கால இமடசவளி
எவ்வைவு?
அ. 1மாதம்

ஆ. 3 மாதங்கள்

இ. 6 மாேங்கள்

ஈ.1 வருடம்

74. பின்வரும் மாநிலங்களில் எது தனியான அரசியலமமப்மபக் சகாண்டுள்ைது?
அ. மத்தியப்பிரபதெம்

ஆ. உத்திரப்பிரபதெம்

இ. பமற்கு வங்காைம்

ஈ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

75. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகமை ஆய்க.
பின்வரும் இந்திய அரசியலமமப்புச் ெட்டத்தின் அடிப்பமடக் கடமமகள் குறித்து வரும் ெரியான
கூற்றுகள் யாமவ?
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1. நிதிமன்ற மனுவின் மூலம் அடிப்பமடக் கடமமகமை நிமல நாட்ட முடியும்.
2. இந்திய அரசியலமமப்பு ெட்டம் உருவாக்கியதிலிருந்து அடிப்பமடக் கடமம ஒரு பகுதியாக
இருந்து வருகிறது.
3. சுவரன்சிங் குழுவின் மூலம் அடிப்பமடக் கடமமகள் ஒரு பகுதியாக அரசியலமமப்பு ெட்டத்தில்
பெக்கப்பட்டது.
4. அடிப்பமடக் கடமமகள் இந்திய குடிமனுக்கு மட்டும் சபாருந்தும்.
இவற்றில்,
அ. 1, 2 மற்றும் 3

ஆ. 1, 2 மற்றும் 4

இ. 2 மற்றும் 3

ஈ. 3 மற்றும் 4

76. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கமை கவனி:
உறுதி(A): 73வது அரசியலமமப்பு திருத்தம் கிராம ெமபக்கு அரசியலமமப்பு அந்தஸ்து வைங்கியது.
காரைம்(R): பல்வந்பரா பமத்தா கமிட்டி கிராம ெமப பற்றி குறிப்பிட்டுள்ைது.
கீபை குறிப்பிட்டுள்ை குறியீட்டில் ெரியான விமடமயத் பதர்ந்சதடு:
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, பமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கமல்ல
இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தவறு
ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) ெரி
77. திட்டக்குழு, 1950 ஆம் ஆண்டு எதன் மூலமாக அமமக்கப்பட்டது?
அ. ஒரு அரசியலமமப்புதிருத்தம் மூலமாக

ஆ. உச்ெநீதிமன்றத்தின் உத்திரவுப்படி

இ.நிர்ைாக ஆவையின் மூலமாக

ஈ. பாராளுமன்றத்தின் முடிவு மூலமாக

78. எந்த ஆண்டு ெட்ட பமலமவ தமிைகத்தில் கமலக்கப்பட்டது?
அ. 1984

ஆ. 1985

இ. 1986

ஈ. 1987

79. திட்டக்குழுவின் உபதமலவர் எந்த நிமலயில் இருப்பார்?
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. திட்ட மந்திரி

இ. காபிகைட் மந்திரி அந்ேஸ்தில் இருப்பார்
ஈ. சிறந்த சபாருைாதார நிபுைர்
80. மண்டல கமிஷன் பரிந்துமரகள் எந்த ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட்டது?
அ. 1989

ஆ. 1990

இ. 1991

ஈ. 1992

81. ஒருவர் மக்கைமவயின் ெபாநாயராக பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டபின்
அ. அவரது கட்சியின் உறுப்பினராக சதாடர்ந்து இருப்பார்
ஆ. பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினர் இல்மல
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இ. கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டைராகி ஆகி விடுகிறார்
ஈ. அவரது கட்சியின் உறுப்பினராக சதாடர்ந்து இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் பபாகலாம்
82. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகமை ஆய்க:
மாவட்ட நிர்வாகம் என்பது:
1. மாவட்டத்திற்குள் ெட்டம் ஒழுங்கு நிர்வாகத்மத பமற்சகாள்ளுதல்
2. மாவட்டத்திற்குள் வருவாய் நிர்வாகம்
3. மாவட்டத்திற்குள் பமம்பாட்டு நிர்வாகம்
4. மாவட்டத்திற்குள் சபாது நிர்வாகம்
இவற்றில்:
அ. 1 மட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 1,2 மற்றும் 3

ஈ. 4 மட்டும்

83. இந்திய அரசியலமமப்பு ெட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவமையில் எத்தமன சமாழிகள் உள்ைன?
அ. 18 கமாழிகள்

ஆ. 19 சமாழிகள்

இ. 16 சமாழிகள்

ஈ. 21 சமாழிகள்

84. மத்திய அரொங்கம் எந்த பட்டியலில் தனிப்பட்ட அதிகாரத்மத செலுத்துகிறது?
அ. மத்திய பட்டியல்

ஆ. மாநிலப் பட்டியல்

இ. சபாதுப் பட்டியல்

ஈ. (அ) மற்றும் (ஆ) ஆகிய இரண்டும்

85. தமிைக ெட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் சமாத்த எண்ணிக்மக?
அ. 231

ஆ. 232

இ. 233

ஈ. 234

86. தமலமம பதர்தல் ஆமையமர நியமிப்பது
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. மத்திய பணியாைர் பதர்வாமைய

இ. குடியரசுத் ேவலைர்

ஈ. உள்துமற அமமச்ெர்

87. மாநில ஆளுநமர நியமனம் செய்பவர்
அ. குடியரசுத் ேவலைர்

ஆ. பிரதம அமமச்ெர்

இ. தமலமம நீதிபதி

ஈ. முதலமமச்ெர்

88. வாக்காைர் அமடயாை அட்மடமய வைங்குவது
அ. மாநில பதர்தல் ஆமையம்
ஆ. இந்திய தேர்ேல் ஆவையம்
இ. உள்ைாட்சி பதர்தல் ஆமையம்
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல
89. தமிழ்நாடு ெட்டப் பபரமவயில் உள்ை உறுப்பினர்கள்
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அ. 324 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 224 உறுப்பினர்கள்

இ. 334 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 234 உறுப்பிைர்கள்

90. இந்திய அரசியலமமப்பில் இடம் சபற்றுள்ை அங்கங்களின் எண்ணிக்மக
அ.495

ஆ. 295

இ. 395

ஈ. 595

91. வாக்களிக்க பதமவப்படும் குமறந்தபட்ெ வயது
அ. 18

ஆ. 20

இ. 21

ஈ. 25

92. இந்திய அரசியலமமப்பின் எந்த பகுதி இந்தியக் குடிமகனின் அடிப்பமட கடமமகமை குறிக்கிறது?
அ. பகுதி V

ஆ. பகுதி III-A

இ. பகுதி IV-A

ஈ.பகுதி XI

93. இந்திய திட்டக்குழுவின் முதல் தமலவர்
அ. ெர் ஆர்.பக. ெண்முகம் செட்டி

ஆ. ஜைஹர்லால் தநரு

இ. பபரா.பி.சி.மஹைபனாபில்

ஈ. சி.சுப்ரமணியம்

94. கீபை சகாடுக்கப்பட்டிள்ைதில் எந்த சதாகுதி விதிகள் அடிப்பமட உரிமமகமை குறிக்கிறது?
அ. கோகுதி 12-35

ஆ. சதாகுதி 12-31

இ. சதாகுதி 14-31

ஈ. சதாகுதி 15-35

95. சதாங்கு பாராளுமன்றம் என்றால்
அ. எந்ே கட்சிக்கும் அறுதி கபரும்பான்வம கிவடக்காே நிவல
ஆ. அமனத்து கட்சிகளும் ஆட்சி அமமக்க ஒன்று கூடுவது
இ. ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் அதிக சபரும்பான்மம கிமடத்தநிமல
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல
96. குடியரசுத் தமலவர் ______கமலக்கும் அதிகாரம் சபற்றவர்
அ. மக்கைவை மட்டும்

ஆ. மாநிலங்கைமவ மட்டும்

இ. மக்கைமவ மற்றும் மாநிலங்கைமவ

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

97. கருவூல இருக்மக என்றால்
அ. ஒரு மரக்கட்மட இருக்மகயின் சபயர்

ஆ. பைம் வைப்பேற்காை இருக்வக

இ. அமமச்ெர்கள் உட்காரும் இடம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல

98. அடிப்பமட கடமமகமை அரசியலமமப்பில் பெர்க்கப்பட்ட வருடம்
அ. 1984

ஆ. 1976

இ. 1977

ஈ. 1975

99. உள்ைாட்சி அரசு நிர்வாகங்களின் நிதி விவகாரங்கமை, கீபை சகாடுக்கப்பட்டுள்ை எந்த அமமப்பு
நிர்வகிக்கிறது?
அ. மாநில திட்ட ஆமையம்

ஆ. பஞ்ொயத்து திட்ட ஆமையம்

இ. மாநில நிதி ஆவையம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல
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மக்கைமவயின் பாதுகாவலன்

அ. பிரதம அமமச்ெர்

ஆ. குடியரசுத் தமலவர்

இ. சபாநாயகர்

ஈ. எதிர்க்கட்சித் தமலவர்
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Indian Polity Model Test Questions 12 in Tamil With Answer
1.

2.

மக்களவைவைக் கவைக்க பரிந்துவை செய்ைது
அ. பிரதம அமமச்சர்

ஆ. குடிைைசுத் தவைைர்

இ. மக்களவை ெபாநாைகர்

ஈ. எதிர்க்கட்சித் தவைைர்

குடிைைசுத் தவைைவை நீக்க நடைடிக்வககவள சகாண்டு ைருைது
அ. மக்களவையில் மட்டும்

ஆ. மாநிைங்களவையில் மட்டும்

இ. உச்ெநீதிமன்றம்
ஈ. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அமைகளில் ஏதாைது ஒன்று
3.

4.

ஒரு அட்டைவையின் நிவை தவைப்புகவள குறிப்பிடும் முவற
அ. உப-தவைப்புகள்

ஆ. நிவைகளின் தவைப்புகள்

இ. குறிப்பு விைைங்கள்

ஈ. தமைப்புக் குறிப்புகள்

மாநிை ஆளுநைாக நிைமிக்க குவறந்த ைைது ைைம்பு என்ன?
அ. 25 ைைது

5.

எந்த

ஆ. 35 ையது

அைசிைைவமப்பு

இ. 45 ைைது

திருத்தத்தின்

மூைம்

சொத்துரிவம

ஈ. 55 ைைது
அடிப்பவட

உரிவமயிலிருந்து

நீக்கப்பட்டது?

6.

அ. 42 ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம்

ஆ. 24 ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம்

இ. 44 ைது அரசியைமமப்பு திருத்தம்

ஈ. 40 ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம்

இந்திை அைசிைல் ெட்டத்தின் எந்த பகுதி மாநிை அைவெப் பற்றி விளக்குகிறது?
அ. பகுதி VI

7.

8.

இ. பகுதி IX

ஈ. பகுதி X

இந்திை அைசிைைவமப்பானது
அ. கூட்டாட்சி

ஆ. அவை கூட்டாட்சி

இ. கூட்டவமப்பு

ஈ. ஒற்வறைாட்சி

அவனத்து மாநிைங்களிலும் நிை உச்ெ ைைம்பு ெட்டம் இைற்றப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1961 – 62

9.

ஆ. பகுதி VIII

ஆ. 1960 – 61

இ. 1951 -52

ஈ. 1963 – 64

இந்திை அைசிைைவமப்பின் எந்த பகுதி குடியுரிவம பற்றி கூறுகிறது?
அ. பகுதி மூன்று

ஆ. பகுதி ஒன்று

இ. பகுதி இரண்டு

ஈ. பகுதி நான்கு

10. பாைாளுமன்றத்தில் நிவறவைற்றப்பட்ட பைம் ெம்பந்தமில்ைாத ஒரு மவொதாவை குடிைைசுத்
தவைைர் எத்தவன முவற திருப்பிைனுப்ப முடியும்?
அ. இைண்டு முவற

Learning Leads To Ruling

ஆ. ஒரு முமற
Page 1 of 11

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

இ. மூன்று முவற

ஈ. ஒருவபாதும் இல்வை

11. எந்த பிரிவின் கீழ் பாைாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் ஆண்டு நிதிநிவை அறிக்வக
ெமர்ப்பிக்கப்படுகிறது?
அ. பிரிவு 74

ஆ. பிரிவு 112

இ.பிரிவு 268

ஈ. பிரிவு 370

12. ஒரு நபர் இந்திைாவில் குடியுரிவம சபறுைதற்கான உரிவம சபற இந்திைாவில் குடியிருக்க
வைண்டிை காைம்
அ. 3 ைருடங்கள்

ஆ. 5 ைருடங்கள்

இ. 1 ைருடம்

ஈ. 2 ைருடங்கள்

13. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீருக்கு தனி அந்தஸ்து ைழங்கும் ெட்டப்பிரிவு
அ. ெட்டப்பிரிவு 356

ஆ. சட்டப்பிரிவு 370

இ. ெட்டப்பிரிவு 268

ஈ. ெட்டப்பிரிவு 365

14. பாைாளுமன்றத்தின் இவைப்புக் கூட்டத்தில் உவை நிகழ்த்துைது ைார்?
அ. மக்கள் அவையின் ெபாநாைகர்

ஆ. பிைதம மந்திரி

இ. ஜனாதிபதி

ஈ. மாநிை அவையின் தவைைர்

15. எந்த அைசிைைவமப்பிடம்

இருந்து நமது அடிப்பவட உரிவமகளுக்கான ஆதாைம்

இந்திை

அைசிைைவமப்பால் சபறப்பட்டது?
அ. அமமரிக்கா

ஆ. வொவிைத் ைஷ்ைா

இ. கனடா

ஈ. ஐரிஷ்

16. அடிப்பவட உரிவமகவள மாற்றிைவமக்கும் அதிகாைத்வத இந்திை பாைாளுமன்றத்திற்கு ைழங்கிை
ெட்டத்திருத்தம்
அ. 21 ைது ெட்டத்திருத்தம்

ஆ. 25 ைது ெட்டத்திருத்தம்

இ. 39 ைது ெட்டத்திருத்தம்

ஈ. 52 ைது சட்டத்திருத்தம்

17. இந்திை அைசிைைவமப்பு ெட்டத்திலுள்ள நீதி மறு ஆய்வின் அடிப்பவட
அ. சட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட முமற

ஆ. ெட்ட ைவகயில்

இ. ெட்ட ஆட்சி

ஈ. பழக்கத்தின் அடிப்பவடயில்

18. நிதி சநருக்கடி காைங்களில்
அ. ஜனாதிபதி மாநிை அைொங்க அதிகாரிகளின் ெம்பளங்கவள குவறக்கைாம். உைர்நீதிமன்ற
நீதிபதிகள் ெம்பளம் தவிை.
ஆ. ஜனாதிபதி மாநிை அரசாங்க அதிகாரிகளின், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட
சம்பளங்கமள குமறக்கைாம்
இ. மாநிைங்களின் ெட்டெவபகள் நிதி மவொதாக்கள் சகாண்டு ைரும் அதிகாைம் நீக்கப்படுகிறது
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ஈ. இவை அவனத்தும்
19. பின்ைரும் மாநிைங்களில் ெமீபத்தில் ெைத்து 356 ஐ பைன்படுத்தி கவைக்கப்பட்ட மாநிை அைசு எது?
அ. உத்திைப்பிைவதெம்

ஆ. வகைளா

இ. வமற்கு ைங்காளம்

ஈ. பீகார்

20. எந்த ைருடத்தில் சபரிைார் ஐஸ்டிஸ் கட்சிவை திைாவிடக் கழகமாக மாற்றி அவமத்தார்?
அ. 1935

ஆ. 1938

இ. 1944

ஈ, 1948

21. இந்திை திட்டக்குழு:
1. 1950 ஆம் ஆண்டு அவமக்கப்பட்டது .

2. அைசிைைவமப்பின் படி அவமக்கப்பட்ட குழு.

3. ஒரு ஆவைாெவன அவமப்பு.

4. அைசின் ஒரு துவற.

இைற்றுள்:
அ. 1 மற்றும் 2 ெரிைானவை

ஆ. 2 மற்றும் 3 ெரிைானவை

இ. 1 மற்றும் 3 சரியானமை

ஈ. 3 மட்டும் ெரிைானது

22. ெமூகவிைல் என்ற சொல் வதாற்றுவிக்கப்பட்டது
அ. ைத்தீன், கிரரக்க மசால்லிலிருந்து

ஆ. கிவைக்க, பிசைஞ்சு சொல்லிலிருந்து

இ. ஆங்கிை, ைத்தின் சொல்லிலிருந்து

ஈ. பிசைஞ்சு, கிவைக்க சொல்லிலிருந்து

23. ‘ெமுகவிைல்’ என்ற சொல்வை வதற்றுவித்தைர்
அ. ஸ்சபன்ெர்

ஆ. அரிஸ்டாட்டில்

இ. காம்ரட

ஈ கின்ஸ்பர்க்

24. இந்திை அைசிைைவமப்பின் முகவுவைவை தைாரித்தைர்
அ. ஜைஹர்ைால் ரநரு

ஆ. ெர்தார் பவடல்

இ. மகாத்மாகாந்தி

ஈ. சுபாஷ் ெந்திை வபாஸ்

25. வைாக்ெபாவிற்கு யூனிைன் பிைவதெங்களின் பிைதிநிதிகள் வதர்ந்சதடுக்கப்படுைது
அ. ரநரடி ரதர்தலினால்

ஆ. மவறமுக வதர்தலினால்

இ. நிைமனத்தினால்

ஈ. இவை அவனத்தும்

26. அடிப்பவட உரிவமகள் அைசிைைவமப்பின் மனொட்சி என்று அவழத்தைர் ைார்?
அ. காந்திஜி

ஆ. ரநரு

. இ. இந்திைா காந்தி

ஈ. ைாஜீவ் காந்தி

27. அைசுக்

சகாள்வகயிவன

சநறிப்படுத்தும்

வகாட்பாடுகள்

எந்த

அைசிைைவமப்பிலிருந்து

எடுக்கப்பட்டது?
அ. அசமரிக்கா

ஆ. ஜப்பான்

இ. பிரிட்டன்

ஈ. அயர்ைாந்து
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28. ஜனாதிபதியின் பாைாளுமன்ற உவைவை தைாரிப்பைர்
அ. ஜனாதிபதி அலுைைகம்

ஆ. மக்களவையின் ெபாநாைகர்

இ. பாைாளுமன்ற விைகாை அவமச்ெர்
ஈ. பிரதம அமமச்சரால் மற்றும் காபிமனட்டின் ஒப்புதரைாடு
29. எந்த அைசிைைவமப்பு திருத்தம் சிறிை அைசிைைவமப்பு எனக் கூறப்படுகிறது?
அ. 42 ைது சட்டத்திருத்தம்

ஆ. 44 ைது ெட்டத்திருத்தம்

இ. 39 ைது ெட்டத்திருத்தம்

ஈ. 25 ைது ெட்டத்திருத்தம்

30. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிைங்களுக்கு சிறப்பு அதிகாைம் ைழங்கும் அைசிைல் ொெனப் பிரிவு எது?
அ. பிரிவு 356

ஆ. பிரிவு 370

இ. பிரிவு 39

ஈ. பிரிவு 360

31. மாநிைத்தின் அவமச்ெைவை ைாருக்கு கூட்டாக சபாறுப்புவடைைர்கள்?
அ. ஆளுநர்

ஆ. மாநிை சட்டசமப

இ. முதைவமச்ெர்

ஈ. ெபாநாைகர்

32. மாநிைாட்சி அவமப்பில், ெட்டப்பூர்ைமாக அைொங்கம் செைல்பட முடிைாத நிவை உருைாகினால்,
கீழ்காண்பவையில் எதவன பைன்படுத்தைாம்?
அ. பிரிவு 352

ஆ. பிரிவு 354

இ. பிரிவு 356

ஈ. பிரிவு 360

33. இந்திை அைசிைலில் ெட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட நாள்
அ. 26 ஜனைரி, 1951

ஆ. 26 ஜனைரி, 1949

இ. 26 பிப்ைைரி, 1950

ஈ. 26 ஜனைரி, 1950

34. எந்த வநைத்திலும் ஆளுநவை பதவில் இருந்து நீக்குபைர்
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. பிைதம மந்திரி

இ. மாநிை ெட்டமன்றம்

ஈ. முதைவமச்ெர்

35. பின்ைருபனைற்றில் எந்த சமாழி, 1992ம் ஆண்டு 71-ைது ெட்டத்திருத்தத்தில் வெர்க்கப்படவில்வை?
அ. சகாங்கனி

ஆ. மணிப்பூரி

இ. வநபாளி

ஈ. உருது

36. எந்த ெட்ட திருத்தம் “நகர் பாலிகா” என்று அறிைப்படுகிறது?
அ. 74

ஆ. 73

இ. 72

ஈ. 75

37. இந்திை அைசிைைவமப்பில் இடம் சபற்றுள்ள அடிப்பவட கடவமகளின் எண்ணிக்வக ைாது?
அ. 8 கடவமகள்

ஆ. 9 கடவமகள்

இ. 10 கடமமகள்

ஈ. 11 கடவமகள்

38. முதைவமச்ெவை நிைமனம் செய்பைர்
அ. குடிைைசுத் தவைைர்
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இ. பிைதமர்

ஈ. ெபாநாைகர்

39. அைசிைல் நிர்ைை ெவபயின் தவைைர்
அ. ஜைஹர்ைால் வநரு

ஆ. இராரஜந்திர பிரசாத்

இ. அம்வபத்கார்

ஈ. ைல்ைபாய் பட்வடல்

40. வைாக்ெபா உறுப்பினர்களின் பதவிக்காைம்
அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 3 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. 2 ஆண்டுகள்

41. உள்ளாட்சி அவமப்புகளுக்கான வதர்தவை நடத்துைது ைார்?
அ. மாநிை ரதர்தல் ஆமையம்

ஆ. இந்திை வதர்தல் ஆவைைம்

இ. மாைட்ட வதர்தல் ைாரிைம்

ஈ. மாநிை அைொங்கம்

42. தமிழ்நாட்டில் மாநிை வதர்தல் ஆவைைம் அவமந்துள்ள இடம்
அ. மதுவை

ஆ. மசன்மன

இ. வகாைம்புத்தூர்

ஈ. திருச்சி

43. கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதில் எது இந்திை கூட்டாட்சி அவமப்பின் பண்பாகாது?
அ. இந்திை அளவில் ெட்டத்தில் உள்ள 7ம் பகுதி

ஆ. தன்னிச்வெைான நீதிமன்றங்கள்

இ. ஒற்வற அைசிைல் ெட்டம்

ஈ. இரு குடியுரிமம

44. இந்திைாவில் எந்த மாநிைத்திற்கு தனிக் சகாடியும் மற்றும் ெட்டமும் உள்ளது?
அ. நாகைாந்து

ஆ. அருைாச்ெைப் பிைவதெம்

இ. இமாச்ெை பிைவதெம்

ஈ. ஜம்மு காஷ்மீர்

45. வதசிை மனித உரிவமகள் ஆவைைம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1993

ஆ. 1991

இ. 1990

ஈ. 1976

46. மாநிை ெட்டெவபயின் உறுப்பினர்களின் குவறந்தபட்ெ எண்ணிக்வக
அ. 80
47. சபாருளாதாை

ஆ. 70

இ. 90

ஈ. 60

விைகாைங்களுக்கான

பாைாளுமன்ற

குழு

இந்திை

குடிைைசுத்

தவைைரின்

ஊதிைத்வத ரூ. 50,000 த்திலிருந்து எவ்ைளைாக உைர்த்தியுள்ளது?
அ. ரூ. 1,00,000

ஆ. ரூ. 1,50,000

இ. ரூ. 2,00,000

ஈ. ரூ. 1,25,000

48. மாநிை ெட்டமன்றத்தின் கீழவைக்கு எத்தவன உறுப்பினர்கவள ஆளுநர் நிைமிக்கைாம்?
அ. 2 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 1 உறுப்பினர்

இ. 4 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 5 உறுப்பினர்கள்

49. சநருக்கடி காை அதிகாைங்கவள ைாைால் செைல்படுத்த முடியும்?
அ. பிைதம மந்திரி
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50. கீவழ கூறப்பட்டுள்ளைற்றில் எது இந்திை அைசிைல் ெட்டத்தின் முக்கிை அம்ெங்கள் அல்ை?
அ. எழுதப்பட்ட, பாைாளுமன்ற அவமப்பு மற்றும் மக்களாட்சிவை ொர்ந்த குடிைாட்சி
ஆ. எழுதப்பட்ட, மதம் சாராத, முதைாளித்துைம் மற்றும் குடியாட்சி
இ. எழுதப்பட்ட, மதம் ொைாத, மக்களாட்சி மற்றும் பாைாளுமன்ற முவற
ஈ. எழுதப்பட்ட, மதம் ொைாத, மக்களாட்சி மற்றும் பிைதம மந்திரி முவற
51. இந்திை அைசிைைவமப்புப் படி இந்திைக் குடிைைசுத் தவைைரின் நிவை என்ன?
அ. நாட்டின் உண்வமைான தவைைர்

ஆ. நாட்டின் அரசியைமமப்பு தமைைர்

இ. நாடு மற்றும் அைொங்கத்தின் தவைைர்

ஈ. பாைாளுமன்றத்தின் தவைைர்

52. ஒரு ஆளுநர் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட மாநிைங்களுக்கு பதவி ைகிக்கைாமா?
அ. ஆம்

ஆ. தற்காலிகமாக

இ. இல்வை

ஈ. கூற இைைாது

53. இந்திை முதல் திட்டக்குழு அவமக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. வம, 1990

ஆ. ஜீவை, 1953

இ. மார்ச், 1950

ஈ. ஜூன், 1973

54. உள்ளாட்சிஅைொங்கம் என்பது _____ தன்வமைாகும்.
அ. சபரும்பான்வமைான தற்காை அைசுகள்

ஆ. மக்களாட்சி நாடுகள் மட்டும்

இ. ஒற்வற ஆட்சி நாடுகள் மட்டும்

ஈ. கூட்டாட்சி நாடுகள் மட்டும்

55. கீழ்ைருைனைற்றுள் அடிப்பவட உரிவமகளின் பாதுகாைைன் என _______ கருதப்படுகிறது(றார்).
அ. பிைதம மந்திரி

ஆ. காைல் ஆவைைாளர்

இ. முதல் அவமச்ெர்

ஈ. நீதித்துமற

56. இந்திை அைசிைல் ொென மன்றத்தின் தவைைர் ைார்?
அ. ஜைகர்ைால் வநரு

ஆ. மகாத்மா காந்தி

இ. ராரஜந்திர பிரசாத்

ஈ. ெர்தார் பட்வடல்

57. திட்டக்குழுவின் தவைைர் ைார்?
அ. திட்ட அவமச்ெர்

ஆ. மாநிை அவமச்ெர்

இ. பிரதம மந்திரி

ஈ. துவை பிைதம மந்திரி

58. நிதிமவொதாவை மாநிைங்கள் அவையில் அதிகபட்ெமாக வைத்துக் சகாள்ள அைகாெம்
அ. 30 நாட்கள்

ஆ. 21 நாட்கள்

இ. 14 நாட்கள்

ஈ. 45 நாட்கள்

59. எந்த பரிந்துவையின்படி மத்திை கண்காணிப்புக் குழு அவமக்கப்பட்டது?
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அ. நிர்ைாக சீர்திருத்த குழு

ஆ. வகார்ைாைா அறிக்வக

இ.கிருபாளணி குழு

ஈ. சந்தானம் குழு

60. பஞ்ொைத்துைாஜ் முவறக்கு அைசிைைவமப்புரீதிைான அங்கீகாைம் சகாடுத்த திருத்தம் எது?
அ. 73ைது திருத்தம்

ஆ. 74ைது திருத்தம்

இ. 64ைது திருத்தம்

ஈ. 72ைது திருத்தம்

61. தகைல் அறியும் உரிவமவை எந்த நாடு முதலில் ஏற்படுத்திைது?
அ. அசமரிக்கா

ஆ. இங்கிைாந்து

இ. பிைான்ஸ்

ஈ. சுவீடன்

62. எந்த ஆண்டு பஞ்ொைத்துைாஜ் முவற இந்திைாவில் சதாடங்கப்பட்டது?
அ. 1950

ஆ. 1959

இ. 1952

ஈ. 1962

63. தவைவம நீதிமன்றம் முடிவு எடுக்கும் பிைச்ெவனக்குரிை வதர்தல்/வதர்தல்கள்
அ. ஜனாதிபதி வதர்தல் மட்டும்

ஆ. உப ஜனாதிபதி வதர்தல் மட்டும்

இ. ஜனாதிபதி மற்றும் உப ஜனாதிபதி ரதர்தல்

ஈ. பிைதம மந்திரி வதர்தல்

64. இந்திை அைசிைைவமப்பின் எந்த அட்டைவை மாநிைங்களின் சபைர்கள் மற்றும் நிைப்பைப்வப
கூறுகிறது?
அ. முதைாைது அட்டைமை

ஆ. இைண்டாைது அட்டைவை

இ. மூன்றாைது அட்டைவை

ஈ. நான்காைது அட்டைவை

65. பின்ைரும் அைசிைைவமப்புத் திருத்தச் ெட்டங்களில் இந்திை அைசிைைவமப்பு முகவுவையில் ‘ெமை
ொர்பற்ற’ என்ற ைார்த்வதவை சொருக வைத்தது எது?
அ. 1976 ஆம் ஆண்டு 41ைது அைசிைைவமப்புத் திருத்தச் ெட்டம்
ஆ. 1976 ஆம் ஆண்டு 42ைது அரசியைமமப்புத் திருத்தச் சட்டம்
இ. 1977 ஆம் ஆண்டு 43ைது அைசிைைவமப்புத் திருத்தச் ெட்டம்
ஈ. 1979 ஆம் ஆண்டு 44ைது அைசிைைவமப்புத் திருத்தச் ெட்டம்
66. மாநிை மனித உரிவமகள் ஆவைைத்தின் தவைைர் மற்றும் இதை உறுப்பினர்கவள நிைமிப்பைர்
அ. ஆளுநர்

ஆ. முதைவமச்ெர்

இ. உள்துவற அவமச்ெர்

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வை

67. அைசிைல் அவமப்பு நிர்ைை ெவப தன்னுவடை அைசிைல் அவமப்பு பணி நிவறவு செய்த நாள்
அ. 16 வம, 1946

ஆ. 9 டிெம்பர், 1948

இ. 16 நைம்பர், 1949

ஈ. 26 ஜனைரி, 1950

68. இந்திை அைசிைைவமப்பு விதி 263 எவதப் பற்றிைது?
அ. மத்திை பணிைாளர் வதர்வு ஆவைைம்
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இ. மாநிைங்களுக்கிமடயிைான குழுமம்

ஈ. நிதி ஆவைைம்

69. இந்திை அைசிைைவமப்புச் ெட்டத்தின் எந்த பிரிவு, சுதந்திைம், ெமத்துைம், ெவகாதைத்துைம் பற்றி
வபசுகிறது?
அ. பிரிவு 2

ஆ. பிரிவு 235

இ. பிரிவு 243

ஈ. பிரிவு 38

70. தமிழ்நாடு அைசு அவமத்த மத்திை-மாநிை அைசு உறவுகவளப் பற்றிை குழுவிற்கு தவைவம
ைகித்தைர் ைார்?
அ. மண்டல்

ஆ. ராஜமன்னார்

இ. ெர்க்காரிைா

ஈ. ஷா

71. கீழ்க்கண்ட ைாக்கிைங்கவளக் கைனி:
உறுதி(A): நாடாளுமன்றத்தின் ைைம்பிற்குள் குடிவமப் பணி உட்பட்டதல்ை.
காைைம்(R): சைளியிடாவம என்ற தைத்தினால் இதன் மீது அதிகாைம் செலுத்தப்பட்டு ைருகிறது.
கீவழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் ெரிைான விவடவைத் வதர்ந்சதடு.
அ. (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ெரி, வமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரிைான விளக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ெரி, வமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரிைான விளக்கமல்ை
இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு, ஆனால் (R) சரி
72. RTI ெட்டப்படி வைாக்ெபாவின் முக்கிை அதிகாரி
அ. தவைைர்

ஆ. பிைதமர்

இ. தமைமமச் மசயைர்

ஈ. ெபாநாைகர்

73. இந்திை அைசிைைவமப்பு ெட்டத்தின் பதிவனாறாைது அட்டைவை பின்ைருைனைற்றுள் எவதப்
பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது?
அ. முதைவமச்ெரின் செைல்கள் குறித்து
ஆ. பஞ்சாயத்து அமமப்புகளின் மசயல்கள் குறித்து
இ. மாைட்ட ஆட்சிைர் கடவமகள் குறித்து
ஈ. நாடாளுமன்றத்தின் செைல்கள் குறித்து
74. கீழ்க்கண்ட ைாக்கிைங்கவளக் கைனி:
கூற்று(A): அைசிைைவமப்பு 32ைது விதி அைசிைைவமப்பு பரிகாை உரிவம பற்றிைது.
இவ்வுரிவமயின்றி அைசிைைவமப்பு செல்ைாதது(பைனற்றது).
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காைைம்(R): அைசிைைவமப்பு 32ைது விதி அைசிைைவமப்பால் ைழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்பவட
உரிவமகவள நவடமுவறப்படுத்த உச்ெநீதிமன்றத்வத அணுகும் ைழி முவறகவள அடிப்பவட
உரிவமைாக ைழங்குகிறது.
கீவழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் ெரிைான விவடவைத் வதர்ந்சதடு.
அ. (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ெரி, வமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரிைான விளக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ெரி, வமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரிைான விளக்கமல்ை
இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு, ஆனால் (R) சரி
75. தமிழ்நாட்டில் ெட்டப்வபைவை வதாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1935

ஆ. 1937

இ. 1947

ஈ. 1952

76. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த கூற்று ெரிைானது?
அ. இந்திய அரசியைமமப்பின் எந்த ஒரு பகுதிமயயும் நாடாளுமன்றத்தால் திருத்தம் மசய்ய
முடியும்.
ஆ. இந்திை அைசிைைவமப்பில் அடிப்பவட உரிவமகவளத் திருத்தும் அதிகாைம்
நாடாளுமன்றத்திற்கு இல்வை
இ. அைசு சநறிக் சகாள்வகவை நாடாளுமன்றத்திற்கு இல்வை.
ஈ. இந்திை அைசிைைவமப்பிலுள்ள கூட்டாட்சிக் சகாள்வககவள நாடாளுமன்றத்தால் திருத்த
இைைாது.
77. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அைசிற்கு அைசிைைவமப்பு அங்கீகாைம் கிவடத்தது
அ. 73-ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம், 11 ைது அட்டைவை 1992.
ஆ. 74-ைது அரசியைமமப்பு திருத்தம், 12-ைது அட்டைமை 1992
இ. 73-ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம், 11-ைது அட்டைவை 1993.
ஈ. 74-ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தம், 12-ைது அட்டைவை 1993
78. சென்வன மாகாைம் தமிழ்நாடு என்று மறு சபைரிடப்பட்ட ைருடம்
அ. 1966

ஆ. 1969

இ. 1967

ஈ. 1968

79. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது ெரிைாக சபாருத்தப்பட்டுள்ளது?
அ. ெம உரிவம

- அடிப்பவட கடவம

ஆ. தகைைறியும் உரிமம

- மைளிப்பமடயான, மபாறுப்புள்ள அரசாங்கம்

இ. ெமநீதிவை உருைாக்குதல் - அடிப்பவட உரிவம
ஈ. அைசிைைவமப்பிற்கு
அடிபணிதல்
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அைசிைைவமப்பில்

அைசு

சநறிமுவறக்

வகாட்பாடு

ஷைத்தில்

_________

வெர்த்துக்

சகாள்ளப்பட்டது?
அ. 19-21

ஆ. 14-16

இ. 36-51

ஈ. 24-28

81. கீழ்க்கண்ட கூற்றில் எந்த ஒன்ரு ெரிைானது?
அ. குடிைைசுத் தவைைர் நிதிக்குழுவை ஒவ்சைாரு நான்கு ஆண்டுக்கும் நிைமிக்கின்றார்
ஆ. நிதிக்குழு ஒரு தமைைர் மற்றும் நான்கு உறுப்பினர்கள் மகாண்டதாகும்
இ. 11ைது நிதிக்குழுவின் தவைைர் வக.சி.பந்த் ஆைார்.
ஈ. நிதிக்குழுவின் அறிக்வக திட்டக்குழுவிடம் ெமர்ப்பிக்கப்படும்.
82. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீருக்கு எந்த விதி சிறப்பு அந்தஸ்வதஅளித்துள்ளது?
அ. விதி 350

ஆ. விதி 356

இ. விதி 370

ஈ. விதி 352

83. இந்திைத் திட்டக்குழு அவமக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1950

ஆ. 1949

இ. 1951

ஈ. 1952

84. மாநிை ஆளுநர் ______ ைைதிவன நிைம்பிைைைாய் இருத்தல் வைண்டும்.
அ. 30

ஆ. 35

இ. 40

ஈ. 45

85. இந்திை வதர்தல் வதர்தல் ஆவைைம் _____ உறுப்பினர்கவளக் சகாண்ட ஓர் அவமப்பு
அ. 1

ஆ. 2

இ. 3

ஈ. 4

86. தமிழ்நாட்டில் பின்ைரும் ைவகயிைான _______ கட்ட கிைாம உள்ளாட்சி அைசு செைல்படுகின்றது.
அ. 1

ஆ. 2

இ. 3

ஈ. 4

87. இைாஜ்ை ெபா உறுப்பினர்களின் பதவிக் காைம்
அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 3 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

88. இந்திைாவின் முதல் குடிைைசுத் தவைைர்
அ. டாக்டர். இராரஜந்திர பிரசாத்

ஆ. டாக்டர். இைாதாகிருஷ்ைன்

இ. வி.வி.கிரி

ஈ. கிைானி சஜயில் சிங்

89. 42-ைது அைசிைைவமப்பு திருத்தச் ெட்டம் இைற்றப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1947

ஆ. 1950

இ. 1963

ஈ. 1976

90. இந்திைா பின்பற்றும் ஆட்சிமுவற
அ. பாராளுமன்ற மக்களாட்சி முமற

ஆ. குடிைைசுத் தவைைர் மக்களாட்சி முவற

இ. அைசு முவற

ஈ. ெர்ைாதிகாை ஆட்சி முவற

91. மாைட்ட நீதிபதிகவள _______ நிைமிக்கிறார்
அ. ஆளுநர்
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இ. முதைவமச்ெர்

ஈ. இந்திைக் குடிைைசுத் தவைைர்

92. ைைதட்ெவை தடுப்புச் ெட்டம் இைற்றப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1951

ஆ. 1960

இ. 1962

ஈ. 1963

93. கீழ்க்கண்டைற்றுள் இந்திை அைசிைைவமப்பின் 7ைது அட்டைவையின் படி மாநிை அைொங்கத்தின்
ெட்டத்திற்கு உட்படாத துவற எது?
அ. முத்திவைத்தாள் விவை நிர்ைைம்

ஆ. ைங்கிகள்

இ. நீர் ைளம்

ஈ. மீன்ைளம்

94. தகைல் வகட்டுப்சபறும் உரிவமச்ெட்டத்தின் படி பின்ைருைனைற்றுள் விைக்கு அளிக்கப்படாதது
எது?
அ. நாட்டின் பாதுகாப்பு சதாடர்பான தகைல்கள்
ஆ. அைல்நாட்டு அைசிடம் சபறப்பட்ட தகைல்கள்
இ. வியாபார ரகசியம்
ஈ, அவமச்ெைவை குழுவில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்
95. மாநிை நிர்ைாக தீர்ப்பாைத்தின் தவைைவை நிைமிப்பது
அ. முதைவமச்ெர்

ஆ. மாநிை ஆளுநர்

இ. குடிைைசுத் தவைைர்

ஈ. உைர்நீதிமன்றத்தின் தவைவம நீதிபதி

96. நிதிக்குழுவை எந்த ெட்டத்தின் கிவழ ஜனாதிபதி நிைமனம் செய்ைார்?
அ. அைசிைல் ொெனத்தின் 256-ம் பிரிவு

ஆ. அரசியல் சாசனத்தின் 280-ம் பிரிவு

இ. அைசிைல் ொெனத்தின் 293-ம் பிரிவு

ஈ. அைசிைல் ொெனத்தின் 356-ம் பிரிவு

97. வமல் ெவபயில் உறுப்பினைாக வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட முதல் சபண்மணி
அ. சபான்னம்மாள்

ஆ. டாக்டர் முத்துைட்சுமி மரட்டி

இ. ெவைாஜினி ைைதப்பன்

ஈ. செௌந்திைா வகைாெம்

98. கீழ்க்கண்டைற்றுள் அைசிைல் ெட்டப் பிரிவுகளில் எந்த ெட்டப்பிரிவு 1976ல் இைற்றப்பட்ட 42ம் ெட்ட
திருத்தத்தின் மூைம் இந்திை அைசிைல் ெட்டத்தில் வெர்க்கப்பட்டது.
அ. அைசிைல் ெட்ட பிரிவு 50

ஆ. அைசிைல் ெட்ட பிரிவு 13

இ. அரசியல் சட்ட பிரிவு 51 A

ஈ. அைசிைல் ெட்ட பிரிவு 272

99. இந்திைாவில்முதல் நகைாட்சிைாக சென்வனவை உருைாக்கிை ஆண்டு.
அ. 1687-1988

ஆ. 1726-1727

இ. 1882-1883

ஈ. 1886-1887

100. வதசிை ைாக்காளர் தினம் அனுெரிக்கப்படும் நாள்.
அ. ஜனைரி 20

ஆ. ஜனைரி 25

இ. ஜனைரி 10

ஈ. ஜனைரி 5
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Indian Polity Model Test Questions 13 in Tamil With Answer
1.

2.

3.

4.

5.

உள்ளாட்சித் தேர்ேல்களள இந்ே அளைப்பு நடத்துகின்றது?
அ. ைத்திய தேர்ேல் ஆளையம்

ஆ. மாநில தேர்ேல் ஆணையம்

இ. ைாவட்டத் தேர்ேல் வாரியம்

ஈ. பார்ளவயாளர்கள்

இராஜ்யசபாவின் ேளைவர்
அ. குடியரசுத் ேளைவர்

ஆ. துணை குடியரசுத் ேணலவர்

இ. சபாநாயகர்

ஈ. பிரேை அளைச்சர்

ேமிழ்நாடு ைனிே உரிளைகள் ஆளையத்தின் ேளைளையகம் எங்குள்ளது?
அ. திருச்சி

ஆ. ைதுளர

இ. சென்ணை

ஈ. திருப்பூர்

இந்தியாவின் இளைப்பு மைாழி
அ. பிமரஞ்சு

ஆ. ஜப்பானிய மைாழி

இ. கிதரக்க மைாழி

ஈ. ஆங்கிலம்

இந்தியாவில் முேைாம் ஐந்ோண்டுத் திட்டம் நளடமுறப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1947

6.

8.

9.

இ. 1956

ஈ. 1961

புதிய கல்விக் மகாள்ளக அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1980

7.

ஆ. 1951
ஆ. 1985

இ. 1986

ஈ. 1983

சுேந்திர இந்தியாவின் முேல் இந்தியத் ேளைளை ஆளுநர்
அ. காந்திஜி

ஆ. தநரு

இ. ஜின்னா

ஈ. இராஜாஜி

வாக்காளர் அளடயாள அட்ளடயிளன வழங்குவது யார்?
அ. இந்திய தேர்ேல் ஆணையம்

ஆ. ைாவட்ட ஆட்சியர்

இ. ைாநகராட்சி ஆளையர்

ஈ. ேளைவர்

இந்திய தேசிய அளடயாள அட்ளடயில் உள்ள இைக்கங்கள்ன் எண்னிக்ளக
அ. 12

ஆ. 10

இ. 13

ஈ. 11

10. இந்தியத் தேர்ேல் ஆளையம் அளைந்துள்ள இடம்
அ. மும்ளப

ஆ. மசன்ளன

இ. புதுதில்லி

ஈ. மகால்கத்ோ

11. சதி ஒழிக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1828

ஆ. 1829

Learning Leads To Ruling

இ. 1835

ஈ. 1838
Page 1 of 16

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

12. சமுோயத்தின் அடிப்பளட அங்கம்
அ. குடும்பம்

ஆ. இல்ைம்

இ. கிராைம்

ஈ. ைாநகரம்

13. இந்தியாவில் வாக்களிக்கும் உரிளைக்கான வயது
அ. 21 ஆண்டுகள்

ஆ. 25 ஆண்டுகள்

இ. 18 ஆண்டுகள்

ஈ. 20 ஆண்டுகள்

14. ஊராட்சி தேர்ேல்களில் அரசியல் கட்சிகள் பங்தகற்க தவண்டியது மிக அவசியம் என்பளே சிபாரிசு
மசய்ேது:
அ. அதொக்தமத்ே குழு

ஆ. பல்வந்த்ராய் தைத்ோ குழு

இ. இராஜீவ் காந்தியின் பரிந்துளர

ஈ. நரசிம்ைராவின் பரிந்துளர

15. நரசிம்ைம் குழு எந்ே ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது?
அ. 1991

ஆ. 1981

இ. 1982

ஈ. 1983

16. இந்தியாவின் ைத்திய தேர்ேல் ஆளையம் எந்ே வருடம் பை நபர் மகாண்ட்a தேர்ேல்
ஆளையைானது?
அ. 1985

ஆ. 1988

இ. 1989

ஈ. 1990

17. ேமிழ்நாடு ைாநிை ைனிே உரிளை ஆளையம் ஏற்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1989

ஆ. 1996

இ. 1997

இ. 2000

18. ைத்தியில் கூட்டாட்சி முளறளயக் மகாண்டு வந்ே சட்டம் எது?
அ. 1909 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்

ஆ. 1919 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்

இ. 1935 ஆம் ஆண்டுச் ெட்டம்

ஈ. 1950 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்

19. எந்ே அரசியைளைப்புச் சட்டத் திருத்ேம் கல்விளய அடிப்பளட உரிளையாக்கியது?
அ. 96வது திருத்ேம்

ஆ. 86வதுதிருத்ேம்

இ. 84 வது திருத்ேம்

ஈ. 68 வது திருத்ேம்

20. அரசியைளைப்பு சீர்த்திருத்ேம் குறித்து மவள்ளள அறிக்ளக மவளியிடப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1920

ஆ. 1930

இ. 1933

ஈ. 1935

21. “நகர் பாலிக் சட்டம்” என அறியப்படும் சட்டத்திருத்ேம் எது?
அ. 72 வது சட்டத்திருத்ேம்

ஆ. 73 வது சட்டத்திருத்ேம்

இ. 74 வது ெட்டத்திருத்ேம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளை

22. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ‘தநரடி நடவடிக்ளக நாள்’ என்று அறிவிக்கப்பட்டது எது?
அ. டிசம்பர் 22, 1959

ஆ. ஆகஸ்ட் 16, 1946

இ. தை 16, 1946

ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1947

23. இந்திய அரசியைளைப்பில் எந்ே சரத்து குடியுரிளைச் சட்டம் 1955 ஐ விவரிக்கிறது?
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அ. ெரத்து 11

ஆ. சரத்து 12

இ. சரத்து 13

ஈ. சரத்து 14

24. இந்தியாவின் முேல் நிதி அளைச்சர் யார்?
அ. டி.டி. கிருஷ்ைைாச்சாரி

ஆ. ஒய்.வி.மரட்டி

இ. ெண்முகம் செட்டியார்

ஈ. சி. சுப்பிரைணியம்

25. ஆம்-ஆத்மி பீைா தயாஜனா கீழ்க்கண்ட எந்ே வளக சார்ந்ே சமூகப் பாதுகாப்ளப அளிக்கிறது?
அ. அளனத்து ஊரகத் மோழிற்பகுதித் மோழிைாளர்களுக்கும்
ஆ. ஊரகப் பகுதியில் வறுணமக் தகாட்டின் கீழ்வரும் அணைத்து நிலமற்ற
சோழிலாளர்களுக்கும்
இ. நகரப் பகுதியில் வாழும் அளனத்து மோழிைாளர்களுக்கும்
ஈ. ஊரக ைற்றும் நகர்ப்புற மோழிைாளர்கள் அளனவருக்கும்
26. மோழிற்சாளை உரிைம் குறித்ே புதிய மகாள்ளககள் அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. ைார்ச் 1980

ஆ. பிப்ரவரி 1970

இ. ஏப்ரல் 1971

ஈ. தை 1972

27. உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி ______ முடியும்வளர பேவி வகிப்பார்.
அ. 58 வயது

ஆ. 60 வயது

இ.62 வயது

ஈ. 65 வயது

28. ேகவல் தகட்டு மபறும் உரிளைச் சட்டம் நளடமுளறப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு
அ. 2003

ஆ. 2004

இ. 2005

ஈ. 2008

29. ேமிழக சட்டசளபயின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ளக
அ. 117

ஆ. 234

இ. 78

ஈ. 45

30. கீதழ கூறப்பட்டுள்ளவற்றில் இந்திய அரசியைளைப்பு சட்டத்தின் எந்ே பிரிவு பாராளுைன்றம்
புதிோக அகிை இந்திய அரசுப்பணிளய உருவாக்க வளக மசய்கிறது?
அ. பிரிவு 303

ஆ. பிரிவு 307

இ. பிரிவு 309

ஈ. பிரிவு 312

31. பின்வருவனவற்றுள் குடியுரிளை மோடர்பான திருத்ேச் சட்டம் இயற்றப்படாே ஆண்டு
அ. 1955

ஆ. 1976

இ. 1986

ஈ. 1992

32. 1979-ம் ஆண்தட கட்சி ோவல் ேளட சட்டத்ளே இயற்றிய ைாநிைம்
அ. தகரளா

ஆ. ஜம்மு & காஷ்மீர்

இ. தமற்கு வங்காளம்

ஈ. ேமிழ்நாடு

33. ைாநிை சட்ட தைைளவயின் மைாத்ே உறுப்பினர்களில், எத்ேளன தபளர ஆளுநர் நியைனம்
மசய்யைாம்?
அ. ¼

ஆ. 1/6
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34. கீதழ உள்ளளவகளில் எது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்களாக கூறப்படுகின்றது?
அ. ேளைவர்/அதிபர் முளற அரசு, ஒற்ளறயாட்சி ைற்றும் இருகட்சி முளற
ஆ. பாராளுைன்ற, ஒற்ளறயாட்சி ைற்றும் இருகட்சி முளற
இ. பாராளுமன்ற, கூட்டாட்சி மற்றும் பலகட்சி முணற
ஈ. பாராளுைன்ற, ஒற்ளரயாட்சி ைற்றும் பைகட்சி முளற
35. இந்திய பாராளுைன்ற நளடமுளறயில் பூஜ்ய தநரம் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1945

அ. 1950

இ. 1962

ஈ. 1976

36. தகாவா இந்திய குடியரசில் இளைக்கப்பட்ட வருடம் எது?
அ. 1956

ஆ. 1959

இ. 1961

ஈ. 1962

37. ேமிழ்நாட்டில் ஜமீந்ோரி முளற எப்தபாது ஒழிக்கப்பட்டது?
அ. 1947

ஆ. 1948

இ. 1950

ஈ. 1952

38. தேசீய இளடக்காை அரசு ஏற்பட்டது எப்தபாது?
அ. 1946

ஆ. 1948

இ. 1950

ஈ.1952

39. இந்திய அரசியைளைப்பின் எந்ே பிரிவு கிராை பஞ்சாயத்துக்களள அளைத்துக்மகாள்ள வளக
மசய்துள்ளது
அ. பிரிவு 15

ஆ. பிரிவு 25

இ. பிரிவு 243

ஈ. பிரிவு 42

40. ைத்திய அரசு மகாடுக்கும் நிதியுேவியின் தநாக்கம்
அ. ைாநிைங்களின் நிதிவளத்திளனப் மபருக்க
ஆ. ைத்திய-ைாநிை பரஸ்பர உறவுமுளறளய நிளைநாட்ட
இ. நிளையான அரசு ைத்தியில் மசயல்பட
ஈ. இணவ அணைத்தும்
41. ேமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அளைப்புகளில் மபன்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது எந்ே ஆண்டு?
அ. 1991

ஆ. 1951

இ. 1994

ஈ. 2010

42. 73வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேச் சட்டம் இவரது காைத்தில் நிளறதவற்றப்பட்டது
அ. இராஜீவ் காந்தி

ஆ. ஏ. பி, வாஜ்பாய்

இ. வி.பி.சிங்

ஈ. நரசிம்மராவ்

43. இது எல்ைாவிேத்திலும் அளனவருக்கும் சைய சுேந்திர உரிளைளயக் மகாடுக்கிறது?
அ.ெரத்து 25 முேல் 28 வணர

ஆ. சரத்து 29

இ. சரத்து 30

ஈ. சரத்து 34

44. இரட்ளட அரசாங்க முளற எந்ே ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது?
அ. 1919

ஆ. 1909
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45. இந்தியாவில் அதிகாரப் பகுப்பில், மபாதுப் பட்டியலிலுள்ளளவ
அ. 47 துணறகள்

ஆ. 66 துளறகள்

இ. 97 துளறகள்

ஈ. 77 துளறகள்

46. இந்திய ஐக்கியத்தின் __________ ைாநிைம் ேனக்தக மசாந்ேைான அரசியைளைப்ளப மபற்றுள்ளது
அ. பஞ்சாப்

ஆ. அருைாச்சைப்பிரதேசம்

இ. சிக்கிம்

ஈ. ஜம்மு & காஷ்மீர்

47. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களளக் கவனி:
கூற்று(A): ஒரு அளைச்சர் மீது நம்பிக்ளகயில்ைா தீர்ைானம் நிளறதவறினால் அளனத்து
அளைச்சர்களும் பேவி விைக தவண்டும்.
காரைம்(R): அந்ே அளைச்சர் ைட்டும் பேவி விைக தவண்டும்.
கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியான விளடளயத் தேர்ந்மேடு.
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 விளக்கைல்ை
இ. (A) ெரி, ஆைால் (R) ேவறு
ஈ. (A) ேவறு, ஆனால் (R) சரி
48. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளள ஆய்க.
1. அரசு மநறிக் மகாள்ளக அரசியல் அளைப்பின் ஆன்ைாவாக கருேப்படுகின்றது.
2. அரசு மநறிக் மகாள்ளக உரிளைகளள பாதுகாக்கும் கருவியாக உள்ளது.
3. அரசு மநறிக் மகாள்ளக அரசியல் அளைப்பு பரிகாரங்களுக்கான உறுதுளையாகும்.
4. அரசு மநறிக் மகாள்ளக ேனி நபர் மசாத்து விரிவாக்க சம்பந்ேைானது.
இவற்றுள்,
அ. 1 மட்டும் ெரியாைது

ஆ. 2 ைற்றும் 3 சரியானளவ

இ. 3 ைற்றும் 4 சரியானளவ

ஈ. 4 ைட்டும் சரியானளவ

49. சக சகாப்ேத்தின் அடிப்பளடயில்______ முேல் தேசிய நாட்காட்டி ஏற்கப்பட்டது.
அ. 22 ைார்ச், 1950

ஆ. 1 ஜனவரி, 1950

இ. 22 மார்ச், 1957

ஈ. 22 ஆகஸ்டு, 1952

50. இந்தியாவில் நிதிக்குழுளவ நியமிப்பவர் யார்?
அ. இந்திய ஜைாதிபதி

ஆ. இந்திய பிரேைர்

இ.ராஜ்ய சளபயின் ேளைவர்

ஈ. தைாக்சளபயின் சபாநாயகர்

51. சிறப்பு மபாருளாோர ைண்டை சட்டம் இந்திய பாராளுைன்றத்தில் இயற்றப்பட்டது.
அ. தம, 2005
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52. கட்சி ோவல் சட்டத்தின் படி தேர்ந்மேடுக்கப்பட்ட ஒரு பாராளுைன்ற உறுப்பினர் எந்ே கீழ்க்கண்ட
காரைத்ோல் ேனது உறுப்பினர் பேவிளய இழக்க தநரிடும்.
1. ேன்னிச்ளசயாக கட்சி உறுப்பினர் பேவிளய ராஜினாைா மசய்ேல்
2. ேனது கட்சியின் கட்டளளக்கு விதராேைாக பாராளுைன்ரத்தில் ஓட்டு ஓடும் தபாது அல்ைது
தபாடாைல் இருந்ோல்
3. கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டால்
4. ோன் மஜயித்ே கட்சிளய விட்டுவிட்டுதவறு ஒரு அரசியல் கட்சியில் தசரும்தபாது
இவற்றுள்,
அ. 1, 2, 3 ைற்றும் 4

ஆ. 1, 2 மற்றும் 4

இ. 1, 3 ைற்றும் 4

ஈ. 2, 3 ைற்றும் 4

53. இந்திராகாந்தி ேளைளையிைான காங்கிரஸ் அரசாங்கம் தேசிய அவசரநிளைப் பிரகடனப்படுத்திய
ஆண்டு
அ. 1969

ஆ. 1971

இ. 1975

ஈ. 1977

54. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்ே ஒன்று இந்திய அரசியைளைப்பின் சிறப்புத் ேன்ளையன்று?
அ. அரசு மநறிக்மகாள்ளக

ஆ. சநகிழும் அரசியலணமப்பு

இ. ைேச்சார்பின்ளை

ஈ. ஒற்ளறக் குடியுரிளை

55. மசன்ளன அரசு முேல் வகுப்புவாரி அரசு ஆளைளய எப்மபாழுது மவளியிட்டது?
அ. 1920

ஆ. 1921

இ. 1922

ஈ. 1927

56. தேசிய ைக்கள் மோளக பதிவு சார்ந்ேது
அ. ைக்கள் மோளக கைக்மகடுப்பு சட்டம் 1948 ைற்றும் குடிைகன் விதிகள் 2003
ஆ. குடியுரிளை சட்டம் 1955 ைற்றும் குடிைகன் விதிகள் 2003
இ. மக்கள் சோணக கைக்சகடுப்பு ெட்டம் 1948 மற்றும் குடியுரிணம ெட்டம் 1955
ஈ. குடிைகன் விதிகள் 2003 ைற்றும் ஐ.பி சட்டம் 1954
57. குழந்ளே திருைைத்ளே ஒழிக்க சட்டம், ________ ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது.
அ. 1960

ஆ. 1965

இ. 1970

ஈ. 1975

58. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளள ஆய்க.
1. இந்தியாவில் அரசு மநறிமுளறக் தகாட்பாடுகளுக்கு நீதித்துளறயின் தநரடி பரிகாரம்
ஏதுமில்ளை
2. இந்தியாவில் அரசு மநறிமுளறக் தகாட்பாடுகளுக்கு நீதித்துளறயின் தநரடிப் பரிகாரங்கள் சிை
உண்டு.
இவற்றுள்,
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அ. 1 மட்டும் ெரியாைணவ

ஆ. 1 ைற்றும் 2 சரியானளவ

இ. 2 ைற்றும் சரியானளவ

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளை

59. சரத்து 368ன் படி உச்சநீதிைன்றம் அடிப்பளட உரிளைகளள திருத்ேம் மசய்ய இயைாது என்று எந்ே
வழக்கில் கூறியுள்ளது?
அ. தகாபாைன் எதிராக ைேராஸ் ைாநிைம்
ஆ. தகசவானந் எதிராக தகரள ைாநிைம்
இ. தகாலக்நாத் எதிராக பஞ்ொப் மாநிலம்
ஈ. தைனகா எதிராக ைத்திய அரசு
60. கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளள காை வரிளசப்படி சரியானளேத் தேர்ந்மேடு:
1. புதிய பஞ்சாயத்து முளற அறிமுகம்

2. இராஜீவ்காந்தி படுமகாளை

3. சந்திராயன் திட்டம்

ஈ. துவக்கக் கல்வி அடிப்பளட உரிளையாேல்

அ. 2,1,3 மற்றும் 4

ஆ. 1,2,4 ைற்றும் 3

இ. 1,2,3 ைற்றும் 4

ஈ. 3,1,4 ைற்றும் 2

61. கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் இந்திய ஜனாதிபதியால் பேவியில் அைர்த்ேப்படுவதில்ளை?
அ. பிரேை ைந்திரி

அ. துணை ஜைாதிபதி

இ. முேன்ளை நீதிபதி

ஈ. தகபினட் அளைச்சர்கள்

62. இந்திய ேளைளை சட்ட வல்லுநளர நியைனம் மசய்பவர்
அ. 1924

அ. 1925

இ. 1926

ஈ. 1937

63. இந்திய சாசன முகவுளரயின் படி எது/எளவ உண்ளையானது/ளவ?
அ. நீதிைன்றத்ோல்-நிளறதவற்றப்பட முடியாது
ஆ. இது அரசியல் ொெை ெட்டத்தின் பகுதி இல்ணல எை உச்ெநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது
இ. இரண்டு முளற திருத்ேப்பட்டது
ஈ. இளவ அளனத்தும்
64. இரண்டாம் நிர்வாக சீர்திருத்ேக்குழுவின் எத்ேளன பரிந்துளரகள் ஏற்கப்பட்ட்து?
அ. 1005

ஆ. 105

இ. 1051

ஈ. 1251

65. இரண்டாம் நிர்வாக சீர்திருத்ேக் குழு எத்ேளன அறிக்ளககளள சைர்ப்பித்ேது?
அ. 15

ஆ. 16

இ. 22

ஈ. 1251

66. இராஜ்ய சபாவின் உறுப்பினர் இல்ைாேவர் யார்?
அ. திரு. தக. ரஹ்ைான் கான்

ஆ. திரு. இரவிசங்கர் பிரசாத்

இ. திரு. முகம்மது ஹமீது அன்ொரி

ஈ. திரு. தக. ஈ. இஸ்ைாயில்

67. பின்வருவனவற்ளற மபாருத்துக.
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நீதிப்தபராளை

அம்சம்

அ. ஆள்மகாைர் ஆளை

1. நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு எதிராக
பிரதயாகிக்க இயைாது

ஆ. ேளட ஆளை

2. அளைச்சர்களுக்கு எதிராக
பிரதயாகிக்க இயைாது

இ. மநறிமுளற உறுத்ேல்

3. பிறரும், பாதிப்புக்குள்ளாகாே எந்ே சமூக
ஆர்வைரும் தகாரைாம்.

ஈ. ேகுதி முளறவினா

4. சட்டைன்ற அளைப்புகள் ைற்றும்
ேனிநபர்களுக்கு எதிராக பிரதயாகிக்க இயைாது

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

3

1

4

2

ஆ.

4

2

3

4

இ.

2

3

4

1

ஈ.

3

4

2

1

68. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களளக் கவனி.
டாக்டர் பி.ஆர். அம்தபத்கார் கூறியோவது”அரசு மநறிக் தகாட்பாடுகள், இந்திய அரசளைப்பின்
சட்டத்திரட்டல் கூறாகும்” ஏமனன்றால்,
1. இது நாட்டின் வழிகாட்டியாக அளைந்துள்ளன.
2. ைத்திய, ைாநிை அரசுகள் ேம் சட்டங்களளயும், மகாள்ளககளளயும் இயற்றும்தபாது, இது
உேவியாக இருக்கும்.
இவற்றில் எளவ சரியானளவ?
அ. 1 ைட்டும்

ஆ. 2 ைட்டும்

இ. 1 மற்றும் 2ம்

ஈ. இரண்டும் இல்ளை

69. 1985ம் ஆண்டில் 52வது அரசியைளைப்புச் சட்டத்திருத்ேம் எேற்காக மகாண்டு வரப்பட்டது?
சரியான விளடளய தேர்ந்மேடுக்கவும்.
அ. உயர்நீதிைன்றம் ைற்றும் உச்சநீதிைன்ற நீதிபதிகளின் சம்பள உயர்வுக்காக
ஆ. யூனியன் பிரதேசைாக இருந்ே ‘மிதசாரம்’ ைாநிைைாக ைாற்றப்பட்டது
இ. கட்சித் ோவல் ேணட செய்ய
ஈ. பட்டியலில் உள்ள சீர்ைரபினருக்காக தேசிய ஆளையம் அளைக்க
70. மபாருத்துக.
அ. ைத்திய-ைாநிை அரசுகளின் பிரச்சளனகள்
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ஆ. ஒரு சட்டம் அரசியல் சாசனத்திற்கு முரைானது

2. முேன்ளை ஆோர
அதிகாரம்

இ. உயர்நிதிைன்றத்திலிருந்து தைல் முளறயீடு

3. உயர்நீதிைன்றம்

ஈ. ஒருளை உருங்கிளைந்ே நீதிைன்றம்

4. உச்சநீதிைன்றம்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

2

1

4

3

ஆ.

1

4

2

3

இ.

3

4

2

1

ஈ.

1

2

3

4

71. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களள கவனி:
1. சாோரை தேர்ேல் முளறயின் குளறகளள நீக்குவது
2. அளனத்து ைக்களின் பிரதிநிதித்துவத்ளே சட்டசளபயில் நிளைநாட்டுவது
3. சிறுபான்ளைதயாரின் பிரதிநிதித்துவம் ஏற்படுத்ே
4. சிறுபான்ளைதயாரும், மபரும்பான்ளைதயாரும் ேம் எண்ணிக்ளகக்தகற்ற வீேப்படி
தேர்ந்ேனுப்பப்படத்ேக்க வளகயிைான முளற
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளள பயன்படுத்தி சரியான விளடளய எழுதுக.
அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்

ஆ. 1,2 ைற்றும் 3 ைட்டும்

இ. 2,3 ைற்றும் 4 ைட்டும்

ஈ. 1,2,3 ைற்றும் 4

72. மபாருத்துக.
அ. விதி 74

1. கவுன்சில் ஆப் ைந்திரிகள்

ஆ. விதி 356

2. அரசியைளைப்பு திருத்ே முளறகள்

இ. விதி 370

3. ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர்

ஈ. விதி 368

4. மநருக்கடி நிளை அறிவிப்பு

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

4

3

2

ஆ.

2

1

4

3

இ.

3

2

1

4

ஈ.

4

1

3

2

73. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்ே கூற்று சரியானது?
அ. ஒரு நபர் ஒரு மோகுதிக்கு தைல் வக்காளராக பதிவு மசய்யைாம்
ஆ. ஒரு நபர் ஒரு மோகுதியின் பை பகுதிகளில் வாக்காளராக பதிவு மசய்யைாம்

Learning Leads To Ruling

Page 9 of 16

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

இ. வாக்காளராக பதிவின் தபாது ேவறான விபரம் மகாடுத்ோல் அபராே மோளகதய
ேண்டளனயாகும்.
ஈ. வாக்காளராக பதிவின் தபாது ேவறாை பிவரம் சகாசுத்ோல் அபராே சோணகயும், ஓர்
ஆண்டு சிணற ேண்டணையும் விதிக்கப்படும்.
74. அரசியைளைப்பு

விதி

3ன்

கீழ்

இந்திய

பாராளுைன்றத்திற்கு

இவற்றுக்கு

அதிகாரம்

வழங்கப்பட்டுள்ளது.
1. ஒரு புது ைாநிைம் அளைக்க
2. ஒரு ைாநிைத்தின் நிைபரப்ளப அதிகரிக்க அல்ைது குளறக்க
3. ைாநிைங்களின் எல்ளைகளள ைாற்றி அளைக்க
4. ைாநிைங்களின் மபயளர ைாற்றி அளைக்க
இவற்றில்,
அ. 1 ைற்றும் 2 சரியானளவ

ஆ. 2,3 மற்றும் 4 ெரியாைணவ

இ. 1,2 ைற்றும் 3 சரியானளவ

ஈ. 1,2,3 ைற்றும் 4 சரியானளவ

75. கீழ்வருவனவற்றுள் மபாதுப்பட்டியல் அதிகாரத்தில் வாரே அதிகாரம் எது?
அ. திருைைம் ைற்றும் விவாகரத்து

ஆ. நாளிேழ்

இ. சவளியுறவுக் சகாள்ணக

ஈ. முத்திளரோள் கடவு

76. பின்வருவனவற்றுள்

குடிைக்களுக்கு

கிளடக்கப்மபறும்

ஆனால்

மவளிநாட்டவருக்கு

கிளடக்கப்மபறாே உரிளை எது?
அ. சட்டத்திற்கு முன் சைம்

ஆ. ஆரம்ப கல்விக்கான உரிளை

இ. சைய நிகழ்வுகளள தைைாளும் சுேந்திரம்
ஈ. கல்வி நிறுவைங்கணள நிறுவி நிர்வகிக்கும் சிறுபான்ணமயிைருக்காை உரிணம
77. பின்வரும் அம்சங்களில் இந்திய அரசியைளைப்பு நளடமுளறக்கு வருவேற்கு முன்பிருந்தே
மசயல்பாட்டிற்கு வந்ேது எது?
அ. அடிப்பளட உரிளைகள்

ஆ. குடியுரிணம

இ. அரசு மகாள்ளகயின் வழிகாட்டி மநறிகள்

ஈ. அரசியைளைப்பு திருத்ேங்கள்

78. அரசியல் அளைப்பு விதி 368ன் கீழ் மகாண்டுவரத்ேக்க பிரிவுகள் ைற்றும் அரசியல் அளைப்பு
விதிகளள சரியாக மபாருத்ேவும். பிறகு கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளள மகாண்டு
சரியான விளடளய தேர்ந்மேடு.
பிரிவு

அரசியல் அணமப்பு விதி

அ. குடியரசுத் ேளைவர் தேர்வு

விதி 54 ைற்றும் 55

ஆ. யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு உயர்நீதிைன்றம்

விதி 241
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இ. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசுகளுக்கு நிர்வாக
அதிகாரம்

விதி 73 ைற்றும் 162

ஈ. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசுகளிளடயிைான

விதி 245ல் இருந்து 255 வளர

சட்டத்துளற அதிகார பகிர்வு
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

2

3

4

1

இ.

4

3

2

1

ஈ.

2

1

4

3

79. பின்வரும் பிரிவு வாக்காளர்களில் யார் ேபால் மூைம் ேங்கள் வாக்கிளன அளிக்கைாம்?
1. ஆயுேம் ோங்கிய இராணுவத்தினர்
2. ைாநிை ஆயுேம் ோங்கிய காவல் பளட
3. இந்தியாவிற்கு மவளிதய பணிபுரியும் ைத்திய அரசு ஊழியர்கள்
4. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அளைச்சர்கள்
இவற்றுள்,
அ. 1,2 மற்றும் 3 ஆகியணவ ெரி, ஆைால் 4 ேவறு
ஆ. 4 சரி ைற்றும் 1,2,3 ேவறாகும்
இ. 1 ைற்றும் 2 ஆகியளவ சரி
ஈ. 3 ைற்றும் 4 ஆகியளவ சரி
80. பின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் மபாருந்தியுள்ளது எது?
அட்டவளை
அ. 4 வது அட்டவளை

மபாருள்
- ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசாங்கங்களுக்கிளடயிைான
அதிகாரப்பங்கீடு

ஆ.5 வது அட்டவளை

- இராஜ்ய சளபயில் ைாநிைங்களுக்கு ஒதுக்கீடு
மசய்யப்பட்டுள்ள இடங்கள்

இ. 6 வது அட்டவணை

- அஸ்ஸாம், தமகாலயா, திரிபுரா மற்றும் மிதொரம்
ஆகிய மாநிலங்களில் பழங்குடியிைர்
பகுதிகணள நிர்வகித்ேல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துேல்

ஈ. 7 வது அட்டவளை

- அரசியைளைப்பு அங்கீகரிக்கும் மைாழிகள்

81. இந்திய அரசியைளைப்பு சாசனத்ளே ‘வடிவத்தில் கூட்டாட்சி ஆனால் மைய்ப்மபாருளில் ஒன்றன்
ஆட்சி’, ைற்றும் ‘அளரகுளற கூட்டாட்சி’ என்று விளக்கி உளரத்ேவர் இவர்களில் யார்?
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அ. தைாரிஸ் தஜான்ஸ்

ஆ கிரான்வில் ஆஸ்டின்

இ. தக.ஸி.தவர்

ஈ. ஐவர் மஜனிங்ஸ்

82. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களளக் கவனி:
கூற்று(A): ைனிே உரிளைகள் உைகளாவியது.
காரைம் (R): ைனிே உரிளைகள் இயற்ளக உரிளைகள் ஆகும்.
கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகள் மூைம் சரியான விளடளயத் தேர்ந்மேடுக்க:
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியாை விளக்கம்
ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கைல்ை
இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ேவறு
ஈ. (A) ேவறு, ஆனால் (R) சரி
83. குடியரசு ேளைவரின் நீதி அதிகாரங்களும் மசயல்பாடுகளும்:
1. ைன்னிப்பு, ேண்டளன நிறுத்தி ளவத்ேல், ேண்டளன காைந்ோழ்த்ேல்
2. ேண்டளனளய குளறத்ேல்
3. ேண்டளன விதிக்காைலிருக்க அல்ைது குற்றவாளியின் ேண்டளனளய குளறத்ேல்.
இவற்றுள்,
அ. 1 ைட்டும்

ஆ. 2 ைற்றும் 3

இ. 1,2 மற்றும் 3

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளை

84. பிராந்திய தேர்ேல் ஆளையர்களள பணிக்கு அைர்த்துவது
அ. குடியரசுத் ேணலவர், தேர்ேல் ஆணையத்தின் ஆதலாெணையின்படி
ஆ. குடியரசுத் ேளைவர், பிரேை ைந்திரியின் ஆதைாசளனப்படி
இ. ஜனாதிபதி, உச்சநீதிைன்ற நீதிபதியின் ஆதைாசளன படி
ஈ. ஜனாதிபதி, துளை ஜனாதிபதி ஆதைாசளனப் படி
85. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் எளவ சரியானளவ?
1. அரசியைளைப்பு திருத்ே சட்ட ைதசாோ பாராளுைன்றத்தின் ஏதேனும் ஒரு அளவயில்
அறிமுகப்படுத்ேப்படைாம்.
2. சட்டத்திருத்ே ைதசாோளவ இரு அளவகளும் ேனித்ேனியாக அைல்படுத்ே தவண்டும்.
3. கருத்து தவறுபாடு இருப்பின் இரு அளவகளும் கூடி அைர வழி உள்ளது.
இவற்றுள்,
அ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்

ஆ. 2 ைற்றும் 3 ைட்டும்

இ. 1 ைற்றும் 3 ைட்டும்

ஈ. 1,2 மற்றும் 3

86. சட்டத்தின் முன் சைம்(விதி 14) யாருக்கு வழங்கப்படுகின்றது?
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அ. குடிமக்களுக்கு மட்டும்

ஆ. மவளிநாட்டவருக்கு ைட்டும்

இ. குடிைக்களுக்கும், மவளிநாட்டவருக்கும்

ஈ. இளவ அளனத்தும் ேவறு

87. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின்
அடிப்பளடயில் சரியான விளடளயத் தேர்வு மசய்க.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

(அரசியல் மசயல்முளற ேளைவர் நியைன முளற)

(நாடு)

அ. ேளைமுளறயாக மோடரும் முளற

1. இந்தியா

ஆ. தநரடி தேர்ேல் முளற

2. சுவிட்சர்ைாந்து

இ. ைளறமுக தேர்ேல் முளற

3. அமைரிக்கா

ஈ. சட்டசளப மூைம் தேர்ேல் முளற

4. இங்கிைாந்து

குறியீடுகள்:
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

4

3

1

2

இ.

2

4

1

3

ஈ.

4

3

2

1

88. அளைச்சரளவக் குழு என்பது கீழ்க்கணும் நபர்களள மகாண்டிருக்கும்
அ. தகபினட் அளைச்சர்கள் ைற்றும் ைாநிை அளைச்சர்கள்
ஆ. துளை அளைச்சர்கள் ைற்றும் ைாநிை அளைச்சர்கள்
இ. (அ) மற்றும் (ஆ) ெரியாைணவ
ஈ. (அ) ைற்றும் (ஆ) ேவறானளவ
89. தைாக்சபாவின் முேல் சபாநாயகர் யார்?
அ. அனந்ேசயனம் அய்யங்கார்

ஆ. ஹூகம் சிங்

இ. மாவலன்கார்

ஈ. நீைம் சஞ்சீவ் மரட்டி

90. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின்
அடிப்பளடயில் சரியான விளடளயத் தேர்வு மசய்க.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. 73 வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேம்

1. பஞ்சாயத் ராஜ்

ஆ. 74 வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேம்

2. அடிப்பளட உரிளைகள்

இ. 42 வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேம்

3. நகர்பாலிகா

ஈ. 52 வது அரசியைளைப்புத் திருத்ேம்

4. கட்சி ோவல் ேளட சட்டம்
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குறியீடுகள்:
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

3

2

4

ஆ.

2

4

1

3

இ.

3

1

2

4

ஈ.

4

2

3

1

91. 1909 ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டைானது ஒரு வளகயில் 1892ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில்
சட்டத்தின் வளர்ச்சிதய இவ்வளகயில்
அ. மணறமுகத் தேர்ேல் முணறயில் ேனி வகுப்பு வாக்காளர்கணள அறிமுகப்படுத்தியது
ஆ. மசயற்குழுவில் இந்தியர்களள நியமித்ேல் கூடாது என்பேற்கான நியதியிளன உண்டாக்கியது
இ. ைத்திய சட்டைன்றத்தின் அதிகாரத்தில் பை கட்டுப்பாடுகளள அறிமுகப்படுத்தியது
ஈ. ைாநிை அளவில் இரட்ளடயாட்சி அறிமுகப்படுத்தியது.
92. இந்தியாவின் குடியரசுத் ேளைவர்களள வரிளசப்படுத்துக.
1. டாக்டர் ராோகிருஷ்ைன்

2. டாக்டர். ஜாகீர் உதசன்

3. டாக்டர். ராதஜந்திர பிரசாத்

4. வி.வி.கிரி

அ. 1,2,3,4

ஆ. 3,4,1,2

இ. 3,1,2,4

ஈ. 3,2,1,4

93. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களள கவனி
1. ைக்களாட்சியினுளடய உண்ளையான ேத்துவம், அேன் ஆட்சி உரிளைளய பகிர்ந்து மகாள்வதில்
ோன் உள்ளது.
2. அது சமூக வகுப்புகளிளடதய முரண்பாடுகள் ஏற்படாைல் இருக்க உேவுகிறது.
3. நிளைத்ே அரசியல் ேன்ளைளய உறுதிப்படுத்ே நல்ை வழிகாட்டியாக இருக்கிறது.
கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியான விளடளயத் தேர்ந்மேடு:
அ. 1 ைட்டும் சரி

ஆ. 1 ைற்றும் 2 சரி

இ. 1, 2 மற்றும் 3 ெரி

ஈ. 1, 2 ைற்றும் 3 ேவறு

94. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின்
அடிப்பளடயில் சரியான விளடளயத் தேர்வு மசய்க.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. அரசாங்கத்தின் பிரிவுகளுக்கு இளடதய

1. சமூக அடிப்பளடயிைான

அதிகாரம் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது

அரசாங்கம்

ஆ. அதிகாரம் அரசாங்கங்களுக்கு இளடதய

2. அதிகார கூட்டுக்களைவு

பைநிளைகளில் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது
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இ. அதிகாரம் பல்தவறு சமூக பிரிவுகளுக்கு

3. கூட்டாட்சி அரசாங்கம்

பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது
ஈ. அதிகாரம் இரண்டு ைற்றும் அேற்கு

4. கூட்டரசு அளைப்பு

தைற்பட்ட அரசியல் கட்சிகளிடம் பகிர்ந்து

முளற அரசாங்கம்

அளிக்கப்பட்டுள்ளது
குறியீடுகள்:
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

1

2

3

ஆ.

2

3

4

1

இ.

2

4

1

2

ஈ.

3

4

1

2

95. இந்திய அரசியைளைப்பின் எட்டாவது அட்டவளையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை இந்திய மைாழிகளின்
எண்ணிக்ளக யாளவ?
அ. 114

ஆ. 22

இ. 46

ஈ.

48

96. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரியாக மபாருந்துகிறது?
அ. வாக்களிக்க ேகுதி

- 16 வயது

ஆ. தநரடித் தேர்ேல்

- குடிைக்களின் பிரதிநிதிகளளக் மகாண்டு
உறுப்பினர்களள தேர்ந்மேடுக்கும் முளற

இ. ைளறமுகத் தேர்ேல்

- குடிைக்கள் தநரடியாக ேங்கள் பிரதிநிதிகளள
தேர்ந்மேடுப்பது

ஈ. தேர்ேலில் தபாட்டியிடத் ேகுதி - 25 வயது நிரம்பியவர்கள்
97. பாலின அசைன்பாட்டுக் குறியீட்மடண்ணுடன் மோடர்பு இல்ைாேது எது?
அ. மசழுளைநைம்

ஆ. உரிளை மபறுேல்

இ. கல்வி மபறுேல்

ஈ. நிதி சபறும் வாய்ப்பு

98. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின்
அடிப்பளடயில் சரியான விளடளயத் தேர்வு மசய்க.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. ைத்திய அரசு

1. பிரேைர்

ஆ. ைாநிைம்

2. ஊராட்சித் ேளைவர்

இ. ைாநகராட்சி

3. ஆளுநர்

ஈ. கிராை பஞ்சாயத்து

4. தையர்
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குறியீடுகள்:
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

1

2

3

ஆ.

2

3

4

1

இ.

1

3

4

2

ஈ.

3

4

1

2

99. அரசியைளைப்பு குடியரசுத் ேளைவருக்கு வழங்கியுள்ள ைன்னிப்பளிக்கும் அதிகாரைானது
அ. சட்டமியற்றும் அதிகாரம்

ஆ. மசயல்துளற அதிகாரம்

இ. நீதித்துணற அதிகாரம்

ஈ. அவசரகாை அதிகாரம்

100. காை வரிளசப்படி எழுதுக.
1. டாக்டர். ஏ.பி.தஜ. அப்துல்கைாம்

2. டாக்டர் சங்கர்ேயால் சர்ைா

3. தக.ஆர். நாராயைன்

4. பி. மவங்கடராைன்

இவற்றுள்:
அ. 4,2,3 மற்றும் 1

ஆ. 3,1,2 ைற்றும் 4

இ. 1,3,4ைற்றும் 2

ஈ. 2,4,1 ைற்றும் 3
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Indian Polity Model Test Questions 14 in Tamil With Answer
1.

கீழ்க்கண்டவைகளில் எவை பிரதமரின் அலுைலகத்திலிருந்து நேரடியாக வகயாளப்படுகிறது?
1. பிரதமரின் நதசிய நிைாரண நிதி

2. நதசிய பாதுகாப்பு நிதி

இைற்றுள்
அ. 1 மட்டும்
2.

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 1 மற்றும் 2

ஈ. எதுவுமில்வல

பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி, கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகவளக் பகாண்டு
சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடு:
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

1. தன்னிறவு பபறுதல்

ஆ. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 2. நைளாண்வம மற்றும் பதாழில் ைளர்ச்சி
இ. மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

3. நைளாண்வம ைளர்ச்சி

ஈ. ோன்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

4. கனரகத் பதாழில் ைளர்ச்சி

குறியீடுகள்:

3.

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

2

4

1

3

ஆ.

1

2

3

4

இ.

3

4

2

1

ஈ.

3

4

1

2

கீழ்க்கண்டைற்றில் எது சரியாகப் பபாருந்துகிறது?
அ. ஐந்தாைது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

- நைவல ைாய்ப்வப உருைாக்குதல்

ஆ. ஏோைது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

- ைறுவம ஒழிப்பு மற்றும் சுயசார்பு

இ. எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

- 2000ல் முழு வவலை வாய்ப்லை சாதிக்கும்

ஈ. பத்தாைது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

- சமூக நீதியுடன் ைளர்ச்சி மற்றும்
சமத்துைம்

4.

5.

நிதிக்குழுவின் தவலைவர நியமனம் பசய்ைது
அ. குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. பிரதம அவமச்சர்

இ. மக்களவை சபாோயகர்

ஈ. நிதி அவமச்சர்

கீழ்க்கண்ட பிரதம அவமச்சர்கவள கால ைரிவசப்படுத்துக:
1. திரு. சரண்சிங்

2. திரு. வி.பி. சிங்

3. திரு.லால்பகதூர் சாஸ்திரி

4. திரு. சந்திரநசகர்
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இைற்றுள்
அ. 3, 1, 2 & 4
6.

பின்ைருைனைற்றுள்

ஆ. 4, 2, 3 & 1
இந்திய

இ. 2, 3, 4 & 1

துவண

குடியரசுத்

ஈ. 4,3,1 & 2
தவலைராக

நதர்ந்பதடுக்கப்படுைதற்கு

அைசியமான தகுதி அல்லாதது எது?
அ. அைர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க நைண்டும்
ஆ. அவருக்கு இந்தி வைசவும்,ைடிக்கவும், எழுதவும் ததரிந்திருக்க வவண்டும்
இ. அைர் 35 ையது நிரம்பியைராக இருக்க நைண்டும்
ஈ. அைர், மாநிலங்களவையில் உறுப்பினராக நதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட தகுதி பபற்றைராக இருத்தல்
நைண்டும்
7.

8.

9.

கீழ்க்கண்டைற்றில் எது சரியாக பபாருந்தும்?
அ. இந்திய திட்டமிடலின் தந்வத

- காந்திஜி

ஆ. தமிழ்ோட்டின் முதல் ஆளுேர்

- P.C. அபலக்சாண்டர்

இ. இந்தியாவின் முதல் தைண் பிரதமர்

- இந்திரா காந்தி

ஈ. இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதி

- நேரு

பின்ைருபைர்களுள் பத்பதான்பதாைது நிதிக் குழுவின் தவலைராக நியமிக்கப்பட்டைர் யார்?
அ. நீதியரசர் ஏ.என்.நர

ஆ. நீதியரசர் பி.வி. தரட்டி

இ. நீதியரசர் எஸ். எம். சிக்ரி

ஈ. நீதியரசர் ஒய்.வி. சந்திரசூட்

இந்திய அரசியலவமப்பில் எந்தப் பிரிவு அபூர்ைமாகவும், உயிராகவும் திறவு நகாலாகவும் இருப்பது?
அ. அடிப்பவட உரிவமகள்

ஆ. முகவுலர

இ. அரசின் ைழிகாட்டும் பேறிமுவறகள்

ஈ. நீதித்துவற சுதந்திரம்

10. அட்டைவண சாதியினருக்கான தகுதிவய மதத் பதாடர்பில் இருந்து பிரிக்க நைண்டும் என்று
கூறிய ஆவணயம் எது?
அ. மதம் மற்றும் தமாழி சிறுைான்லமயினருக்கான வதசிய ஆலையம்
ஆ. அட்டைவண சாதியினர் மற்றும் பேங்குடியினருக்கான நதசிய ஆவணயம்
இ. அரசியலவமப்பு மறு ஆய்வு ஆவணயம்
ஈ. நிர்ைாக சீர்திருத்த ஆவணயம்
11. உயர்நீதிமன்றத்தில் நதங்கியுள்ள பணிகவள முடிப்பதற்கு கூடுதல் நீதிபதிகவள நியமிக்கும்
அதிகாரம் உவடயைர் யார்?
அ. இந்திய குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. இந்திய தவலவம நீதிபதி

இ. உயர்நீதிமன்ற தவலவம நீதிபதி

ஈ. மாநில ஆளுேர்

12. இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் 5ம் சட்டப்பிரிவு எவதத் பதாடர்பு பகாண்டுள்ளது?
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அ. இந்திய குடியரசின் தன்வம

ஆ. மாநிலங்கள் உருைாக்கும்முவற

இ. இந்திய குடியுரிலம

ஈ. அரசியல் சட்ட மற்றும் பசயல்முவற

13. ‘அவனத்திந்திய குடிவம பணிகளின் தந்வத’ என அவேக்கப்படுபைர்
அ. ஜைஹர்லால் நேரு

ஆ. சர்தார் வல்ைைாய் ைட்வடல்

இ. லால்பகதூர் சாஸ்திரி

ஈ. நகாத்தாரி

14. 2003ஆம் ஆண்டில் 88-ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிவடநய எந்த
ைருைாய் பகிர்வுக்கு முக்கிய மாற்றமாக திகழ்கிறது?
அ. வரி வருவாய்

ஆ. ைருமான ைரி

இ.பசாத்து ைரி

ஈ. நில ைருைாய்

15. இந்தியாவில் முதன்முதலில் மக்களவைக்கான பபாதுத் நதர்தல் 1951-1952ல் ேவடபபற்ற நபாது
உறுப்பினர்களின் எண்வணக்வகக்குரிய இடம்
அ. 486

ஆ. 500

இ. 534

ஈ. 545

16. முதல் ைகுப்புைாரி ஆவண எப்பபாழுது பைளியிடப்பட்டது?
அ. 16 தசப்டம்ைர், 1921

ஆ. 16 அக்நடாபர் , 1921

இ. 16 பசப்டம்பர், 1920

ஈ. 16 அக்நடாபர், 1920

17. பின்ைருபைர்களில், டிசம்பர் மாதம் 4-ந் நததி 1926 ம் ஆண்டு பசன்வன மாகாணத்தில்
அவமச்சரவை அவமத்த சுநயச்வச உறுப்பினர் யார்?
அ. P.சுப்பராயலு பரட்டியார்

ஆ. பி.முனுசாமி ோயுடு

இ. Dr. A. சுப்ைராயன்

ஈ. பபாப்பிலி ராஜா

18. 2009 ஆம் ஆண்டின் தமிேக திருமண சட்டத்தின் படி, தமிேகத்தில் திருமணங்கள் எத்தவன
ோட்களுக்குள் பதிவு பசய்யப்பட நைண்டும்?
அ. 7 ோட்கள்

ஆ. 30 ோட்கள்

இ. 90 நாட்கள்

ஈ. 120 ோட்கள்

19. ராவ்-மன்நமாகன் இந்திய திட்டமாதிரி எந்த ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது?
அ. 1992

ஆ. 1994

இ. 1996

ஈ. 1997

20. பின்ைருைனைற்றில் எது தைறான கூற்று?
அ. இந்தியாவின் திட்டக்குழு என்பது ஒரு ஆநலாசவன அவமப்பு
ஆ. திட்டக்குழு என்பது பாராளுமன்ற சட்டத்தின் அடிப்பவடயில் அவமக்கப்பட்ட ஒன்று
இ. திட்டக்குழு ஐந்தாண்டு திட்டங்கவள உருைாக்குகிறது
ஈ. திட்டக்குழு ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கலைச் தசயல்ைடுத்துகிறது
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21. 2010-11 ைரவு-பசலவு திட்டத்தின் கீழ் ைருமான ைரி பசலுத்தும் பபண் ஊழியரின் ைரிவிலக்கு
நிர்ணயம்
அ. ரூ. 1,60,000

ஆ. ரூ. 1,80,000

இ. ரூ.1,90,00

ஈ. ரூ.2,40,000

22. எந்த ஆண்டு தமிழ்ோடு சட்ட நமலவை கவலக்கப்பட்டது?
அ. 1982

ஆ. 1986

இ. 1987

ஈ. 1989

23. நதசிய மக்களுக்கான கல்வித் திட்டம் எந்த ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது?
அ. 1988

ஆ. 1980

இ. 1987

ஈ. 1970

24. சர்ை சிக்ஷா அபியான் என்பது இந்தியாவின் _________க்கான திட்டம்
அ. ஆரம்ைக் கல்வி

ஆ. இவடநிவலக் கல்வி

இ. நமல்நிவலக் கல்வி

ஈ. உயர் கல்வி

25. இந்தியாவில் பிறப்பிற்கு முன்நப பபண் கருவை கண்டறிந்து பகால்ைவத தவட பசய்யும் சட்டம்
எப்பபாழுது ேவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது?
அ. 1 மார்ச், 1994

ஆ. 1 ஜனைரி, 1994

இ. 1 ஜனவரி, 1996

ஈ. 1 மார்ச், 1995

26. யாவனகள் பாதுகாப்பு திட்டம் இந்திய அரசால் எப்பபாழுது பதாடங்கப்பட்டது?
அ. 1990-1991

ஆ. 1991-1992

இ. 1992-1993

ஈ.1993-1994

27. இந்திய குடியுரிவமவய எவ்ைாறு பபறலாம்?
அ. பிறப்பு மற்றும் பதிவுறு மூலமாக
ஆ. இயற்வகயாக மற்றும் ஏநதனும் ஒரு நிலப்பரப்பு இவணைது மூலமாக
இ. ைம்சா ைழியில் மட்டும்
ஈ. வமற்கூறிய அலனத்தும் சரி
28. மத்திய பணியாளர் நதர்ைாவணயத்தின் தவலைர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்?
அ. குடியரசுத் தலைவர்

ஆ. பிரதம அவமச்சர்

இ. முதலவமச்சர்

ஈ. ஆளுேர்

29. நுகர்நைார் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1986, எதற்கானது?
அ. தனியார் துவற சார்ந்த பபாருள் மற்றும் நசவை பதாடர்பானது
ஆ. அரசுத் துவற சார்ந்த பபாருள் மற்றும் நசவை பதாடர்பானது
இ. அரசு, தனியார் மற்றும் கூட்டுறவு துலற சார்ந்த தைாருள் மற்றும் வசலவ ததாடர்ைானது
ஈ.அரசாங்க பபாருள் மற்றும் நசவைக்கானது
30. பட்டியல் 1 பட்டியல் 2 பபாருத்துக.
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பட்டியல் 1 – மாநில அரசு

பட்டியல் 2 – மாநில அவையின் உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்வக

அ. ஆந்திர பிரநதஷ்

1. 140

ஆ. கர்ோடகா

2. 234

இ. தமிழ்ோடு

3. 224

ஈ. நகரளா

4. 294

குறியீடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

2

3

4

1

இ.

4

3

1

2

ஈ.

1

3

4

2

31. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் பபாருத்தி கிநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகவளக்
பகாண்டு சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடு:
பட்டியல் 1(ோடுகள்)

பட்டியல் 2 (பாராளுமன்றம்)

அ. இங்கிலாந்து

1. பபடரல் அபசம்பிளி

ஆ. அபமரிக்கா

2. பாராளுமன்றம்

இ. ஜப்பான்

3. காங்கிரஸ்

ஈ. சுவிட்சர்லாந்து

4. டயட்

குறியீடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

2

3

1

ஆ.

2

3

4

1

இ.

2

3

1

4

ஈ.

4

2

1

3

32. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்தாரசியலவமப்பு விதியின் படி 14 ையதுக்கு உட்பட்ட சிறுைர்கவள
பதாழிற்சாவல மற்றும் சுரங்க நைவலகளில் அமர்த்துைது தவட பசய்யப்பட்டுள்ளது
அ. விதி 23
33. ைரிவச

1

ஆ. விதி 24
உடன் ைரிவச

இ. விதி 21 A

2விவனப்

பபாருத்தி,

ஈ. விதி 64

ைரிவசகளுக்குக்

கீழ் பகாடுக்கப்பட்டு

பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விவடவயத் பதரிவு பசய்க.
ைரிவச 1
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தவலவம நதர்தல் ஆவணயம்

காலம்

அ. எஸ்.எம்.கில்

1. டிசம்பர் 12, 1990முதல் டிசம்பர் 11, 1996 ைவர

ஆ. டி.என்.நசஷன்

2. டிசம்பர் 12, 1996முதல் ஜூவல 12, 2001 ைவர

இ. டி.எம்.லிங்நடா

3. ேைம்பர் 26, 1990 முதல் டிசம்பர் 11, 1996 ைவர

ஈ. திருமதி வி.எஸ்.ரமாநதவி

4. ஜூவல 13, 2001 முதல் ஜூன் 18, 2004 ைவர

குறியீடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

2

1

4

3

ஆ.

1

4

3

2

இ.

4

3

2

1

ஈ.

3

4

1

2

34. ஒரு புதிய அகில இந்தியப் பணிவய உருைாக்குைது
அ.ஒரு அரசியலவமப்புச் சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம்
ஆ. ஒரு பசயல்துவற ஆவண மூலம்
இ. உறுப்பு 312ன் கீழ் ைாராளுமன்றத்தின் வமைலவயில் தீர்மானம் நிலறவவற்றுவதன் மூைம்
ஈ. நகபினட் பணி நியமனக் குழுவின் ஆவண மூலம்
35. பின்ைருைனைற்றுள்

எவ்பைான்று

நதச

பேருக்கடி

நிவலவய

பிரகடனப்படுத்துைதற்கு

நபாதுமான காரணமாக கருதப்பட இயலாது?
அ. நபார்

ஆ. பைளிோட்டு ஆக்கிரமிப்பு

இ. ஆயுதக் கலைரம்

ஈ. உள்நாட்டுக் குழப்ைம்

36. கீநே பகாடுக்கப்பட்ட அரசியலவமப்புத் திருத்தங்களில் எந்த திருத்தத்தின்படி இந்தியக் குடியரசுத்
தவலைர் அவமச்சரவையின் ஆநலாசவனயின் நபரில் கட்டாயம்பசயல்பட நைண்டும்?
அ. 42வது அரசியைலமப்புத் திருத்தம்

ஆ. 44ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம்

இ. 45ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம்

ஈ. 46ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம்

37. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்களில் எவை/எவைகள் தைறானவை?
1. ஆப்பிள் பீ குழு 1953ல் அவமக்கப்பட்டது
2. ஏ.டி.நகார்ைாலா அைர்களின் பரிந்துவரக்குப் பிறகு இந்தியப் பபாது நிர்ைாக அவமப்பு
நதாற்றுவிக்கப்பட்டது
3. அரசுத்துவறயில் அவமப்பு மற்றும் முவறப் பிரிவிவன ஏற்படுத்த நைண்டும் என என்.நகாபால்
சுைாமி ஐயங்கார் குழு பரிந்துவரத்தது.
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4. அரசு பபாது நிறுைனங்களின் திறவமயான ேவடமுவற பற்றிய அறிக்வகயிவன அநசாக் சந்தா
குழு சமர்பித்தது.
அ. 1 மற்றும் 2

ஆ. 1 மற்றும் 3

இ. 2 மற்றும் 4

ஈ. 2 மற்றும் 3

38. கீநே பகாடுக்கப்பட்டவைகளில் ஆட்சித்துவற தீர்ப்பாயங்களின் தீவம எது?
1. விவரைான, மலிைான நீதி ைேங்குகிறது.
2. சட்டத்தின் ஆட்சிக் நகாட்பாட்வட மீறுகிறது.
3. மூத்த அதிகாரைர்க்கத்தினரால் நிர்ைகிக்கப்படுகிறது
4. பேகிழும் தன்வமயுள்ள விதிமுவறகவளப் பபற்றுள்ளது.
அ. 2 மட்டும்

ஆ. 3 மற்றும் 4

இ. 1, 3 மற்றும் 4

ஈ. 4 மட்டும்

39. (பபாது) அரசு ஊழியர்களின், தைறான ேடத்வத தைறான பசயல்பாடுகள், ஊேல் நபான்றைற்வறக்
கட்டுப்படுத்த இந்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுைனங்கள் எவை?
1. மத்திய கண்காணிப்புக் குழு

2. நலாக்பால்

3. சிறப்புக் காைல் அவமப்பு

4. மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு

அ. 2 மற்றும் 3

ஆ. 1 மற்றும் 4

இ. 1 மற்றும் 3

ஈ. 3 மற்றும் 4

40. பின்ைருைனைற்வற பபாருத்துக:
அ. அரசியலவமப்பு பகுதி – II

1. அரசு பேறிமுவறகவளக் பகாள்வக

ஆ. அரசியலவமப்பு பகுதி – IV

2. மாநிலாரசாங்கம்

இ. அரசியலவமப்பு பகுதி – VI

3. சட்டத்திருத்தம்

ஈ. அரசியலவமப்பு பகுதி – XX

4. குடிமக்கள்

குறியீடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

1

2

3

ஆ.

4

1

3

2

இ.

1

4

2

3

ஈ.

2

1

4

3

41. பபாருத்துக.
அ. 24ைது சட்டத்திருத்தம்

1. பசாத்துரிவம நீக்கம்

ஆ. 42ைது சட்டத்திருத்தம்

2. கட்சித் தாைல் தவடச் சட்டம்

இ.44ைது சட்டத்திருத்தம்

3. அடிப்பவடக் கடவமகள்
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ஈ. 52ைது சட்டத்திருத்தம்

4. அடிப்பவட உரிவமகள் மீதான
பாராளுமன்றத்தின் அதிகாரம்

குறியீடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

3

4

2

1

இ.

4

3

1

2

ஈ.

1

4

3

2

42. பபாருத்துக.
அ. ஆறாைது ஊதிய ஆவணயம்

1. தரம் வீரர்

ஆ. பபாருளாதார சீர்திருத்த ஆவணயம்

2. நஜ.பி. க்ரிப்லானி

இ. நதசிய காைல் ஆவணயம்

3. எல்.நக.ஜா

ஈ. இரயில்நை லஞ்ச விசாரவணக்குழு

4. பி.என்.பாலகிருஷ்ணா

குறியீடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

3

1

2

4

ஆ.

2

3

4

1

இ.

4

2

1

3

ஈ.

4

3

1

2

43. கர்ோடகா, தமிழ்ோடு மற்றும் ஆந்திர பிரநதசம் மாநிலங்கள் பபண்களின் நில உடவம தரத்வத
உயர்த்துைதற்குபகாண்டு ைந்த சட்டத்திருத்தம்
அ. ஹிந்து ததாடர்ச்சி சட்டம், 1956

ஆ. ஹிந்து பதாடர்ச்சி சட்டம், 1967

இ. ஹிந்து பதாடர்ச்சி சட்டம், 1981

ஈ. ஹிந்து பதாடர்ச்சி சட்டம், 1996

44. கீழ்க்காண்பனைற்றுள் 1935 ஆம் ஆண்டு சீர்திருத்தச் சட்டத்துடன் பபாருத்தமற்றவதக் குறிப்பிடுக.
அ. மாநில சுயாட்சி

ஆ. அகில இந்திய கூட்டாட்சி

இ. மத்தியில் இரட்வடயாட்சி

ஈ. மாநிைங்களில் இரட்லடயாட்சி

45. பஞ்சாயத்து ராஜ் முவறயிவன இந்தியாவில் முதல்முவறயாக முழுவமயாக ேவடமுவறப்படுத்திய
மாநிலம் எது?
அ. ஆந்திரபிரநதசம்

ஆ. ராஜஸ்தான்

இ. தமிழ்ோடு

ஈ. மகாராஷ்டிரா

46. பபாருத்துக.
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அ. பல்ைந்த்ராய் நமத்தா குழு

1. 1978

ஆ. சமுதாய ைளர்ச்சி திட்டம்

2. 1957

இ. அநசாக் நமத்தா குழு

3. 1952

ஈ. 73ைது அரசியலவமப்புத் திருத்தம் 4. 1993
குறியீடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

2

3

4

1

இ.

2

3

1

4

ஈ.

1

3

4

2

47. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த பமாழி அட்டைவண எட்டில் நசர்க்கப்படவில்வல?
அ. பமய்திலி

ஆ. நடாக்ரி

இ. துளு

ஈ. சாந்தாளி

48. RTE சட்டம் சம்பந்தமாக பின்ைரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?
1. 6 -14 ையதுவடயைர்களுக்கானது
2. கட்டாய மற்றும் இலைச கல்விக்கான சட்ட பூர்ை அந்தஸ்து
3. 14-18 ையதுவடயைர்களுக்கானது
4. பபண் மாணவிகளுக்கு மட்டும் உரியது
அ. 1 மற்றும் 4

ஆ. 4 மட்டும்

இ. 3 மட்டும்

ஈ. 3 மற்றும் 4

49. ‘ஜன்னி சுரக்ஷ நயாஜனா’ பற்றிய பின்ைரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?
1. இத்திட்டம் தாய் மற்றும் நசய் இறப்பிவன குவறக்கும் இரு நோக்கங்கவள பகாண்டது
2. இத்திட்டம் 100 சதவீதம் வமய அரசினால் பசயல்படுத்தப்படுகிறது.
3. மருத்துை உதவிநயாடு பண உதவியும் அளிக்கப்படுகிறது.
அ. 1மட்டும் சரி

ஆ. 2 மட்டும் சரி

இ. 3 மட்டும் சரி

ஈ. 1, 2, மற்றும் 3 சரி

50. ‘அவனத்தும் கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம்’ பற்றிய பின்ைரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?
1. கிராம பஞ்சாயத்துகளில் அடிப்பவட கட்டவமப்பு ைசதிகவள உருைாக்க 2006-07 ஆண்டு
ஆரம்பிக்கப்பட்டது
2. இத்திட்டம் பணக்கார மற்றும் மிவகயான தல ைருைாய் பகாண்ட கிராமபஞ்சாயத்துகளிம்
முன்னுரிவமயளிக்கின்றது.
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அ. 1சரி ஆனால் 2 தவறு

ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி

இ. 1 மற்றும் 2தைறு

ஈ. இதில் எதுவுமில்வல

51. இந்தியாவின் நதசிய நீர்ைள மன்றத்தின் தவலைர்
அ. பிரதமர்

ஆ. நீர்ைளத்துவற அவமச்சர்

இ. சுற்றுப்புற மற்றும் காடுகள் துவற அவமச்சர்
ஈ. அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத்துவற அவமச்சர்
52. 1978 ம் ைருடத்திய 44ைது அரசியலவமப்புச் சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம் குடியரசுத் தவலைர் நதச
பேருக்கடி நிவலவய பிரகடனப்படுத்த எதன் ஆநலாசவனவய ஏற்று பசயல்பட நைண்டும்?
அ.ஒட்டு பமாத்த யூனியன் அவமச்சரவையின் கூட்ட ஆநலாசவனவய
ஆ. யூனியன் காபினட்டின் ஆவைாசலனலய
இ. இந்திய தவலவம ைேக்குவரஞரின் ஆநலாசவனவய
ஈ. உச்சநீதிமன்றத்தின் ஆநலாசவனவய
53. ஒரு மக்களாட்சி ோட்டில்,ஒரு குடிவமப் பணியாளர் அர்ப்பணிப்புடன் பசயல்பட நைண்டியது
1. அரசியலவமப்பின் குறிக்நகாள்கட்கு
2. பபாது ேலத்திற்கு
3. ஆளுங்கட்சியின் பகாள்வககட்கு
4. பபாதுக் பகாள்வககவள பசயல்படுத்துைதற்கு
பின்ைரும் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தி சரியான விவடவயத் நதர்வு பசய்க.
குறியீடு:
அ. 1,3 மற்றும் 4

ஆ. 2,3 மற்றும் 4

இ. 1,2 மற்றும் 3

ஈ. 1,2 மற்றும் 4

54. பின்ைருைனைற்றுள்

எதில்

மாநிலங்கள்

அவை

மக்கள்

அவையுடன்

சம

அதிகாரம்

பகாண்டுள்ளது?
அ. புதிய அகில இந்தியப் பணிகள் உருைாக்கலில்
ஆ. அரசியைலமப்லைத் திருத்துவதில்
இ. அரசாங்கத்வத பதவி நீக்கம் பசய்ைதில்
ஈ. பைட்டுத் தீர்மானங்கவள முன்பமாழிைதில்
55. கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் எது/எவை பணியாளர் மற்றும் ஆட்சித் துவற இலாக்காவின்
பணி இல்வல?
1. அரசாங்கத்திற்கு பகாள்வக அளவில் ஆநலாசவன ைேங்குகிறது
2. நிர்ைாக ஆநலாசவனவயப் பபாது நிறுைனங்களுக்கு ைேங்குகிறது.
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3. நிர்ைாகக் கல்வி மற்றும் பசய்திகவள ைேங்குகிறது
4. பல்நைறு ஆட்சித்துவற இலாக்காக்கவள நமற்பார்வை பசய்கிறது.
அ. 1, 2 மற்றும் 3

ஆ. 2 மற்றும் 3

இ. 4 மட்டும்

ஈ. 3 மட்டும்

56. அரசியலவமப்புச் சட்டம் உறுப்பு 356 ஐ பயன்படுத்தி குடியரசுத் தவலைர் ஒரு மாநிலத்தில்
பேருக்கடி நிவலவய பிரநயாகிக்கும் நபாது அந்த மாநிலம் எத்தவகய விவளவைச் சந்திக்கும்?
அ. அம்மாநிலத்தின் சட்டமன்றம் தானாகநை கவலந்து விடும்
ஆ. உறுப்பு 19 ைேங்கும் குடிமக்கட்கான சுதந்திர உரிவம தானாகநை முடங்கி விடும்
இ. மாநிைப் ைட்டியலில் உள்ை தைாருளின் மீது மத்திய ைாராளுமன்றம் சட்டமியற்றும்
அதிகாரத்லத தன்னிச்லசயாகப் தைற்று விடும்
ஈ. அம்மாநில ஆளுேருக்கு மாநிலப் பட்டியலில் உள்ள பபாருளின் மீது சட்டமியற்றும் அதிகாம்
கிவடத்துவிடும்
57. 1955 ஆம் ஆண்டில் அலுைலக பமாழிைாரியக் குழுவின் தவலைர் யார்?
அ. சர்.பி.ஜி.தகர்

ஆ. நகாத்தாரி

இ. முதலியார்

ஈ. பல்ைந்த்ராய் நமத்தா

58. இந்திய அரசியலவமப்பின் எந்த பாகம் நதர்தல் ஆவணயம் பற்றி கூறுகிறது?
அ. பாகம் III

ஆ. ைாகம் XV

இ. பாகம் XX

ஈ. பாகம் XXII

59. இந்திய நிலப்பரப்பில் சட்டத்தின் முன் அவனைரும் சமம் மற்றும் சடப்படி சமமான பாதுகாப்பு
என்பவைகள் எந்தப் பிரிவின்படி பராமரிக்கப்படுகிறது?
அ. பிரிவு 15

ஆ. பிரிவு 16

இ. பிரிவு 14

ஈ. பிரிவு 17

60. நிதிமநசாதா பதாடர்பாக பின்ைருைனைற்றுள் தைறான கருத்திவன சுட்டிக் காண்பிக்கவும்.
அ. நிதி மநசாதாவிவன அறிமுகப்படுத்த குடியரசுத் தவலைரின் முன் அனுமதி நதவை
ஆ. மக்களவையில் மட்டுநமநிதி மநசாதாவை அறிமுகப்படுத்த முடியும்.
இ. அனுப்பிய ோட்களிலிருந்து 14 ோட்களுக்குள் மாநிலங்களவை நிதி மநசாதாவை நிவறநைற்ற
நைண்டும்
ஈ. நிதி மவசாதா மாநிைங்கைலவயில் மட்டுவம அறிமுகப்ைடுத்த முடியும்
61. இந்திய

நதர்தல்

ஆவணயம்

பற்றிய

கீழ்க்கண்ட

பசாற்பறாடர்களில்

எவை/எவைகள்

தைறானவை?
1. நதர்தல் ஆவணயம், பாராளுமன்ற சட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று
2. நதர்தல் ஆவணயம் என்பது அரசியலவமப்பினால் உருைாக்கப்பட்ட அவமப்பு
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3. நதர்தலுக்கு நிற்பைரின் விண்ணப்ப தாளிவன, முன்பமாழிபைர் பகாண்டு ைந்து தரும்
பட்சத்தில் அதவன நதர்தல் ஆவணயம் ரத்து பசய்யும்
4. ஜனாதிபதியிவன நீக்குைது பதாடர்பான விைகாரங்களில் நதர்தல் ஆவணயத்திற்கு அதிகாரம்
உண்டு
அ. 1 மற்றும் 3 மட்டும்

ஆ. 2 மற்றும் 3 மட்டும்

இ. 3 மற்றும் 4 மட்டும்

ஈ. 1 மற்றும் 4 மட்டும்

62. இந்திய அரசியலவமப்பு சட்டத்தில் எந்த சரத்தின் அடிப்பவடயில் இந்திய அரசாங்கம் பாரத் ரத்னா,
பத்ம ஸ்ரீ விருதுகவள உருைாக்கியது?
அ. சரத்து 14

ஆ. சரத்து 16

இ. சரத்து 18

ஈ. சரத்து 21

63. பின்ைருைனைற்றுள் எந்த ஒன்று மத்திய ஊேல் கண்காணிப்பு ஆவணயத்வத பபாறுத்த ைவர
உண்வமயானது
1. 1964-ல் ஊேல் ஒழிப்பிற்கான சந்தானம் குழு பரிந்துவர
2. இது ஒரு ஆநலாசவன அவமப்பு
3. தனக்பகன்று பசாந்த புலனாய்வு அவமப்பு இல்வல
அ. 1 மட்டும்

ஆ. 3 மட்டும்

இ. 1 மற்றும் 3 மட்டும்

ஈ. 1, 2 மற்றும் 3

64. மாநிலத்தில் உள்ள நிர்ைாக மட்டங்களின் சரியான ஏறுைரிவச எது?
அ. பசயலகம் – இயக்குேரகம் – நகாட்டம்- மாைட்டம்
ஆ. இயக்குேரகம் – பசயலகம் –நகாட்டம் – மாைட்டம்
இ. பசயலகம் – நகாட்டம் – மாைட்டம் – இயக்குேரகம்
ஈ. வகாட்டம் –மாவட்டம்- இயக்குநரகம் – தசயைகம்
65. பின்ைருைனைற்றுள் எது இந்தியாவிலுள்ள மாநிலங்களில் இல்லாத ேகராட்சி பணியாளர்
முவறவம ைவக?
அ. தனிப்பட்ட பணியாளர் முவறவம
ஆ. ஒருமித்த பணியாளர் முவறவம
இ. ஒருங்கிவனந்த பணியாளர் முவறவம
ஈ. வமம்ைடுத்தப்ைட்ட ைணியாைர் முலறலம
66. அரசின் ைளர்ந்து ைரும் சமூக – பபாருளாதார பணிகள், அரசாங்க அதிகாரம் அதிகரிப்பு மற்றும்
சமூக, ேல அரசு பகாள்வக ஏற்றல்; ஆகியைற்றின் காரணமாக உருைாகிய சட்டம் யாது?
அ. குடிவம சட்டம்

ஆ. குற்றவியல் சட்டம்

இ. தனியார் சட்டம்

ஈ. நிர்வாகச் சட்டம்
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67. கீழ்க்கண்டைர்களுள் யார் மாநில அரசாங்கத்தின் ஒநர பிரதிநிதியாக மாைட்டத்தில் இருக்கிறார்?
அ. ஜிலா பரிஷத்தின் தவலைர்
ஆ. அம்மாைட்டத்வதப் பிரதிநிதித்துைம் பசய்யும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
இ. நகாட்ட ஆவணயாளர்
ஈ. மாவட்ட ஆட்சியர்
68. நிதி பேருக்கடி நிவல குறித்து கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பசாற்பறாடர்கவள கூர்வமயாகக்
கைனித்து எந்த பசாற்பறாடர்கள் சரியானவை எனக் குறிப்பிடுக.
1. நிதி பேருக்கடி நிவலப்பிரகடனம் பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் சமர்ப்பிக்கப்பட
நைண்டும்.
2. அப்பிரகடனம் பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் 6மாத காலத்திற்குள் ஒப்புதல்
பபறவில்வலபயனில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நிதி பேருக்கடி நிவல முடிவுக்கு ைந்துவிடும்.
அ. 1 மட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 1 மற்றும் 2மட்டும்

ஈ. 1 மற்றும் 2 ம் தைறானவை

69. அரசுப் பணிகளில் ஊேல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சவனகள் உச்ச கட்டம் என்ற நிவலயிலிந்திய
அரசாங்கத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட உயர் மட்டக் குழுவின் தவலைர்
1. நக. சந்தானம்

2. எ. அய்யங்கார்

3. பி.வி.சுப்வபயா

4. நக. ஹனுமந்வதயா

அ. 2

ஆ. 4

இ.1

70. ைரிவச

1உடன் ைரிவச

2 விவனப்

ஈ. 3
பபாருத்தி

ைரிவசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள

பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விவடயிவனத் பதரிவு பசய்க.
ைரிவச 1

ைரிவச 2

அ. பசயல்துவற

1. கணக்குகவள சரி பார்த்தல்

ஆ. சட்டத்துவற

2. பகாள்வக பசயல்படுத்தல்

இ. நிதி அவமச்சகம்

3. நிதி ைேங்கல்

ஈ. தணிக்வகத் துவற

4. நிதி பசலவினங்கவள கட்டுப்படுத்தல்
5. கணக்கு வைத்தல்

குறியிடூகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

2

3

4

1

ஆ.

3

4

5

2

இ.

5

2

4

3
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2

3

1

4

71. எந்த அரசியலவமப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் கல்வி கற்கும் உரிவம ைேங்கப்பட்டது?
அ. 86 வது
72. மாநில

ஆ. 87-ைது
சட்டசவபக்

கவலப்பு

இ. 88-ைது
இந்திய

அரசியல்

ஈ. 89-ைது
அவமப்பின்

எந்த

விதியின்படி

நமற்பகாள்ளப்படுகிறது?
அ. விதி 170

ஆ. விதி 171

இ. விதி 352

ஈ. விதி 356

73. பின்ைரும் ைார்த்வதகள் 1949 ேைம்பர் 26ல் நிவறநைற்றப்பட்ட இந்திய அரசியவலப்பில் இடம்
பபறவில்வல
அ. சமதர்மம்

ஆ. குடியரசு

இ. இவறயாண்வம

ஈ. மக்களாட்சி

74. மாேகராட்சியின் முதன்வம பசயலதிகாரி யார்?
அ. நமயர்

ஆ. மாநகராட்சி ஆலையர்

இ. துவண நமயர்

ஈ. முதலவமச்சர்

75. மாேகராட்சியின் அரசியல் நீதியான தவலைர்
அ. பபருந்தவலைர்

ஆ. ஆணி அயர்

இ. வமயர்

ஈ. மாைட்டப் பஞ்சாயத்து தவலைர்

76. கூற்று

(A)

:

உரிவமகவள

அனுபவிப்பபதன்பது

கடவமகவள

நிவறநைற்றும்

நிபந்தவனக்குட்பட்டது.
காரணம் (R): தனிேபர் தன் கடவமகவள நிவறநைற்றாத பட்சத்தில்,சமூகத்தால்,தனிேபரின்
ேலவன பாதுகாக்க இயலாது.
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ைது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
77. கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள ைாக்கியக்களில் சரியானவை எது?
1. மத்திய கண்காணிப்பு ஆவணயம், சந்தானம் குழுவின் பரிந்துவரயின் அடிப்பவடயில்
அவமக்கப்பட்டது?
2.மத்திய கண்காணிப்பு ஆவணயம் பபாதுப் பணித்துவற அதிகாரிகளின் ஊேல் விைகாரங்கவள
கண்காணிக்கும் ஒரு சுநயட்சியான நிறுைனம்
அ. 1 உண்வம ஆனால் 2 தவ்று

ஆ. 1 மற்றும் 2 உண்லம தான்

இ. 1 மற்றும் 2 தைறு

ஈ. 2 சரி ஆனால் 1 தைறு
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78. பின்ைருைனைற்வற பபாருத்துக.
விதி

உள்ளடக்கம்

அ.விதி – 5

1. பாகிஸ்தானுக்குஇடம் பபயர்ந்நதாரின் குடியுரிவமகள்

ஆ. விதி- 6

2. அரசியலவமப்பின் பதாடக்க காலத்திலிருந்த குடியுரிவம

இ. விதி – 7

3. இந்தியாவிற்கு பைளிநய ைசித்து ைரும் இந்திய ைம்சா
ைழியினரின் குடியுரிவம

ஈ. விதி -8

4. பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவிற்கு குடிநயறியைர்களின் குடியுரிவம

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

2

3

1

4

ஆ.

2

4

1

3

இ.

2

1

4

3

ஈ.

2

4

3

1

79. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 ஐப்

பபாருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீநே உள்ள பதாகுப்பிலிருந்து

சரியான விவடயிவனத் பதரிவு பசய்க.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. விதி 44

1. குேந்வதகள் கட்டாய இலைசக் கல்வி பபறுைதற்கு ைழி
ைவக பசய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆ. விதி 45

2. பட்டியல் இனத்தைர் மற்றும் ேலிந்நதாரின் கல்வி மற்றும்
பபாருளாதார நிவலவய நமம்படுத்துைது

இ. விதி 46

3. குடிமக்களுக்கு சீரான உரிவமயியல் ேவடமுவற

ஈ.விதி 47

4. சத்துணவு தரத்வத உயர்த்துதல், ைாழ்க்வக தரத்வத
உயர்த்துதல் மூலம் பபாது சுகாதாரத்வத நமம்படுத்துைது அரசின் கடவம

குறியீடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

2

3

1

ஆ.

3

2

1

4

இ.

1

2

4

3

ஈ.

3

1

2

4

80. எந்த ஆண்டு அலுைலகபமாழி மநசாதா திருத்தப்பட்டது?
அ. 1961

ஆ. 1958

இ. 1967

ஈ. 1966

81. பட்டியல் 1லிருந்து பட்டியல் 2 ஐ பபாருத்துக.
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பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. ஜி.வி.மாைலங்கர்

1. முதல் இந்திய முதன்வம கணக்கு மற்றும்
தணிக்வகயாளர்

ஆ. சுகுமார்பசன்

2. முதல் இந்திய துவண பிரதமர்

இ. வி. ேர்ஹரி ராவ்

3. முதல் இந்திய மக்களவை தவலைர்

ஈ. சர்தார் ைல்லபாய் பநடல்

4. முதல் இந்திய முதன்வம நதர்தல் ஆவணயர்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

3

1

4

2

ஆ.

1

2

3

4

இ.

3

4

1

2

ஈ.

4

3

2

1

82. இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எந்த பகுதிவய இந்திய மக்களின் “நமக்னா கார்டா” என்று
குறிப்பிடப்படுகிறது?
அ. அரசியல் ைழிகாட்சி பேறிகள்

ஆ அடிப்பவட கடவமகள்

இ. அடிப்ைலட உரிலமகள்

ஈ. சுதந்திரமான நீதித்துவற

83. 95 ைது அரசியல் அவமப்பு திருத்த சட்டம் 2010ன் முக்கியத்துைம்
அ. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் ைழங்குடியினருக்கான இட ஒதுக்கீடு நீடிப்பு
ஆ. சத்திஸ்கர் புதிய மாநிலம் உதயம்
இ. சமூகத்தில் பின்தங்கியைர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு
ஈ. கல்வியில் பின்தங்கியைர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு
84. ைரிவச

1

உடன்

ைரிவச

2

வனப்

பபாருத்தி

ைரிவசகளுக்கு

கீழ்பகாடுக்கப்பட்டுள்ள

பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விவடயிவனத் பதரிவு பசய்க.
ைரிவச 1 (அரசாங்கத்தின் ைவக)

ைரிவச 2 (அடிப்பவடகள்)

அ. காபினட் அரசாங்கம்

1. அதிகாரப் பிரிவிவன

ஆ. குடியரசுத் தவலைர்

2. கூட்டுப் பபாறுப்பு

இ. கூட்டாட்சி அரசாங்கம்

3. அதிகார குவிப்பு

ஈ. ஒற்வறயாட்சி அரசாங்கம்

4. அதிகார பகிர்வு
5. நிர்ைாக சட்டம்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

3

4

2

1

ஆ.

2

1

4

3
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இ.

3

4

1

2

ஈ.

4

3

2

5

85. 42-ைது அரசியலவமப்பு திருத்த சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1947

ஆ. 1950

இ.1963

ஈ. 1976

86. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டத்தின் கூறு இல்வல?
அ.மாநில சுயாட்சி

ஆ. அவனத்திந்திய கூட்டாட்சி

இ. மத்தியில் இரட்வடயாட்சி

ஈ. மாநிைத்தில் இரட்லடயாட்சி

87. காமராஜரின் பிரபலமான பகாள்வக
அ. ‘எஸ்’ திட்டம்

ஆ. ‘எல்’ திட்டம்

இ. ‘வக’ திட்டம்

ஈ. ‘பஜ’ திட்டம்

88. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கவளக் கைனிக்கவும்.
கூற்று (A): இந்திய அரசியலவமப்பு பதாடக்கத்தில் ஏழு அடிப்பவட உரிவமகவளக்
பகாண்டிருந்தது. தற்நபாது ஆறு அடிப்பவட உரிவமகள் தான் உள்ளன.
காரணம்®: 1978ல் 44ைது அரசியலவமப்புச் சட்டத் திருத்தத்தின்படி, பசாத்துரிவமயானது
அடிப்பவட உரிவமயிலிருந்து நீக்கம் பசய்யப்பட்டு விட்டது.
சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடுக்க.
அ. கூற்று மற்றும் காரைம் சரி, கூற்றுக்கான காரைம் சரி
ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி கூற்றுக்கான காரணம் தைறு
இ. கூற்று சரி காரணம் தைறு
ஈ. கூற்று தைறு, காரணம் சரி
89. பபாருத்துக.
அ. குடியரசுத் தவலைர்

1. மாநிலத்தின் உண்வமயான தவலைர்

ஆ. பிரதம அவமச்சர்

2. இந்தியாவின் முதல் குடிமகன்

இ. முதலவமச்சர்

3. மாநிலத்தின் பபயரளவுத் தவலைர்

ஈ. ஆளுேர்

4. இந்திய அரசாங்கத்தின் தவலைர்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

2

4

1

3

இ.

2

1

3

4

ஈ.

4

2

3

1
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90. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2உடன் பபாருத்தி கீநே பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகவளக் பகாண்டு
சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடு.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. அடிப்பவட கடவமகள்

1. பகுதி IV

ஆ.அரசு பேறிமுவறப்படுத்தும் நகாட்பாடுகள்

2. பகுதி IV-அ

இ. கிராக பஞ்சாயத்து

3. பகுதி IX-அ

ஈ. ேகர்புற உள்ளாட்சி

4. பகுதி IX

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

2

1

4

3

இ.

3

4

2

1

ஈ.

4

1

2

3

91. மனிதனின் இருதயமும் உயிர்சக்தியும் எனகருதப்படும் விதி யாது?
அ. விதி 46

ஆ. விதி 42

இ. விதி 32

ஈ. விதி 35

92. பபாருத்துக.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. நதசிய பேருக்கடி நிவல

1. அங்கம் 360

ஆ. மாநில பேருக்கடி நிவல

2. அங்கம் 352

இ. நிதி பேருக்கடி நிவல

3. அங்கம் 356

அ

ஆ

இ

அ.

3

2

1

ஆ.

2

3

1

இ.

2

1

3

ஈ.

3

1

2

93. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கவளக் கைனிக்கவும்.
1. மாநில நிர்ைாகத்தின் ேரம்பு மண்டலமாக பசயலகம் உள்ளது.
2. இந்திய நிர்ைாகத்தின் அடிப்பவட அலகாக மாைட்டம் உள்ளது
3. மாைட்ட நிர்ைாகத்தின் தவலைராக மாைட்ட ஆட்சியாளர் உள்ளார்
4. மாநில நிர்ைாகத்தின் தவலைராக ஆளுேர் உள்ளார்
இைற்றுள் எது தைறு?
அ. 3 மட்டும் தைறு
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இ. 1 மற்றும் 2 தைறு

ஈ. 3 மற்றும் 4 தைறு

94. சரியான விவடவயத் நதர்ந்பதடு
1. இந்திய அரசியலவமப்பு, எழுதப்பட்ட அரசியலவமப்பு
2. இந்திய அரசியலவமப்பு பேகிழும்,பேகிோ இயல்புவடயது
3. இந்திய அரசியலவமப்பு மதசார்பற்ற அரவச உவடயது
4. இந்திய அரசியலவமப்பு கூட்டாட்சி முவற அரசுக்கு எதிரானது
அ. 1 மட்டும் சரி

ஆ. 2 மட்டும் சரி

இ. 12, மற்றும் 4 மட்டும் சரி

ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும் சரி

95. பபாருத்துக.
அ. விதி 153

1. நதசிய அைசர நிவல

ஆ. விதி 163

2. ஆளுேர்

இ. விதி 352

3. மாநில அைசர நிவல

ஈ. விதி 356

4. முதலவமச்சர்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

3

2

4

1

ஆ.

1

3

4

2

இ.

4

3

2

1

ஈ.

2

4

1

3

96. ைாக்கியங்கவள கைனி:
கூற்று (A): அடிப்பவட கடவமகளுக்கு சட்டப் பூர்ைமான அங்கீகாரம் கிவடயாது.
காரணம் (R): நீதிமன்றங்கள் அடிப்பவடக் கடவமகள் பசயல்படுத்தப்படுமாறு நிர்பந்திக்கவியலாது.
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ைது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
97. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கவள கைனிக்கவும்.
1. 73ைது அரசியலவமப்பு சட்டத்திருத்தம் இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் பகுதி IX ல் சில
அம்சங்கவள நசர்த்தது
2. இதன் மூலம் மாநில அரசுக்கு கிராம நிவலயில் பஞ்சாயத்து நிறுைனங்கவளயும்,
மாைட்டங்களில் உயர்நிவல பஞ்சாயத்து அவமக்கவும் அதிகாரம் ைேங்கப்பட்டது
கீழ்க்பகாடுக்கப்பட்டதிலிருந்து சரியான விவடவய பதரிவு பசய்யவும்
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அ. 1 மற்றும் 2 இரண்டுவம சரி

ஆ. 1 சரி ஆனால் 2தைறு

இ. 1 மட்டும் சரி

ஈ. 2 மட்டும் சரி

98. கூற்று (A): டில்லி முழுவமயான மாநிலத்திற்குரிய அந்தஸ்து ைேங்கப்படவில்வல.
காரணம் (R): இந்தியாவின் தவலேகரமாக டில்லி விளங்குைதால் அது சிறப்பு அந்தஸ்திவனப்
பபற்றுள்ளது.
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ைது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
99. நிர்ைாக தீர்ப்பாயத்வதப் பற்றிய அரசியலவமப்பு சரத்து
அ. சரத்து 323

ஆ. சரத்து 323 A

இ. சரத்து 323 B

ஈ. சரத்து 321

100. பின்ைருைனைற்றில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பபறும் ையது 62 லிருந்து 65 ையது ைவர
உயர்த்திய சட்டத்திருத்தம் எது?
அ. 104 வது சட்டத்திருத்தம்

ஆ. 101 ைது சட்டத்திருத்தம்

இ. 102 ைது சட்டத்திருத்தம்

ஈ. 103 ைது சட்டத்திருத்தம்
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Indian Polity Model Test Questions 15 in Tamil With Answer
1. கீழ்க்கண்ட அரசியல் அமைப்பின் தன்மைகமை அமை பெறப்ெட்ட நாடுகளுடன் பொருத்துக.
அம்சம் (தன்மை)

நாடு

அ. சட்டத்தின் ஆட்சி

1. அயர்லாந்து

ஆ. நீதிப்புனராய்வு

2.ஆஸ்திரரலியா

இ. பொதுப்ெட்டியலிலுள்ை கருத்துருக்கள் 3. அபைரிக்கா
ஈ. அரசின் பநறிமுமற ரகாட்ொடுகள்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

1

2

3

4

இ.

2

3

1

4

ஈ.

4

3

1

2

4. இங்கிலாந்து

2. பிற்ெடுத்தப்ெட்ட ைகுப்பினருக்கு 27% இட ஒதுக்கீட்மட அளிக்க ெரிந்துமர ைழங்கிய
ஆமையம் எது?
அ. சர்காரியா ஆமையம்

ஆ. மண்டல் ஆணையம்

இ. கரலல்கர் ஆமையம்

ஈ. ஷா ஆமையம்

3. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த அட்டைமையில் ெஞ்சாயத்து முமறயின் ஆற்றல் அதிகாரம்
ைற்றும் பொறுப்புகமை குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைன?
அ. ஏழாைது அட்டைமை

ஆ. ஒன்ெதாைது அட்டைமை

இ. பதின

ஈ. ெனிபரண்டாைது அட்டைமை

ொன்றொவது அட்டவணை

4. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கமை கைனி:
கூற்று (A): நிர்ைாக சீர்திருத்த ஆமையம்தான் ரலாக்ொல் ைற்றும் ரலாக்யக்தாயுக்
ஏற்ெடுத்தியது.
காரைம்(R): 1. இது சுதந்திரைாக பசயல்ெடுகிறது.
2. இதில் அரசியல் சாராதைர்கள் உள்ைனர்.
இைற்றுள் எது சரி என தீர்ைானிக்கவும்.
அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கமல்ல

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
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5. இந்தியாவின்

குடியரசுத்

தமலைர்கமை,

அைர்களின்

ெதவிக்கால

அடிப்ெமடயில்

ைரிமசப்ெடுத்துக.
1. ஆர்.பைங்கட்ராைன்

2. டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்ைா

3. டாக்டர் ரக. ஆர்.நாராயைன்

4. டாக்டர் ஏ.பி.ரே.அப்துல்கலாம்

அ. 1,2,3,4

இ. 3,1,2,4

ஆ. 3,4,1,2

ஈ. 3,2,1,4

6. எந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் குடியரசு தமலைருக்கு ொராளுைன்றத்தின் கீழ் அமைமய கமலக்க
அதிகாரம் அளிக்கிறது?
அ. விதி 85

ஆ. விதி 95

இ. விதி 81

ஈ.விதி 75

7. அரசியல் நிர்ைய சமெயின் முதல்கூட்டம் நமடபெற்ற ஆண்டு
அ. 1950

ஆ. 1946

இ. 1948

ஈ. 1947

8. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கமை கைனி:
கூற்று(A): ைத்திய புலனாய்வு ஆண்டு அறிக்மகமய குடியரசுத் தமலைர் சைர்ப்பிப்ொர்.
காரைம் (R): இரண்டு அமைக்கும் ரலாக்சொ, இராஜ்ய சொவிற்கும் அனுப்பி மைப்ொர்
இைற்றுள் எது சரி என தீர்ைானிக்கவும்:
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கம்

ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
9. ொராளுைன்றத்மத கூட்டு அைரமை (கூட்டத்மத) நடத்துைது யார்?
அ. குடியரசுத் தமலைர்

ஆ. துமை குடியரசு தமலைர்

இ. சபொநொயகர்

ஈ. பிரதை ைந்திரி

10. ைாநிலங்களில் ேனாதிெதி ஆட்சிமய ஏற்ெடுத்த ெரிந்திமர பசய்யும் விதி
அ. விதி 354

ஆ. விதி 355

இ. விதி 356

ஈ. விதி 357

11. ைாகாை நகரங்கைான பசன்மன, ெம்ொய்,கல்கத்தா ைற்றும் தில்லியில் அமைந்துள்ை சிறு
ைழக்கு நீதிைன்றங்களில் ைழக்கின் ைதிப்புத் பதாமகமய அவ்ைப்ரொது நிர்ையிப்ெது
அ. ைாகாை நகர ஆமையங்கள்

ஆ. ைாைட்ட ஆட்சியர்

இ. உயர்நீதிைன்றம்

ஈ. மொநில அரசொங்கம்

12. இந்திய

உச்சநீதிைன்றம்,

அபைரிக்க

உச்ச

நீதிைன்றத்மதவிட

அதிக

அதிகாரம்

பெற்று

திகழ்ைதாகக் கருதப்ெடுகிறது. ஏன்?
அ. இந்திய உச்சநீதிைன்றம் கூட்டாட்சி நீதிைன்றைாக திகழ்ைரதாடு ைட்டுமின்றி,அரசியலமைப்பு
காைலனாகவும் உச்ச ரைல் முமறயீட்டு ைன்றைாகவும் திகழ்கிறது.
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ஆ. அபைரிக்க உச்சநீதிைன்றம் தீர்ப்ொயங்களின் ரைல் முமறயீட்மட விசாரிக்க இயலாது
இ. இந்திய உச்சநீதிைன்றம் ஆரலாசமன கூறும் அதிகாரம் பெற்றுள்ைது. ஆனால் அபைரிக்க
உச்சநீதிைன்றம் அவ்ைதிகாரம் பெற்றிருக்கவில்மல
ஈ. மமற்கண்ட எல்லொ கொரைங்களுக்கொவும்
13. அரசாங்கத்தின் பசலவுகமை தணிக்மக பசய்யும் அதிகாரம் பெற்றைர்
1. நிதி அமைச்சர்

2. பிரதை ைந்திரி

3. நிதி பசயலர்

4. தமலமை தணிக்மக கட்டுப்ொட்டு அதிகாரி

அ. 1 ைட்டும்

ஆ. 2 ைட்டும்

இ. 2 ைற்றும் 3 ைட்டும்

ஈ. 4 மட்டும்

14. நன்பனறி சார்ந்த குழு ரலாக் சொவில் நிறுைப்ெட்ட ஆண்டு
அ. 1998

ஆ. 2000

இ.2002

ஈ.2004

15. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது சரி?
1. இந்திய ேனாதிெதி ைாநிலங்கமைமைக்கு 12 நியைன உறுப்பினர்கமை நியைனம் பசய்கிறார்
2. அபைரிக்காவில் இது ரொன்ற நியைன உறுப்பினர்கள் பசனட்டில் நியமிக்கப்ெடுைதில்மல
அ. 1 சரி

ஆ.2 சரி

இ. 1 சரி ஆனால் 2 தைறு

ஈ. 1 மற்றும் 2 சரி

16. கீழ்க்காணும் ைாக்கியங்கமை கைனி.
கூற்று(A): பநருக்கடி நிமலயின் பொழுது மைய நிர்ைாகமும் சட்டைன்றமும் தனிச்சிறப்பு
அதிகாரங்கள்பகாண்டு இருக்கும்
காரைம்(R): விதி 256-257 யின்ெடி தான் மைய நிர்ைாகம் ஒரு ைாநிலத்திற்கு கட்டமை
பிறப்பிக்க முடியும்.
அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கமல்ல

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
17. ‘அடிப்ெமட உரிமைகள்’ ெற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானமை எமை?
1. அரசியலமைப்பின் ெகுதி IV இல் அடிப்ெமட உரிமைகள் அடங்கியுள்ைது
2. அடிப்ெமட உரிமைகள் நீதிைன்றத்தால் நீதி ைழங்குைதற்கு அப்ொற்ெட்டது
3. அடிப்ெமட உரிமைகள் ென்னாட்டு அமைதிமய ரைம்ெடுத்துகிறது
4. அடிப்ெமட உரிமைகள் குடிைக்களுக்கு அரசியல் சுதந்திரத்மத ைழங்குைதற்கு
உத்திரைாதைளிக்கின்றன.
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அ. 1 ைற்றும் 3

ஆ. 1 ைற்றும் 2

இ. 3 ைட்டும்

ஈ. 4 மட்டும்

18. ெட்டியல் 1மன ெட்டியல் 2டன் பொருத்துக.
ெட்டியல் 1

ெட்டியல் 2

அ. விதி 14-18

1.அரசியல் ெரிகார உரிமை

ஆ.விதி 19-22

2. சுரண்டலுக்பகதிரான உரிமை

இ. விதி 23-24

3. சுதந்திர உரிமை

ஈ. விதி 32

4. சைத்துை உரிமை

குறியீடு
அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

1

2

3

4

இ.

2

3

4

1

ஈ.

3

2

1

4

19. பின்ைருைனைற்மறப் பொருத்துக.
ெட்டியல் 1

ெட்டியல் 2

அ. 44 அரசியலமைப்பு

1. 2001 ைக்கட்பதாமக கைக்பகடுப்பு சட்டத்திருத்தம்
அடிப்ெமடயில் பதாகுதி ைறு ைமரயறுத்தல்

ஆ. 61அரசியலமைப்பு

2. 2010 ைமர இட ஒதுக்கீடு பதாடரும்

சட்டத்திருத்தம்
இ.79 அரசியலமைப்பு

3. ைாக்களிக்கும் ையது 21-18 ஆக சட்டத்திருத்தம்

சட்டத்திருத்தம்

குமறக்கப்ெடுதல்

ஈ. 87 அரசியலமைப்பு

4. ொராளுைன்றத்தின் ஒவ்பைாரு அமையின்

சட்டத்திருத்தம்

சிறப்பு நிமலகள், அதன் குழுக்கள் ைற்றும்
உறுப்பினர்கள்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

2

3

1

4

ஆ.

4

3

1

2

இ.

3

1

4

2

ஈ.

3

4

2

1

20. ைத்திய நிர்ைாக தீர்ப்ொயம் யாருமடய ெரிந்துமரயால் அமைக்கப்ெட்டுள்ைது?
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அ. சட்டம் ைற்றும் நீதித்துமற அமைச்சகம்

ஆ. இந்திய நீதி ஆமையம்

இ. சர்க்காரியா குழு

ஈ. நிர்வொக சீர்திருத்த குழுமம்

21. பின்ைருைனைற்றுள் எந்த பசால் ைாக்குமுமறயில் ைாய்ப்பு ‘ரநாட்டா’ வுடன் பதாடர்பில்லாதது?
அ.அமனைரும் எதிராக

ஆ.எதிர்ைமற ைாக்கு

இ. அமனத்து ரைட்ொைர்கமையும் நிராகரித்தல்

ஈ. னசல்லொத வொக்கு

22. ைாநிலங்களில் சாதாரை ைரசாதாமைப் ெற்றிய பின்ைரும் கூற்றுகளில் சரியானமை யாமை?
1. ஆளுநர் ைரசாதாவிற்கு தன் ஒப்புதமல அளித்து, அந்த ைரசாதா சட்டைாகும்
2. ஆளுநர் ைரசாதாவிற்கு தன் ஒப்புதமல நிறுத்தி மைக்கும் ரொது அந்த ைரசாதா
முடிைமடகின்றது. சட்டம் ஆகாது
3. ஆளுநர் ைரசாதாமை அமை அல்லது அமைகளுக்கு ைறு ெரிசீலமன பசய்ய அனுப்பி,
ைரசாதாமை அமை அல்லது அமைகள் நிமறரைற்றினால்,ஆளிநரிடம் ைரும் ரொது அைர்
ஒப்புதமல ைறுக்கும் ரொது அந்த ைரசாதாமை அழித்து விடுகின்றார்.
4. ஆளுநர் ைரசாதாமை ேனாதிெதியின் ொர்மைக்கு அனுப்ெலாம்
அ. 1,3,4
23. ைரிமச

ஆ. 2,3,4
1

உடன்

ைரிமச

இ. 1,2,4
2மயப்

பொருத்தி

ஈ. 1,2,3
ைரிமசகளுக்கு

கீழ்க்பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை

பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விமடயிமன பதரிவு பசய்க.
ைரிமச 1

ைரிமச 2

அ. ைாநில ைறு சீரமைப்பு

1. 1976

ஆ. 42ைது சட்டத்திருத்தம்

2. 1986

இ. 61ைது சட்டத்திருத்தம்

3. 1978

ஈ. 44 ைது சட்டத்திருத்தம்

4. 1956

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

1

2

3

ஆ.

3

2

1

4

இ.

1

3

4

2

ஈ.

2

4

3

1

24. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை “நம்பிக்மக இல்லாத் தீர்ைானம்” ெற்றிய கூற்றுகளின் தைறானது எது?
அ. ரலாக்சொவில் தீர்ைானத்மத ரைற்பகாள்ை எந்த காரைமும் காட்டத் ரதமையில்மல
ஆ. அமைச்சரமை முழுைதற்கும் எதிராக ைட்டுரை பகாண்டு ைரப்ெடலாம்
இ. அமைச்சரமையின் ரைல் பகாண்டுள்ை நம்பிக்மகமய உறுதிப்ெடுத்த பகாண்டு ைரப்ெடுைது
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ஈ. மலொக் சபொவில் நிணறமவற்றப்பட்டொல் அணமச்சரணவ தங்கள் பதவிணயத் துறக்க
மவண்டிய நிர்பந்தம் கிணடயொது
25. இந்தியாவில் ைண்டலக்குழுக்கள் அமைக்க ெரிந்துமரத்தது
அ. 1956

- மொநில மறுசீரணமப்பு சட்டம்

ஆ. 1966-70

- நிர்ைாகச் சீர்திருத்த குழு

இ.1977

- மைய-ைாநில உறவுகள் குறித்த ரைற்கு ைங்கக்குழு

ஈ. 1983

- சர்க்காரியாக் குழு

26. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்களில் இருந்து சரியானைற்மற ரதர்ந்பதடு
1. இந்தியக் குடியரசுத் தமலைர் ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்.
2. இைர் குற்ற விசாரமைக்கு உட்ெட்டைர்
3. இைரது அதிகாரம் அபைரிக்க குடியரசுத் தமலைருக்கு நிகரானது
அ. 1 சரி

ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி

இ. 2 ைட்டும் சரி

ஈ. 3 ைட்டும் சரி

27. கீழ்க்கண்டைற்றுள் சரியாக பொருத்தப்ெட்டுள்ைது எது?
1. ெதிபனாராைது அட்டைமை

- நகராட்சியின் அதிகாரம் அதிகாரத்துைம் ைற்றும்
பொறுப்புகள் குறித்தது

2. ெனிபரண்டாைது அட்டைமை

- ெஞ்சாயத்து அதிகாரம் அதிகாரத்துைம்
பொறுப்புகள் குறித்தது

3. இரண்டாைது அட்டைமை

- ைாநிலத்தின் பெயரும் எல்மல ைமரயமற
ெற்றியது

4. எட்டாைது அட்டைமை
அ. 1

ஆ. 2

- அரசால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட பைாழிகள் ெற்றியது
இ. 3

ஈ. 4

28. இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் முதல் விதி இந்தியாமை
அ. ஐக்கிய ைாநிலங்கள் என்றமழக்கின்றது
ஆ. ஒன்றிய மொநிலங்கள் என்றணைக்கின்றது
இ. கூட்டாட்சி ைாநிலங்கள்
ஈ. அமனத்தும் சரிரய
29. கீழ்ைருைனைற்றுள் இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எது அடிப்ெமட கட்டமைப்பு இல்மல?
அ. ைக்கைாட்சி

ஆ. ைத சார்பின்மை

இ. அதிகொர பிரிவிண

ஈ. சுதந்திரைான ைற்றும் நியாயைான ரதர்தல்கள்

30. இந்திய அரசியலமைப்பு முழுமையாக ைமரந்து முடிக்கப்ெட்டு எப்ரொது ஏற்றுக் பகாள்ைப்ெட்டது?
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அ. 26 டிசம்ெர், 1949

ஆ. 26 ேனைரி 1950

இ. 26 நவம்பர் 1949

ஈ. 30 நைம்ெர் 1949

31. உச்சநீதிைன்றத்தில்

நடந்த

எந்த

ைழக்கில்

‘அடிப்ெமடக்

கட்டமைப்புகள்’

என்ெது

உருைாக்கப்ெட்டது?
அ. மகசவொ

ந்த பொரதி வைக்கு

இ. மினர்ைா மில்ஸ் ைழக்கு

ஆ. ரகாலக்நாத் ைழக்கு
ஈ. இந்திய ஆயுள்காப்பீட்டுக் கழக ைழக்கு

32. எப்ரொது ொலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்மதகமைப் ொதுகாக்கும் சட்டம் நமடமுமறக்கு
ைந்தது?
அ. 2006

ஆ. 2008

இ. 2010

ஈ. 2012

33. பொருத்துக.
அ. குடியரசுத் தமலைர்

1. முதல் இந்திய குடிைகன்

ஆ. முதலமைச்சர்

2. ஆளுநரால் நியமிக்கப்ெடுகிறார்

இ. உச்சநீதிைன்றங்கள்

3. அரசியல் அமைப்பின் ொதுகாைலன்

ஈ. ரதசிய சின்னங்கள்

4. சிறப்ொன அமடயாைங்கள்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

1

4

3

2

இ.

3

2

4

1

ஈ.

2

1

4

3

34. ைாக்கு சரிொர்ப்பு சீட்டு தணிக்மக ைாதிரி (VVPAT) முமற முதலில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது?
அ. ஆலந்தூர் சட்டைன்ற பதாகுதி ரதர்தல்
ஆ. நாகலாந்து சட்டைன்ற ரதர்தல்
இ. ரைற்கு ைங்க சட்டைன்ற ரதர்தல்
ஈ. மகொரொஷ்டிரொ சட்டமன்ற மதர்தல்
35. இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட அலுைலக பைாழிகள்
அ. 25

ஆ. 23

இ. 22

ஈ. 27

36. பின்ைரும் கூற்றுகமை கைனிக்க.
கூற்று(A): உச்சநீதிைன்ற்aம் மின்னனு ைாக்குப் ெதிவு இயந்திரங்களில் “ரைற்கண்ட யாரும்
இல்மல” (NOTA) பொத்தாமன அறிமுகப்ெடுத்த ைழிகாட்டியுள்ைது.
காரைம்(R): இது 1961ஆம் ஆண்டு ரதர்தல் நடத்மத விதிகளில் உள்ை விதி 49(0)மய
ைதிப்ெற்றதாக்கி விட்டது.
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அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆ

ொல் (R) தவறு

ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
37. பின்ைரும் எந்த ைழக்கில் உச்சநீதிைன்றன்,அரசு ஊழியர்களுக்கு, நீதி அல்லது அநீதியான எந்த
ஒரு காரைத்திற்காகவும் ரைமல நிறுத்தம் பசய்ைதற்கான அடிப்ெமட சட்ட, சைத்துை அல்லது
அற உரிமை கிமடயாது என்று கூறியது?
அ. டி.மக. ரங்கரொஜன் எதிர் தமிைக அரசு மற்றும் பலர்
ஆ. சி.ரக.எஸ். இைங்ரகாைன் எதிர் தமிழக அரசு ைற்றும் ெலர்
இ. மு.க. ஸ்டாலின் எதிர் தமிழக அரசு ைற்றும் ெலர்
ஈ. தமிழக அரசு ஊழியர் சங்கம் எதிர் தமிழக அரசு ைற்றும் ெலர்
38. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கமை கைனிக்கவும்.
கூற்று (A): லக்ரனா ஒப்ெந்தம் இந்திய அரசியலில் ைகுப்பு ைாதத்மத பின்னாளிபலழுச்சியுறச்
பசய்தது
காரைம்(R): இவ்பைாப்ெந்தம் ெடித்த இந்துக்கமையும்,முகைதியர்கமையும் இந்திய அரசியலில்
ஒன்றுெடுத்துைதற்காக மகபயழுத்திடப்ெட்டது.
இைற்றுள் பின்ைரும் பதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விமடமயத் பதரிவு பசய்க.
அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆ

ொல் (R) தவறு

ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
39. பின்ைரும் இருைாக்கியங்களில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை கூற்று(A) காரைம் (R) ஆகியமைகமைக்
கருத்தில் பகாண்டு கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை பதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விமடமயத் பதரிவு
பசய்க.
கூற்று(A): 1909ஆம் ஆண்டின் இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ‘ைமறமுகத் ரதர்தமலப்’ புகுத்தியது.
காரைம்(R): இச்சட்டம் முஸ்லீம்களுக்கான தனித்பதாகுதிமய உண்டாக்கியது.
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கம்

ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி

Learning Leads To Ruling

Page 8 of 19

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

40. கீழ்க்கண்ட எந்தச் சட்டத்தின் மூலைாக இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் நிர்ைாகம் மைய ஆட்சிமய
ஏற்ெடுத்தியது?
1. ஒழுங்குமுமறச் சட்டம் – 1773
2. பிட் இந்திய சட்டம் - 1784
3. ைரிமசயான ெட்டயச் சட்டங்கள்
அ. 1 ைற்றும் 2

ஆ. 2 ைட்டும்

இ. 2 ைற்றும் 3

ஈ. 1,2 மற்றும் 3

41. ைாநிலங்கள் அமைக்கு எத்தமன உறுப்பினர்கள் ேனாதிெதி ெரிந்துமரக்கிறார்?
அ. 15

ஆ. 20

இ.12

ஈ. 18

42. ஒரு ைரசாதமை ெை ைரசாதா என்று முடிவு பசய்ைது யார்?
அ. நிதி அமைச்சர்

ஆ. எதிர்க் கட்சித் தமலைர்

இ. சபொநொயகர்

ஈ. நிதி பசயலாைர்

43. நாடாளுைன்றத்தின் கூட்டு கூட்டத் பதாடமர தமலமைரயற்று நடத்துெைர் யார்?
அ. சபொநொயகர்

ஆ. துமை சொநாயகர்

இ. ராஜ்யசமெயின் தமலைர்

ஈ. குடியரசுத் தமலைர்

44. பெண்களூக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் குழுவின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக
அ. 20

ஆ. 25

இ. 30

ஈ. 35

45. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த நாடு ைதச்சார்ெற்ற நாடு என்றமழக்கப்ெடலாம்?
அ.ைதத்திற்கு எதிரான நாடு
ஆ.ைதத்துடன் பதாடர்ெற்ற நாடு
இ. எல்லா ைதமும் நாட்டின் ைதன் என அறிவித்த நாடு
ஈ. எந்த மதத்ணதயும் நொட்டுன் மதம் எ
ம

க் னகொள்ளொததுடன் மக்கள் அண

வரும், தங்கள்

சொட்சிப்படி எந்த ஒரு மதத்ணதயும் பின்பற்றவும் ஏற்றுக் னகொள்ளவும்,பரப்பவும் உரிணம

வைங்கியுள்ள நொடு
46. கீழ்க்கண்ட

சட்டங்களில்

எது

குறிப்ொக

எஸ்.சி/

எஸ்.டி.

பிரிவினருக்கு

பகாடுமைகமையும் தீண்டாமையிமனயும் தடுப்ெமத ரநாக்கைாக பகாண்டுள்ைது.
1. சிவில் உரிமை ொதுகாப்பு சட்டம், 1955
2. எஸ்.சி ைற்றும் எஸ்.டி. (ைன்பகாடுமை தடுப்புச் சட்டம் , 1989)
3. ைனித உரிமைகள் சட்டம், 1993
4. குழந்மதகள் உரிமைகள் ொதுகாப்புச் சட்டம், 2005
அ. 1, 2 ைற்றும் 3 மூன்றும் சரி
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இ. 4 ைட்டும் சரி

ஈ. 1 மற்றும் 2 மட்டும் சரி

47. “அரசியல் கட்சிகளில்லா ேனநாயக முமறமை” என்ற கருத்துருமை முதலில் விரும்பியைர்
அ.எம்.என்.ரொய்

ஆ. பி.ஆர்.அம்ரெத்கர்

இ. ைகாத்ைா காந்தி

ஈ. ேைஹர்லால் ரநரு

48. இந்தியாவின் துமை குடியரசுத் தமலைமர ரதர்ந்பதடுப்ெது
1. ைக்கைமை உறுப்பினர்கள்

2. ைாநிலங்கைமை உறுப்பினர்கள்

இைற்றுள்
அ. 1 அல்லது 2ம் இல்மல

ஆ. 1 ைட்டும்

இ. 2 ைட்டும்

ஈ. 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

49. கால ைரிமசப்ெடி எழுதுக.
1. மெரரான் சிங் பஷகாைத்

2. K. R.நாராயைன்

3. முகைது ஹமீத் அன்சாரி

4. கிருஷ்ை காந்த்

அ. 3,4,1ைற்றும் 2

ஆ. 2,4,1 மற்றும் 3

இ. 1,3,2 ைற்றும் 4

ஈ. 4,2, 3 ைற்றும் 1

50. பொருத்துக.
ெட்டியல் 1

ெட்டியல் 2

அ. ைாநிலங்கைமைத் துமைத்தமலைர்

1. ேனாதிெதியால் நியைனம்
பசய்யப்ெடுகிறார்

ஆ. ைக்கைமை சொநாயகர்

2. ைக்கைமையால் நியைனம்
பசய்யப்ெடுகிறார்

இ. பொதுக்கைக்கு குழுவின் தமலைர்

3. ைக்கைமையால் ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்

ஈ. மைய தமலமை ரதர்தல் ஆமையர்

4. ைாநிலங்கைமையால்
ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

2

3

4

1

இ.

3

2

1

4

ஈ.

1

3

2

4

51. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை இந்திய அரசியலமைப்பு உறுப்புகளில் எந்த உறுப்பில் அரசியலமைப்புத்
திருத்தமுமற குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது?
அ. உறுப்பு 230
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இ. உறுப்பு 358

ஈ. உறுப்பு 368

52. கீழ்க்கண்ட ைாக்கியங்கமைக் கைனி
கூற்று(A): இந்தியா ஒரு குடியரசு ஆட்சியமைப்பு முமற
காரைம்(R): இந்தியாவில் ைரபு ைழி தமலமையல்லாைல் ைக்கள் தம் அரமச தாைாகரை
ரதர்ந்பதடுப்ொர்கள்
கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகமைக் பகாண்டு சரியான விமடமய பதரிவு பசய்க
அ. (A) மற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆ

ொல் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொ

விளக்கம்

ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி
53. ைாநிலத்தின் அட்ைரகட் பேனரமல நியைனம் பசய்ெைர் யார்?
அ. குடியரசுத் தமலைர்

ஆ. பிரதை அமைச்சர்

இ. ஆளுநர்

ஈ. உச்சநீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதிெதி

54. ரலாக்ொல் குறித்த கருத்துகளில் பின்ைருைனைற்றுள் தைறானமை எது/எமை?
1. ஒரு ைந்திரி அல்லது பசயலாைரின் நிர்ைாக பசயமல விசாரமை பசய்ய ரலாக்ொலுக்கு
அதிகாரம் உண்டு
2. நிைாகச் சீர்ரகடு மீது பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை புகாமர ரலாக்ொல் விசாரிக்கலாம்
3. இந்திய அரசாங்கம் ைற்றும் பைளிநாட்டு அரசாங்கத்துடன் ஏற்ெடும் ஒப்ெந்தங்கமைக் குறித்து
விசாரிக்கலாம்
4. ைரியாமத ைற்றும் விருதுகள் அளிப்ெது
அ.1,4

ஆ. 2,3

இ. 1,2

ஈ. 3,4

55. பின்ைருைனைற்றுள் எந்த ஒன்று என்.ஜி.ஒ.க்களுடன் பதாடர்புமடயது அன்று?
அ. குடிமைச் சமூக நிறுைனங்கள்

ஆ. குடிைக்கள் சங்கங்கள்

இ. அரசு சாரா பசயல்ொட்டாைர்கள்

ஈ. னபொதுக் கைகங்கள்

56. இந்திய

அரசமைப்பின்,

அரசின்

பகாள்மகமய

ைழி

பசலுத்தும்

பநறிமுமறகமை

எடுத்துமரக்கும் உறுப்புகள்
அ. உ.40 முதல் உ.51 ைமர

ஆ. உ.36 முதல் உ.51 வணர

இ. உ.39 முதல் உ.51ைமர

ஈ. உ.25 முதல் உ.51 ைமர

57. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குழுக்களில் எது அடிப்ெமடக் கடமைகமை இந்திய அரசமைப்பில்
இமைக்க காரைைாக இருந்தது?
அ. ைாஞ்சு குழு
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இ. ஸ்வரன் சிங் குழு

ஈ. ெகைதி குழு

58. காப்பீடு முபறௌப்ெடுத்துதல் ைற்றும் ைைர்ச்சி ஆமைய (IRDA) சட்டம் இயற்றப்ெட்ட ஆண்டு
அ. 1986

ஆ. 1991

இ. 1999

ஈ. 2005

59. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கமை கருத்தில் பகாள்ைவும்.
1. இந்தியாவில் 25 உயர்நீதிைன்றங்கள் உள்ைன.
2. ெஞ்சாப்,ஹரியானா ைற்றும் சண்டிகார் ஆகியமை பொதுைான உயர்நீதிைன்றத்மத
பகாண்டுள்ைன.
3. ரதசிய தமலநகர் படல்லி தனக்பகன ஒரு உயர் நீதிைன்றத்மத பகாண்டுள்ைது.
ரைற்கண்டைற்றில் எமை சரியானது?
அ. 2 மற்றும் 3

ஆ. 1 ைற்றும் 2

இ. 12, ைற்றும் 3

ஈ. 3 ைட்டும்

60. இந்தியச் சட்டத்துமற தமலைமரப் ெற்றிய கூற்மற கருத்தில் பகாள்ைவும்.
1. இந்திய குடியரசுத் தமலைரால் நியமிக்கப்ெடுகிறார்
2. உச்சநீதிைன்ற நீதிெதிக்கு ரதமையான தகுதிமய பெற்று இருக்க ரைண்டும்.
3. ொராளுைன்றத்தின் இரு அமைகளில் ஏரதனும் ஒன்றில் உறுப்பினராக இருக்க ரைண்டும்.
4. குற்றச்சாட்டுகள் மூலம் ொராளுைன்றத்தால் ெதவி நீக்கம் பசய்ய முடியும்.
இைற்றில் சரியான கூற்று எது?
அ. 1 மற்றும் 2

ஆ. 1 ைற்றும் 3

இ. 2, 3 ைற்றும் 4

ஈ. 3 ைற்றும் 4

61. ொராளுைன்றம் என்ெது
அ. கீழ்சமெ ைற்றும் ரைல்சமெ
ஆ. ஜ

ொதிபதி, கீழ்சணப மற்றும் மமல்சணப

இ. கீழ்சமெ, ைத்திய அமைச்சரமை ைற்றும் ரைல்சமெ
ஈ. கீழ்சமெ,ரைல்சமெ ைற்றும் துமை ேனாதிெதி
62. ஒரு ைாநிலத்தின் உண்மையான ஆட்சித்துமற அதிகாரி யார்?
அ. ஆளுநர்

ஆ. சொநாயகர்

இ. முதலமைச்சர்

ஈ. முதலணமச்சரும் அவருணடய அணமச்சரணவயும்

63. கீரழ உள்ை கூற்றுகளீல் இந்திய ரதர்தல் ஆமை ெற்றி ஆய்க.
1. தமலமை ரதர்தல் ஆமையர் ைற்றும் பிற ரதர்தல் ஆமையர்கள் சைைான அதிகாரம்
உமடயைர்கள் ஆனால் சைைற்ற சம்ெைம் பெறுகிறார்கள்
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2. தமலமை ரதர்தல் ஆமையர் உச்சநீதிைன்றத்தின் நீதிெதிகளின் இமையான சம்ெைம்
பெறுகிறார்
3. உச்சநீதிைன்றத்தின் நீதிெதிகமைப் ரொல் தமலமை ரதர்தல் ஆமையமர ெதவி நீக்கம்
பசய்ய முடியாது
4. தமலமை ரதர்தல் ஆமையர் 5ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்ெடுகிறார். ரைலும் அைர் 62 ையது
எப்பொழுது நிரம்புகிறரதா இரண்டில் எது முன்னதாக ைருகிறரதா அதன்ெடி ெதவி காப்ொர்.
இமைகளில் எமை சரியானமை?
அ. 1 ைற்றும் 2

ஆ. 2 மற்றும் 3

இ. 1 ைற்றும் 4

ஈ. 2 ைற்றும் 4

64. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த கூற்று இந்தியாவின் தமலமை கைக்கு ைற்றும் தணிக்மகயாைர்
ெற்றியது சரியல்ல என்ெமதக் கூறுக.
அ. அைருக்கு ொராளுைன்றத்துடன் ரநரடி பதாடர்பு கிமடயாது ைற்றும் எந்த அமைச்சரும்
அைரது பிரதிநிதியாக பசயல்ெட முடியாது
ஆ. அைரது ஊதியம் ைற்றும் பிற ெைப்ெயன்கள் இந்தியாவின் பதாகுப்பூதிய நிதியிலிருந்து
ைழங்கப்ெடுகிறது
இ. அரசியலணமப்பு விதிகளுக்கு மொறொக இவர் எந்த னசலவி

ங்களுக்கும் அனுமதி வைங்க

இயலொது
ஈ. இந்திய தமலமை கைக்கு ைற்றும் தணிக்மகயாைர் ெதவி ஓய்வு பெற்ற பின்னர்,ைத்திய
அல்லது ைாநில அரசாங்கங்களில் ெைப்ெயன் கிமடக்கும் ெதவி ைகித்தால் அைர்
அப்ெதவியிலிருந்து நீக்கப்ெடுைார்
65. ரலாகயுக்தா என்ற அமைப்பு முதன்முமறயாக ைகாராஷ்டிராவில் ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட ஆண்டு
அ. 1970

ஆ. 1972

இ. 1973

ஈ. 1971

66. நைது உரிமைகள் ைற்றும் சுதந்திரத்திற்கான ைகாசாசனம் என்று சுரரந்திரநாத் ொனர்ஜி,
கீழ்க்கண்டைற்றில் எதமன குறிப்பிட்டார்?
அ. இந்திய அரசியலமைப்பு

ஆ. இந்திய கவுன்சில் சட்டம், 1919

இ. ஒழுங்குமுமற சட்டம், 1772

ஈ. அரசியொரின் பிரகட

ம் 1858

67. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் பொதுநல ைழக்கு பதாடர்ொன கூற்றிமன கருத்தில் பகாள்க.
1. பொது நலன் கருதி ஒரு மூன்றாம் நெர் பிரச்சமனகமை நீதிைன்றத்திற்கு பகாண்டு ைரலாம்
2. ஒரு குடிைகன் தன் அடிப்ெமட உரிமைகமை ொதுகாக்கும் பொருட்டு கடிதம் ைாயிலாகரைா
அல்லது தொல் மூலைாகரைா நீதிைன்றத்திடம் ரகட்டுக் பகாண்டால் உச்சநீதிைன்றம் அதன்
ரெரில் பசயல்ெடலாம்
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3. இது ஒரு சமூக நடத்மத பதாடர்[ஆன ைழக்கு என்றும் அமழக்கலாம்
4. நீதிெதி வி.ஆர். கிருஷ்ை அய்யர் ைற்றும் நீதிெதி ெகைதி ஆகிரயார் தான் இமத பகாண்டு
ைந்தைர்கள் ஆைர்.
அ. 1 ைற்றும் 2

ஆ. 2 ைற்றும் 3

இ. 3 ைற்றும் 4

ஈ. 1,2,3 மற்றும் 4

68. நிர்ைாக தீர்ப்ொயங்கள் சட்டம் பதாடர்ொக எது/எமை சரியானமை?
1. அது 1985ல் இயற்றப்ெட்டது
2. அது ைத்திய நிர்ைாக தீர்ப்ொயம் ைாநில நிர்ைாக தீர்ப்ொயம் ஆகிய இரண்மடயும்
உள்ைடக்கியது.
அ. 1ைட்டும்

ஆ. 2 ைட்டும்

இ. 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்

ஈ. 1ம் அல்ல 2ம் அல்ல

69. ஒரு ைரசாதாமை ெை ைரசாதா என்று முடிவு பசய்ைது யார்?
அ. சபொநொயகர்

ஆ. நிதி அமைச்சர்

இ. நிதி பசயலாைர்

ஈ. எதிர்க்கட்சித் தமலைர்

70. கீழ்க்கண்டைற்றுள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைமை எமை?
1.குடியரசுத் தமலைர் ொராளுைன்ற இரு அமைகளிலும் உறுப்பினராக இருக்கைாட்டார்.
2. ொராளுைன்றம் என்ெது குடியரசுத் தமலைர் ைற்றும் இரு அமைகமையும் பகாண்டதாகும்.
கீழ்க்கண்ட ைரிமசயில் சரியான விமடமய ரதர்வு பசய்.
அ. இரண்டுமில்மல

ஆ. இரண்டும்

இ. ஒன்று ைட்டும்

ஈ. இரண்டு ைட்டும்

71. கீழ்க்கண்டைர்களில்

யார்

பிரதைராைதற்கு

முன்ொக

ைாநில

முதல்ைர்கைாக

ைகிக்காதைர்கள்?
1. பைாரார்ஜி ரதசாய்

2. சரண்சிங்

3. வி.பி.சிங்

4. சந்திரரசகர்

கீழ்க்கண்டைற்றில் சரியான விமடமய ரதர்வு பசய்:
ைரிமச:
அ. 1, 2, ைற்றும் 4

ஆ. 1, 2, ைற்றும் 3

இ. 2 ைட்டும்

ஈ. 4 மட்டும்

72. 1955 ஆம் ஆண்டின் ஆட்சிபைாழி ஆமையத்தின் தமலைராகப் ெணியாற்றியைர்
அ. ரகாபிந் ொலாொண்ட்

ஆ. பி.ஜி. னகர்

இ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்ரெத்கார்

ஈ. சந்தானம்
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73. அரசியலமைப்பின்

பசயல்ெட்மட

ைறுஆய்வு

பசய்ைதற்காக

எம்.என்.பைங்கடபசல்மலயா

தமலமையில் ரதசிய ஆமையம் அமைக்கப்ெட்ட ஆண்டு
அ. 2000
74. எந்த

விதி,

ஆ. 2001
இந்திய

ரதர்தல்

இ. 2002
ஆமையத்தின்

ஈ, 2003

அமைப்பு,

அதிகாரம்

ைற்றும்

ெணிகமை

உள்ைடக்கியுள்ைது?
அ. விதி 324

ஆ. விதி 356

இ. விதி 370

ஈ. விதி 243

75. கீரழபகாடுக்கப்ெட்டைற்றுள் எது சரியான அறிக்மக?
1. ைாநில ரதர்தல் ஆமையம், ைாநிலத்திலுள்ை ெஞ்சாயத்து ைற்றும் நகராட்சிகளின் ரதர்தமல
நடத்துைதும், ரைற்ொர்மையிடுைதும்
2. ைாநில சட்டசமெ ைற்றும் ைக்கமை ரதர்தல்கமை நடத்துைதும் ரைற்ொர்மையிடுைதும்
அ. 1 மட்டும்

ஆ. 2 ைட்டும்

இ. 1 ைற்றும் 2

ஈ. ரைற்கூறிய எதுவுமில்மல

76. பின்ைரும் கூற்றுகமை கருத்தில் பகாள்க.
73ைது அரசியல் திருத்த சட்ட ைரசாதா அரசியலமைப்பில் பின்ைருைனைற்றுள் ைழிைமக
பசய்துள்ைது.
1. ெஞ்சாயத்து அரசில் 3அடுக்கு முமறமய ஏற்ெடுத்துைது
2. ைகளிருக்கான தனி இட ஒதுக்கீடு
3. ெஞ்சாயத்துக்கான ரதர்தமல நடத்தும் அதிகாரம் அரசாங்கத்திடமிருந்து திரும்ெ பெறப்ெட்டது
4.ைாநில அரசாங்கங்கள் ெஞ்சாயத்திற்கு நிதி ைழங்கும் உரிமை ெறிக்கப்ெட்டது
இைற்றில் சரியான கூற்று எது?
அ. 1மற்றும் 2

ஆ. 1,2, ைற்றும் 3

இ. 2,3, ைற்றும் 4

ஈ. 1 ைற்றும் 4

77. கீரழ

குறிப்பிட்டுள்ை

ஆண்டுகளில்

ரலாக்ொல்

ைரசாதா

எந்த

ஆண்டில்

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடவில்மல?
அ. 1968

ஆ. 1971

இ. 1985

ஈ. 1978

78. அரசுப் ெணிகளில் ெணிபுரிரைாரின் தைறான நடத்மத, ஆள் ைாறாட்டம் பசய்தல், ஊழல், விதி
மீறல்

ரொன்ற

ெல

தைறான

பசயல்களுக்காக

இந்திய

அரசாங்கம்

கீழ்க்கண்ட

அமைப்புகமை ஏற்ெடுத்தியுள்ைது?
1. ைத்திய புலனாய்வு துமற (ஆமையம்)

2. ரலாக் ொல்

3. சிறப்பு காைல் துமற

4. ைத்திய உைவுத் துமற

கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து சரியான் விமடமயத் ரதர்ந்பதடு.
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அ. 2 ைற்றும் 3

ஆ. 1 ைற்றும் 4

இ. 3 ைற்றும் 4

ஈ. 1, 3 மற்றும் 4

79. கீழ்க்கண்ட எமை/எமைகள் சரியான இமைக்கப்ெடவில்மல?
அ. 21, பிப்ரைரி, 1847

1. அரசியலமைப்பு நிர்ையக் குழுவிடம் அறிக்மக
சைர்ப்பிக்கப்ெட்டது

ஆ. 15, அக்ரடாெர் 1949

2. அறிக்மக தயாரித்த குழுவின் கருத்துகள் ஏற்றுக்
பகாள்ைப்ெட்டது

இ. 26, நைம்ெர் 1950

3. அரசியலமைப்பு நிர்ையக் குழுவின் உறுப்பினர்கள்
அறிக்மகயில் மகபயழுத்திட்டனர்

ஈ. 24, ேனைரி 1950

4. அரசியலமைப்பு தழுைப்ெட்டது

அ. (அ)ைற்றும் (இ) தைறு

ஆ. (அ) ைற்றும் (ஈ) தைறு

இ. (ஆ) ைற்றும் (இ) தைறு

ஈ. (இ) மற்றும் (ஈ) தவறு

80. பின்ைரும் இரு ைாக்கியங்களில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை கூற்று(A) , காரைம்(R) ஆகியமைகமைக்
கருத்தில் பகாண்டு கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை பதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விமடமயத் பதரிவு
பசய்க.
கூற்று(A): இலண்டன் நகரில் நியமிக்கப்ெட்ட இந்திய மஹக் கமிஷனரின் கடமைகளில் ஒன்றாக,
இங்கிலாந்தில் ெயின்று ைந்த இந்திய ைாைைர்களின் நலன் காப்ெது கருதப்ெட்டது
காரைம்(R): 1919ஆம் ஆண்டின் இந்திய கவுன்சில் சட்டம், இலண்டன் நகரில், இந்திய மஹக்
கமிஷனர் ஒருைமர நியமிக்க ைழிைகுத்தது
அ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு
ஈ. (A) தவறு ஆ

ொல் (R) சரி

81. இந்திய அரசியலமைப்புத் திருத்தம் ெற்றிய சரியான கூற்மற அமடயாைம் காண்க.
அ. இந்திய அரசியலணமப்ணபத் திருத்தம் அதிகொரத்ணத பொரொளுமன்றம் னபற்றுள்ளது.
ஆ.இந்தியாவில் அரசியலமைப்மெத் திருத்த அரசியலமைப்பு திருத்தக் குழு உள்ைது
இ. ைாநிலங்கள் அரசியலமைப்புத் திருத்த பதாடக்கத்மத பகாண்டு ைரலாம்
ஈ.அடிப்ெமட உரிமைகமை திருத்த இயலாது
82. விைசாயம் சாராத பசாத்துக்கள்மீது ைரி விதிக்கும் அதிகாரத்மதப் பெற்றிருப்ெது
அ. ைணிகத்துமற

ஆ. ைாநில சட்டைன்றங்கள்

இ. பொரொளுமன்றம்

ஈ. இமை எதுவுமில்மல
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83. ராஜ்ய சொவிற்லு தமிழ்நாட்டிலிருந்து எத்தமன உறுப்பினர்கள் ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்கள்?
அ. 16

ஆ. 18

இ. 19

ஈ. 21

84. எந்த ஆண்டு காபிபனட் பசயலாைர் ெதவி இந்தியாவில் உருைாக்கப்ெட்டது?
அ. 1950

ஆ. 1952

இ. 1953

ஈ. 1955

85. ெட்டியல் 1 உடன் ெட்டியல் 2 ஐப் பொருத்து, ெட்டியல்களுக்குக் கீழ்க் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை
பதாகுப்பிலிருந்து சரியான விமடகமைத் பதரிவு பசய்க.
ெட்டியல் 1

ெட்டியல் 2

அ. ஒழுங்குமுமறச் சட்டம்

1. 1773

ஆ. பிட் இந்தியச் சட்டம்

2. 1784

இ. இந்திய அரசாங்க சட்டம்

3. 1858

ஈ. இந்திய கவுன்சில் சட்டம்

4. 1909

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

2

3

4

ஆ.

3

1

2

4

இ.

4

3

2

1

ஈ.

2

4

1

3

86. முதல்ெணியாைர் ரதர்ைாமையம் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது
அ.1 அக்ரடாெர் 1925

ஆ. 1 அக்மடொபர் 1926

இ. 5 அக்ரடாெர் 1927

ஈ. 27அக்ரடாெர் 1927

87. குடியரசுத் தமலைர் ெதவிக்கான ரைட்ொைரின் ையது ைரம்பு எதற்குக் குமறயாைல் இருக்க
ரைண்டும்?
அ. 40

ஆ. 35

இ. 38

ஈ. 45

88. பதலுங்கானா ைாநிலத்தின் பைாத்த சட்டப் ரெரமைத் பதாகுதிகளின் எண்ணிக்மக
அ. 117

ஆ. 121

இ. 119

ஈ. 118

89. இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் முகப்புமரயில் 1977-ல் எந்த ைார்த்மத ரசர்க்கப்ெட்டது?
அ. ைக்கைாட்சி சார்ந்த

ஆ. மதசொர்பற்ற

இ.இமறயாண்மை பகாண்ட

ஈ. குடியரசு

90. முகவுமரமய அரசியல் சாசனத்தின் அமடயாை அட்மட என்று கூறியைர் யார்?
அ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்ரெத்கார்

ஆ. என்.ஏ. பொல்கிவொலொ

இ. ராம் ைரனாஹர் ரலாஹியா

ஈ. பேய் பிரகாஷ் நாராயண்
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91. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை ைாக்கியங்களில் இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பு அம்சங்களில்
சரியானமை எமை?
1. ையது ைந்ரதார் ைாக்குரிமைமய பகாண்டுள்ைது
2. இரட்மட குடியுரிமைமய அளிக்கிறது
3. சமூக சைத்துைத்மத அளிக்கிறது
4. பநகிழும் தன்மைமயவிட அதிகைான கடினத் தன்மைமய பகாண்டுள்ைது
அ. 1 ைற்றும் 4
92. இரண்டு

அல்லது

ஆ. 2 ைற்றும் 3
அதற்கு

ரைல்

இ. 1 மட்டும் 3
ைாநிலங்கள்

ஈ. 2 ைட்டும் 4

தங்களுக்பகன

பொதுைான

அரசுப்ெணி

ரதர்ைாமையம் ஏற்ெடுத்து, அதன் தமலைமர நியமிக்கிறைர்
அ. பெரிய ைாநிலத்தின் ஆளுநர்

ஆ. இந்தியக் குடியரசுத் தணலவர்

இ. பெரிய ைாநிலத்தின் தமலமை பசயலர்

ஈ. பெரிய ைாநிலத்தின் முதல் அமைச்சர்

93. பின்ைரும் ைாக்கியங்கமை கைனிக்க,
1.ைாநில சட்டைன்ற ரைல்சமெயானது பதாடர்ச்சியான அமைப்ொகும்
2. ைாநில சட்டைன்ற ரைல்சமெயின் உறுப்பினர்கள் ைமறமுகைாக ரதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறார்கள்
3.குடியரசுத் தமலைர் அைசரச் சட்டம் மூலைாக,ைாநில சட்டைன்ற ரைல்சமெமய கமலக்கலாம்
4. ைாநிலசட்டைன்ற கீழ்சமெ உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மகமய பொறுத்து, ரைலமையின்
உறுப்பினர் எண்ணிக்மக ைாறுெடும்.
அ. 12, மற்றும் 4வொக்கியக்கள் சரியொ

ணவ

ஆ. 3 ைற்றும் 4 ைாக்கியங்கள் சரியானமை
இ. அமனத்து ைாக்கியங்களுரை சரியானமை
ஈ. அமனத்து ைாக்கியங்களுரை தைறானமை
94. பின்ைரும் ைாக்கியங்கமை கைனிக்க.
1. ஒரு ைரசாதா மீது முரண்ெட்ட கருத்துக்கள் இருக்குரையானால் நாடாளுைன்ற ைக்கைமை
ைற்றும் ைாநிலங்கைமை இரண்டும் கூட்டு அைர்வின் மூலம் தீர்வு காை அரசியல் அமைப்பு ைமக
பசய்துள்ைது
2. ைாநிலங்களின் சட்டைன்றத்தில் இரண்டு அமைகளுக்கு இமடரய ஒரு ைரசாதா குறித்து
முரண்ெட்ட கருத்து இருக்குரையானால் அதமனக் கமைய கூட்டு அைர்வுக்கான ைழி ைமக
எதமனயும் அரசியலமைப்பு ைழங்கவில்மல
அ. இரண்டு வொக்கியங்களுமம சரியொ

ணவ

ஆ. 1 ைாக்கியம் சரியானது 2ைாக்கியம் தைறானது
இ. 1 ைாக்கியம் தைறானது 2ைாக்கியம் சரியானது
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ஈ. இரண்டு ைாக்கியங்களுரை தைறானமை
95. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எட்டாைது அட்டைமையில் எத்தமன பைாழிகள் உள்ைன?
அ. 18

ஆ. 20

96. குடிமைச்

இ.22

சமூகத்திமன,

ஈ. 24

அரசிடமிருந்து

பிரித்து

முதலில்

ரைறுெடுத்திய

அரசியல்

நிந்தமனயாைர்
அ. ஜி.டபிள்யூ. ஹீகல்

ஆ. காரல் ைார்க்ஸ்

இ. பிரடரிக் ஏங்கல்ஸ்

ஈ. ஆண்ரடானிரயா கிராம்ஸ்கி

97. நிதி ைரசாதாக்கள் ைாநில அமையினால் எத்தமன நாட்கள் ைட்டும் தாைதப்ெடுத்தலாம்?
அ. 30நாட்கள்

ஆ. 15 நாட்கள்

இ. 20 நாட்கள்

ஈ. 15 நொட்கள்

98. சாதாரைைாக ஒரு ைாநகராட்சியின் ைக்கள் பதாமக
அ. 5 இலட்சம்

ஆ. 7 இலட்சம்

இ. 8 இலட்சம்

ஈ. 10 இலட்சம்

99. ரதர்தல் ஆமையர்கள் இைரால் நியமிக்கப்ெடுகின்றனர்?
அ. பிரதை அமைச்சர்

ஆ. ஆளுநர்

இ. இந்தியக் குடியரசுத் தணலவர்

ஈ. அமைச்சரமைக் குழு

100.

ொராளுைன்ற நமடமுமறயில் பூஜ்ய ரநரம் என்ெது _______நாட்டின் கண்டுபிடிப்பு

அ. இங்கிலாந்து

ஆ. அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

இ. இந்தியொ

ஈ. பிரான்சு
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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

2.

3.

5.

அ. உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி

ஆ. ைாவட் நீதிபதி

இ. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி

ஈ. ைாஜிஸ்தரட்

ஈ. Art. 241 D

ேமிழ்நாடு சட் ைன்ற சைாத்ே உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக
ஆ. 234

இ. 235

ஈ. 236

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

எந்ே அரசியல் விதி ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு ேனி அரசியலமைப்மப வழங்குகிறது?
அ. விதி 370

6.

இ. Art. 243 D

ேமலமை தேர்ேல் ஆமையர், யாருக்கு இமையாக அதிகாரம் சபற்றிருப்பவர்?

அ. 233
4.

ஆ. Art. 241 K

ஆ. விதி 390

இ. விதி 161

ஈ. விதி 356

இந்திய அரசியலமைப்பு சட் த்தில் உள்ள எந்ே அரசியலமைப்பு சட் ம் அடிப்பம
உரிமைமய விவாதிக்கின்றது?
அ. Art. 20(A)

7.

ஆ. Art. 21(A)

இ. Art. 19(A)

ஈ. Art. 22(A)

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

9.

ஆ. சண்டிகார்

இ. க ாைா

ஈ. குஜராத்

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
25. 1980

ைற்றும்

ஆ. 2 ைற்றும் 3
1990

ஆகிய

இ. 2 ைற்றும் 1

ஆண்டுகள்

இரண்டும்

ஈ. 1, 2 மற்றும் 3
ைண் ல

குழு

சோ ர்பாகஏன்

முக்கியைானமவயாகும்.

Learning Leads To Ruling

Page 4 of 15

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

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
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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
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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
இ. உள்ளாட்சி அமைப்புகளால்

ஆ. மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர் ளால்
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?

Learning Leads To Ruling

Page 13 of 15

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

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
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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
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Indian Polity Model Test Questions 17 in Tamil With Answer
1. இந்திய அரசியலமைப்பில் எத்தமை அட்டவமைப் பிரிவுகள் உள்ளை?
அ. 395

ஆ. 12

இ. 10

ஈ. 8

2. அலுவலர் ஆட்சி என்பது நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்கமளக் ககொண்ட ஓர் நிர்வொக அமைப்பு என்று
கூறியவர் யொர்?
அ. F.D. ரூஸ்வவல்ட்

ஆ. W. வில்சன்

இ. H. மசைன்

ஈ. மாக்ஸ் வீபர்

3. கீழ்க்கண்டவறுள் சரியொைமவ எமவ?
1. அமைச்சரமவ கூட்டொக ைக்களமவக்கு கபொறுப்புமடயதொகும்.
2. அமைச்சர்கள் தனிப்பட்ட முமையில் நிர்வொகத் தமலமைக்கு கபொறுப்புமடயவர்கள் ஆவொர்கள்
3. குடியரசுத் தமலவர் விரும்பும் வமர அமைச்சர்கள் பதவி வகிப்பொர்கள்
4. அமைச்சரமவ கூட்டொக பிரதை அமைச்சருக்கு கபொறுப்புமடயதொகும்.
அ. 1, 2, 3 ைற்றும் 4

ஆ. 1 ைற்றும் 2

இ. 1, 2 மற்றும் 3

ஈ. 1, 2 ைற்றும் 4

4. கீழ்க்கண்பைவற்றுள் கபொருத்தைற்ைமதக் குறிப்பிடுக.
அ. சுதந்திரத்திற்கொை உரிமை

ஆ. சைத்துவ உரிமை

இ. ச ாத்துரிமம

ஈ. ைத சுதந்திரத்திற்கொை உரிமை

5. கீழ்வருகின்ை கூற்றுகளில் சரியொை ைற்றும் தவைொை கூற்மைக் கொட்டுக.
1. உச்சநீதிைன்ைத்தின் தீர்ப்பு அமைத்து நீதிைன்ைங்கமளயும் கட்டுப்படுத்தும்
2. உச்சநீதிைன்ை நீதிபதி உயர்நீதிைன்ை நீதிபதிகமள ைொற்ைலொம்
3. உச்சநீதிைன்ைம் ஒரு வழக்மக ஒரு உயர்நீதிைன்ைத்திலிருந்து ைற்கைொரு நீதிைன்ைத்திற்கு ைொற்ை
இயலொது
4. உச்சநீதிைன்ைம் உயர்நீதிைன்ைத்திலிருந்து வைல்முமையீடுகமள விசொரிக்க இயலொது.
அ. அமைத்தும் சரிவய
ஆ. 1 மற்றும் 2 ரி, ஆனால் 3 மற்றும் 4 தவறு
இ. 3 ைற்றும் 4 சரி, ஆைொல் 2 ைற்றும் 1 தவறு
ஈ. அமைத்தும் தவறு
6. இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமர கதொடர்பொக சரியொைமவ எமவ?
1. அது நொன்கு வமகயொை நீதிமயப் கபற்றுள்ளது
2. அது ஐந்து வமகயொை சுதந்திரத்மதப் கபற்றுள்ளது
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3. அது ஆறு வமகயொை சைத்துவத்மதப் கபற்றுள்ளது
4. அது ஏழு வமகயொை சவகொதரத்துவத்மதப் கபற்றுள்ளது
அ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 3 ைட்டும்

ஈ. 3 ைற்றும் 4 ைட்டும்

7. எந்த சட்டம் வககிங் சட்டம் எை அமழக்கப்பட்டது?
அ. இந்திய பத்திரிக்மகச் சட்டம்

ஆ. வபரரசியின் பிரகடைம்

இ. மிண்வடொ ைொர்லி திருத்தச் சட்டம்

ஈ. வட்டார பத்திரிக்மைச் ட்டம்

8. சரியொை விமடமய வதர்ந்கதடுக்க:
ஏற்றுக் ககொண்டது

வருடம்

அ. இந்தியொ ைனித உரிமை பொதுகொப்பு சட்டத்மத ஏற்றுக் ககொண்டது

1. 1948

ஆ. உலகளொவிய ைனித உரிமைகள் பிரகடைம்

2. 1949

இ. ைனித உரிமைகள் என்ை கசொல்மல இந்தியொ ஏற்ைது

3. 1979

ஈ. இந்தியொ சர்வவதச சிவில் ைற்றும் அரசியல் உரிமைகள் எற்றுக் ககொண்டது

4.1993

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 4

1

2

3

ஆ. 1

2

3

4

இ. 4

2

1

3

ஈ. 3

2

1

4

9. ஒரு பொரொளுைன்ை உறுப்பிைர் அனுைதி கபைொைல் எத்தமை நொட்களுக்கு அமவ நடவடிக்மககளில்
கலந்து ககொள்ளொைல் இருக்கலொம்?
அ. 30 நொட்கள்

ஆ. 60 நாட்ைள்

இ.40நொட்கள்

ஈ. 70 நொட்கள்

10. சுதந்திர, சைத்துவம் ைற்றும் சவகொதரத்துவக் ககொள்மக எங்கிருந்து ககொண்டு வரப்பட்டது?
அ. ஐரிஷ் புரட்சி

ஆ. பிசரஞ்சுப் புரட்சி

இ. ரஷ்யப் புரட்சி

ஈ. அகைரிக்கப் புரட்சி

11. பொரொளுைன்ைத்தில் தமலமை அதிகொரி இரு அமவகமளப் பற்றி வபசுவதற்கு அனுைதிக்கப்படுகின்ை
கைொழிகள் யொமவ?
அ. ஹிந்தி ைற்றும் ஆங்கிலம்

அ. ஹிந்தி ைட்டும்

இ. ஹிந்தி, ஆங்கிலம் மற்றும் தாய் சமாழி

ஈ. ஆங்கிலம் ைட்டும்

12. இந்தியொவில் எந்த ைொநிலம் பஞ்சொயத்து வதர்தலில் வபொட்டியிடுவதற்கு குமைந்தபட்ச கல்வித்
தகுதிமய நிர்ையித்துள்ளது?
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அ. வகரளம்

ஆ. அஸ்ஸொம்

இ. ராஜஸ்தான்

ஈ. உத்திரப்பிரவதசம்

13. ஏப்ரல் 2015ல் இந்தியொவின் முதன்மை வதர்தல் ஆமையரொக நியமிக்கப்பட்டவர் யொர்?
அ. வே.பி. பட்நொயக்

ஆ. நசீம் ஜாய்டி

இ. டொக்டர் ரொைன் சிங்

ஈ. சி.ஆர்.கரட்டி

14. அரசியல் சொசை சட்டத்தில் பின்வரும் எதன் சிபொரிசுப்படி அடிப்பமட கடமைகள் வசர்க்கப்பட்டுள்ளது?
அ.ஷொ ஆமையம்

ஆ. நிர்வொக சீர்திருத்த ஆமையம்

இ. சுவாரண் சிங் குழு

ஈ. சந்தை குழு

15. பின்வருவைவற்றுள் பொரொளுைன்ை முமையின்படி தவைொை கூற்று எது?
1. அதிகொர ஒருங்கிமைப்பு

2. நீதி ைறு ஆய்வு

3. எழுதப்பட்ட அரசியல் சட்டம்
அ. 1 ைற்றும் 3

ஆ. 2 மற்றும் 3

இ. 2 ைட்டும்

ஈ. 3 ைட்டும்

16. பின்வரும் நபர்களில் எவர் ஒருவர், ஒரு குறிப்பிட்ட ைவசொதொ பை ைவசொதொவொ இல்மலயொ எை
சொன்ைளிப்பொர்?
அ. ைவசொதொ சம்ைந்தப்பட்ட அமைச்சர்

ஆ. பிரதை ைந்திரி

இ. பாநாயைர்

ஈ. ைக்களமவ

17. பின்வருபவருள் எவர் இந்திய பொரொளுைன்ைத்தின் முதல் சபொநொயகர் ஆவொர்?
அ. வி.வே. பவடல்

ஆ. பொலி ரொம் பகத்

இ. ஜி.வி. மாவ்லங்ைார்

ஈ. என்.எ. அய்யங்கொர்

18. பின்வரும் கூற்றுகளுள் எந்த கூற்று தவைொைது எை சுட்டிக் கொட்டுக.
கீழ்க்கொணும் நிபந்தமைகள் இருந்தொகலொழிய ஒருவர் குடியரசுத் தமலவர் வபொட்டியிட
தகுதியுமடயவர் அல்ல
அ. இந்திய குடிைகைொக இருக்க வவண்டும்
ஆ. 35 வயமத கடந்திருக்க வவண்டும்
இ. ைக்களமவ உறுப்பிைர் வதர்தலில் பங்கு ககொள்ளும் தகுதி இருக்க வவண்டும்
ஈ. ஆதாயமுள்ள ஏததனும் ஒரு அரசு பதவியில் இருக்ை தவண்டும்
19. கபண்களுக்கொை முதல் வதசிய ஆமையம் நிறுவப்பட்ட நொள்
அ. 1990 ேைவரி 31

ஆ. 1992 ஜனவரி 31

இ. 1989 ேைவரி 31

ஈ. 1991 ேைவரி 31

20. ைொநில பட்டியலில் உள்ள துமைகளில் சட்டத்மத இயற்றுவதற்கு பொரொளுைன்ைம் சக்தி பமடத்தது
என்று கூறுகின்ை விதி எது?
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அ. விதி 115
21. பின்வரும்

நபர்களில்

ஆ. விதி 183
எவர்

இ. விதி 221

ஒருவர்

அரசியலமைப்பு

ஈ. விதி 249
நிர்ைய

சமபயில்

கபரும்பொலொை

திருத்தங்கமள ககொண்டு வந்தவர்?
அ. வக.டி.ஷொ

ஆ. நஜ்ருதீன் அகைது

இ. சர்தொர் பவடல்

ஈ. தை.வி. ைாமத்

22. பின்வரும் இரு வொக்கியங்களில் ககொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்று(A) கொரைம் (R) ஆகியமவகமளக்
கருத்தில் ககொண்டு கீழ்க்கொணும் கதொகுப்புகளிலிருந்து உங்கள் விமடமய கதரிவு கசய்க.
கூற்று (A): வலொக்பொல் ைற்றும் வலொக் ஆய்க்தொமவ ஏற்படுத்துவதற்கு நிர்வொக சீர்திருத்த ஆமையம்
பரிந்துமரத்தது
கொரைம் (R): இமவகள் குடிைக்களின் குமைகமள வபொக்குவதற்கொக உள்ளை.
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ரியான விளக்ைம்.
ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, வைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொை விளக்கைல்ல
இ. (A) சரி, ஆைொல் (R) தவறு
ஈ. (A) தவறு, ஆைொல் (A) சரி
23. பின்வருபவற்றில் தவைொக இமைக்கப்பட்டுள்ளது எது?
அ. விதி 153 - ஆளுநர் பதவி

ஆ. விதி 156 - ஆளுநர் பதவிக்கொலம்

இ. விதி 154 - ஆளுநர் நிர்வொக அதிகொரம்

ஈ. விதி 155 - ஆளுநர் பதவி நீக்ைம்

24. அரசொங்கம் ஏற்படுத்துவது குறித்து கீழ்க்கண்ட எந்த கூற்று/ கூற்றுக்கள் உண்மை?
அ. அரிதி கபரும்பொன்மை கபற்ை கட்சியொைது வர்த்தக அரசொங்கத்மத அமைக்கும் என்று அரசு
கசயல்முமை விதியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிைது.
ஆ. அரிதி சபரும்பான்மம சபற்ற ைட்சிதயா (அ) அதற்கு அடுத்த இரண்டாவது நிமலயில்
இருக்கும் ைட்சிதயா அர ாங்ைத்மத அமமக்கும் என்று எந்த ஒரு எழுத்து வடிவில் விதி
கிமடயாது. இது ஒரு மரபு
இ. அரசியலமைப்பின் பகுதி-I ல் இதற்கொக விதி இருக்கிைது
ஈ. ைக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தில் அரிதி கபரும்பொன்மை கபற்ை கட்சி, அரசொங்கம் அமைக்க
அமழக்கப்படுகிைது என்று கூறுகிைொர்.
25. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் கபொருத்துக.
சட்டம்

வருடங்கள்

அ. வங்கி குழுைங்கள் அவசர சட்டம்

1. 1966

ஆ. சிைப்பு பிமைமுறி பத்திரங்கள் அவசர சட்டம்

2. 1980

இ. சட்டத்திற்கு புைம்பொை நடவடிக்மககமள தடுக்கும் சட்டம்

3. 1984
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ஈ. தீவிரவொதிகளொல் பொதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அவசர சட்டம்
அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 4

2

3

1

ஆ. 3

1

2

4

இ. 2

4

1

3

ஈ. 1

3

4

2

4. 1981

26. குடிமை உரிமைகள் பொதுகொப்பு சட்டம் அமுலுக்கு ககொண்டு வரப்பட்ட நொள்
அ. 19 டிசம்பர் 1974

ஆ. 19 நவம்பர் 1976

இ. 19 டிசம்பர் 1975

ஈ. 19 நவம்பர் 1977

27. பின்வருபவருள் எவர் ஒருவர், விதிமுமைகள் குழு, கபொது வநொக்கங்கள் மீதொை குழு, பணி
ஆவலொசமைக் குழு ஆகியவற்றின் பதவி வழித் தமலவர் ஆவொர்?
அ. பாநாயைர்
ஆ. சமபயொல் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட உறுப்பிைர் ஒருவர்
இ. துமை சபொநொயகர்
ஈ. ஆளுங்கட்சி உறுப்பிைர் ஒருவர்
28. பின்வருவைவற்றுள் ைொநிலங்கள் அமைப்பது குறித்து சரியொைமத வதர்வு கசய்க.
ைொநிலங்கள்
அ. 36 வது சீர்திருத்தம்

1. வகொவொ

ஆ. 13 வது சீர்திருத்தம்

2. ைணிப்பூர் & திரிபுரொ

இ. 27 வது சீர்திருத்தம்

3. சிக்கிம்

ஈ. 56 வது சீர்திருத்தம்

4. நொகொலொந்து

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 3

4

2

1

ஆ. 1

3

4

2

இ. 2

3

1

4

ஈ. 1

2

3

4

29. நிர்வொக சீர்திருத்த ஆமையத்தொல் பரிந்துமர கசய்யப்பட்ட அமைப்புகளொை வலொக்பொல் ைற்றும்
வலொக் ஆயுக்தொவின் (ைக்கள் வீரர் ைற்றும் ைக்கள் விழிப்பொளர்) முக்கிய பண்புகள் கீழ்க்கண்டவற்றுள்
எது எை கூைவும்?
1. தன்னிச்மசயொகவும் பொரபட்சைற்ை முமையிலும் கசயல்படுதல்
2. நொட்டில் உச்சநீதிைன்ைத்தின் கசயல்பொடுகளுடன் ஒப்கபொடல்
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3. பொரொளுைன்ைத்திற்கு பதிலளிக்கக் கூடியவர்கள்
4. அவர்களது நியைைம் அரசியல் சொரொதவொறு இருக்க வவண்டும்.
அ. 1 ைட்டும் 4

ஆ. 1, 2 மட்டும் 4

இ. 1, 2, 3 ைட்டும் 4

ஈ. வைற்கண்ட எதுவுமில்மல (அ) 1, 2 ைட்டும் 3

30. எந்த விதிகளின் கீழ் இந்திய அரசியலமைப்பு ைத்திய ைற்றும் ைொநில சட்டத் துமையின் உைவுகள்
பற்றி குறிப்பிடுகிைது?
அ. விதிைள் 245-255

ஆ. விதிகள் 258-263

இ. விதிகள் 264-267

ஈ. விதிகள் 268-276

31. கசப்டம்பர், 2015 ல் வலொக்சபொவில் கொங்கிரஸ் கட்சியின் தமலவர்
அ. மல்லிைர்ஜுனா ைார்தை

ஆ. வசொனியொ கொந்தி

இ. குலொம் நபி ஆசொத்

ஈ. ரொகுல் கொந்தி

32. இந்திய அரசியலமைப்பின் 25-வது விதி உத்திரவொதைளிப்பது
அ. மய உரிமம

ஆ. கசொத்துரிமை

இ. உயிர் வொழும் உரிமை

ஈ. சைத்துவ உரிமை

33. பொரொளுைன்ை உறுப்பிைர்களுக்கு பின்வருவைவற்றுள் முமை சொர்ந்த கருவியொக இல்லொத நிமலயொக
இருப்பது எது?
அ. வகள்வி வநரம்

ஆ. பூஜ்ய தநரம்

இ. அமரைணி வநர விவொதம்

ஈ. குறுகிய கொல விவொதம்

34. அரசியலமைப்பு கசயல்படும் விதத்மத ஆரொய வதசிய ஆமையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 2001

ஆ. 2004

இ. 2003

ஈ. 2002

35. சரியொைமதப் கபொருத்துக.
அ. நொலொவது அட்டவமை

1. அதிகொரப் பகுப்பு

ஆ. ஏழொவது அட்டவமை

2. ைொநிலங்களமவக்கு ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்ட இடங்கள்

இ. பதிவைொரொவது அட்டவமை

3. கைொழிகள்

ஈ. எட்டொவது அட்டவமை

4. 73வது சட்டத் திருத்தம்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 1

2

3

4

ஆ.2

1

4

3

இ. 2

1

3

4

ஈ. 1

2

4

3
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அரசியலமைப்பு

திருத்தங்களில்

எந்த

ஒன்று

அரசியலமைப்பின்

முகப்புமர,

53

அரசியலமைப்பு விதிகள் ைற்றும் 7-வது அட்டவமை ஆகியவற்றில் திருத்தங்கமள கசய்ததன்
மூலம், அரசியலமைப்பின் ைறுபதிப்பு என்ைமழக்கப்பட்டது?
அ. 40வது அரசியலமைப்பு திருத்தம்

ஆ. 42வது அரசியலமமப்புத் திருத்தம்

இ. 41வது அரசியலமைப்பு திருத்தம்

ஈ. 43வது அரசியலமைப்பு திருத்தம்

37. 1935ம் ஆண்டு இயற்ைப்பட்ட சட்டம் கதொடர்பொை கீழ்க்கண்ட எந்த கூற்று/ கூற்றுகள் தவறு?
அ. துருக்கு-இத்தொலிய வபொர் ஏற்பட்டது
ஆ. கரௌலட் சட்டம் ைற்றும் ேொலியன் வொலொபொக் படுககொமல நடந்தது
இ. வட்டவைமச ைொநொடுகள் நடந்தை
ஈ. வங்ைாளத்மத ைர் ன் பிரபு பிரித்தார்
38. நிர்வொக

சீர்திருத்தக்குழு அரசியல் ைற்றும் நிரந்தர கசயற்குழுவின் இமடவயயுள்ள உைமவ

வைம்படுத்த கீழ்க்கண்ட எந்த பரிந்துமரகமள கசய்துள்ளது?
1. அமைச்சர்கள் மூத்த அதிகொரிகளிமடவய பயைற்ை ைற்றும் வநர்மையொை நல்ல உைவு
வளர்வதற்கொை சூழமல ஏற்பட முயற்சிக்க வவண்டும்.
2. நிர்வொக சீர்வகடு ஏற்படும் சையங்களில் அமைச்சர்கள் தமலயிடலொவை தவிர, அன்ைொட
நிர்வொகத்தில் தமலயிடக்கூடொது.
3. கசயலர், அமைச்சர்களுக்கிமடவயயிலொை அலுவலக உைவு நம்பிக்மக ைற்றும் விசுவொச
அடிப்பமடயில் இருக்க வவண்டும்.
4. அமைச்சர்களுக்கிமடயிலொை சுமூகைற்ை உைவிமை தடுத்து அவர்கள் மீது சிைப்புக் கவைம்
கசலுத்த வவண்டும்.
5. அமைத்து முக்கிய முடிவுகளும் சுருக்கைொக எழுதப்பட வவண்டும்.
அ. 1,2,4 மற்றும் 5

ஆ. 1,2,3 ைற்றும் 5

இ. 2,3, ைற்றும் 4

ஈ. 1,2 ைற்றும் 5

39. தீர்ப்பொயங்கள் கதொடர்பொை சரியொைமவ எது/ எமவ?
1. இந்திய அரசியலமைப்பின் 15-வது பகுதி தீர்ப்பொயங்கமள விளக்குகிைது.
2. விதி 323அ நிர்வொக தீர்ப்பயங்கமள விளக்குகிைது ைற்றும் விதி 323ஆ ைற்ை தீர்ப்பொயங்கமள
குறிப்பிடுகிைது.
அ. 1 ைட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 1 ைற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்

ஈ. 1ம் அல்ல ைற்றும் 2ம் அல்ல

40. அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ்க்கண்ட எந்த ஒன்றில் திருத்தம் வைற்ககொள்ள அமவயில் இரண்டில்
ஒரு பங்கு உறுப்பிைர்களின் ஆதரமவ உறுதி கசய்து ககொள்ள வவண்டும்?
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1. குடியரசுத் தமலவர்
2. பொரொளுைன்ைத்தில் ைொநிலங்களின் பிரநிதித்துவம்
3. 7வது அட்டவமையிலுள்ள ஏதொவது ஒரு பட்டியல்
4. ைொநில சட்டைன்ை வைலமவ ஒழிப்பு
கீழ்க்கண்ட வரிமசயில் சரியொை விமடமய வதர்வு கசய்.
வரிமச:
அ. 1, 2 மற்றும் 3

ஆ. 1, 2 ைற்றும் 4

இ. 1, 3 ைற்றும் 4

ஈ. 2, 3 ைற்றும் 4

41. இந்திய யூனியனிலிருந்து எந்த ைொநிலமும் பிரியொத படி பொதுகொக்கும் அரசியல் சொசை சட்ட திருத்தம்?
அ. 16-வது சீர்திருத்தம்

ஆ. 22-வது சீர்திருத்தம்

இ. 29-வது சீர்திருத்தம்

ஈ. 35-வது சீர்திருத்தம்

42. இந்தியொவின் தமலமை கைக்கு ைற்றும் தணிக்மக அதிகொரிகள் கீழ்க்கண்ட கைக்குகமள
தணிக்மக கசய்யும் கபொறுப்பிலுள்ளவர்கள்
1. ைத்திய அரசொங்கம்
2. ைொநில அரசொங்கங்கள்
3. யூனியன் பிரவதசங்களில் அரசொங்கங்கள்
4. நகர்புை, கிரொைப்புை ைற்றும் உள்ளொட்சி அமைப்புகள்
கீழ்க்கண்ட கூற்றுகமள கருத்தில் ககொண்டு எது சரியொைது எைக் கூறுக?
அ. 1, 2 மற்றும் 3

ஆ. 2, 3 ைற்றும் 4

இ. 1, 3 ைற்றும் 4

ஈ. 1, 2 ைற்றும் 4

43. இந்திய கூட்டொட்சியின் விவைொதத்தன்மை என்ை?
அ. மைய ைொநில அரசுகளுக்கு இமடவய சைைொக அதிகொரப் பங்கீடு
ஆ. வலுவான மமயம்
இ. வலுவொை ைொநிலங்கள்
ஈ. வலுவொை உள்ளொட்சி அமைப்புகள்
44. ைொநகரொட்சியின் அரசியல் ரீதியொை தமலவர்
அ. வசர்ைன்

ஆ. ஆமையர்

இ. கவுன்சிலர்

ஈ. தமயர்

45. இந்திய வதர்தல் ஆமையம் ஒரு
அ. சுதந்திரமான அமமப்பு

ஆ. சட்டப்பூர்வ அமைப்பு

இ. தனியொர் அமைப்பு

ஈ. கபொது நிறுவைம்
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46. ேம்மு-கொஷ்மீர் சட்டைன்ைத்தின் பதவி கொலம்
அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 5 ஆண்டுகள்

இ. 6 ஆண்டுைள்

ஈ. 7 ஆண்டுகள்

47. இந்திய அரசு கல்வி உரிமைச் சட்டத்மத நமடமுமைப்படுத்திய நொள்
அ. 15 ஆகஸ்ட் 1947

ஆ. 26 ேைவரி 1950

இ. 1 ஏப்ரல் 2010

ஈ. 10 டிசம்பர் 1789

48. கீவழ உள்ளவற்மைக் ககொண்டு சரியொை விமடயளி.
கூற்று(A): கட்டுப்பொடில்லொமைவய சுதந்திரம் என்று வபரொசிரியர் சீலி கூறுகிைொர்.
கொரைம்(R): சுதந்திரம் என்பது உரிமைகளின் வழி வந்தது. நல்ல ஒழுக்கமுள்ள சமுதொயத்தில்
கட்டுப்பொடின்றி கசய்வதற்கு ஏதுவொக இருப்பவத சுதந்திரம்.
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டு உண்மம
ஆ. (A) உண்மை (R) தவைொைது
இ. (A) தவைொைது (R) உண்மையொைது
ஈ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் தவைொைமவ
49. வலொக் அதொலத் வதொற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1950

ஆ. 1987

இ. 1984

ஈ. 2000

50. இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்பமட உரிமைகள் உள்ளடங்கியுள்ள பகுதி
அ. பகுதி IV

ஆ. பகுதி III

இ. பகுதி II

ஈ. பகுதி I

51. ைொவட்ட வருவொய் நிர்வொகத்தின் சரியொை படிநிமல அமைப்பு இைங்கு வரிமசயில் எழுதுக.
அ. மாவட்டாட்சியர் – மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் – வருவாய் தைாட்ட அலுவலர் – வட்டாட்சியர்
ஆ. ைொவட்ட வருவொய் அலுவலர் – ைொவட்டொட்சியர் – வருவொய் வகொட்ட அலுவலர் – வட்டொட்சியர்
இ. வருவொய் வகொட்ட அலுவலர் – ைொவட்ட வருவொய் அலுவலர்- ைொவட்டொட்சியர் – வட்டொட்சியர்
ஈ. வட்டொட்சியர் – ைொவட்ட வருவொய் அலுவலர் – வருவொய் வகொட்ட அலுவலர் – ைொவட்டொட்சியர்
52. சர்வவ கற்கமள பரொைரிப்பது ைற்றும் அதமை குறித்து அறிக்மக அனுப்புவது வபொன்ை பணிகள்
கசய்பவர் யொர்?
அ. பஞ்சொயத்து கசயலர்

ஆ. ைக்கள் நல பணியொளர்

இ. நிலஅளமவ இயக்குநர்

ஈ. கிராம நிர்வாை அலுவலர்

53. கீழ்க்கணும் வொக்கியங்கமளக் கவனி.
கூற்று(A): தகவல் அறியும் சட்டம், 2005ஆம் ஆண்டு அக்வடொபர் 12ஆம் நொள் பொரொளுைன்ைத்தொல்
நிமைவவற்ைப்பட்டது.
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கொரைம்(R): தகவல் அறியும் சட்டம் ைக்களின் அடிப்பமட எை பொரொளுைன்ைத்தொல் சட்டைொக
நிமைவவற்ைப்பட்டது
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டு உண்மம

ஆ. (A) உண்மை (R) தவைொைது

இ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் தவைொைமவ

ஈ. (A) தவைொைது (R) உண்மையொைது

54. தமிழ்நொட்டில் ைொநில ைனித உரிமைகள் ஆமையம் உருவொக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1997

ஆ. 1998

இ. 1999

ஈ. 2000

55. பின்வருவைவற்மை கபொருத்துக.
அ. வொக்களிக்கும் வயது

1. வதர்தல் ஆமையம்

ஆ. சின்ைங்கள் ஒதுக்குவது

2. 18 ஆண்டுகள்

இ. கவளிப்பமடயொை வொக்குப்பதிவு

3. 42வது திருத்தச் சட்டம்

ஈ. அடிப்பமடக் கடமைகள்

4. மககமள உயர்த்துதல்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 1

2

3

4

ஆ. 2

1

4

3

இ. 3

4

2

1

ஈ. 4

3

1

2

56. உயர்நீதிைன்ை நீதிபதியின் வயது வரம்பு
அ. 60

ஆ.62

இ. 65

ஈ. 70

57. அரசியலமைப்பு வமரவுக் குழுவின் தமலவர்
அ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்தபத்ைார்

ஆ. டொக்டர். சின்கொ

இ. டொக்டர் இரொவேந்திர பிரசொத்

ஈ. ேவஹர்லொல்வநரு

58. டிசம்பர் 2015 இல், இந்தியொவின் 43 ஆம் தமலமை நீதிபதியொக நியமிக்கப்பட்டவர்
அ. ேஸ்டிஸ் வக.என். பொஷொ

ஆ. ேஸ்டிஸ் கஹச்.சி.டொட்டு

இ. ேஸ்டிஸ் சுவதந்திரொ குைொர்

ஈ. ஜஸ்டிஸ் டிஎஸ். தாக்கூர்

59. பின்வருவைவற்மை அமவ உருவொக்கப்பட்டதின் ஏறு வரிமசயில் எழுது.
1. திட்ட ஆமையம்

2. ைண்ட குழுக்கள்

3. வதசிய ஒருமைப்பொடு குழு

4. வதசிய வளர்ச்சி குழு

அ. 1-2-3-4

ஆ. 1-4-3-2

இ. 1-4-2-3

ஈ. 1-3-4-2

60. நொகொலொந்து ைொநிலம் எப்கபொழுது உருவொக்கப்பட்டது?
அ. 1961

ஆ.1963

இ.1965

ஈ. 1967

61. 74வது திருத்த சட்டத்தின் மூலம் பின்வரும் எந்த அட்டவமை வசர்க்கப்பட்டது?
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அ.12 வது அட்டவமை

ஆ. 11 வது அட்டவமை

இ. 13 வது அட்டவமை

ஈ.10 வது அட்டவமை

62. பின்வரும் எந்த உச்சநீதிைன்ை தமலமை நீதிபதி, இந்தியொவின் தற்கொலிக குடியரசுத் தமலவரொக
கசயல்பட்டுள்ளொர்?
அ.நீதிபதி சுப்பொரொவ்

ஆ. நீதிபதி M. இதயதுல்லா

இ. நீதிபதி Y.V. சந்திரசூட்

ஈ. நீதிபதி P.N. பகவதி

63. பின்வரும் கூற்றிமை, அதற்கு உகந்த வதர்வுகவளொடு பூர்த்தி கசய்து, சரியொை கதரிவிமை
வதர்ந்கதடு.
ைொநில தமலமை தகவல் ஆமையமர நியமிக்க ஆளுநருக்கு பரிந்துமர கசய்யும் குழு இவற்மை
உள்ளடக்கியது.
1. முதல் அமைச்சர்
2. சட்டைன்ை எதிர்கட்சி தமலவர்
3. முதலமைச்சரொல் முன்கைொழியப்படும் வகபிைட் அமைச்சர்
4. உயர்நீதிைன்ை தமலமை நீதிபதி
அ. 1ைற்றும் 2ைட்டும்

ஆ. 1,2 ைற்றும் 4 ைட்டும்

இ. 1,2 மற்றும் 3 மட்டும்

ஈ. 1,3 ைற்றும் 4ைட்டும்

64. இந்தியொவின் உச்சநீதிைன்ைம் எப்கபொழுது திைந்து மவக்கப்பட்டது?
அ. ேைவரி 26, 1950

ஆ. ஜனவரி 28, 1950

இ. பிப்ரவரி 28, 1950

ஈ. ஏப்ரல் 26, 1950

65. எந்த இந்திய அரசியலமைப்பு பஞ்சொயத்து ரொஜ் திருத்தச் சட்டம் பிரிவு I ன் படி, 1/3ல் பங்கு இடம்
தொழ்த்தப்பட்ட ைற்றும் ைமலவொழ் கபண்களுக்கொை இடம் ஒதுக்கப்பட வவண்டும் எை குறிக்கிைது?
அ. 73 வது சட்டத்திருத்தம்

ஆ. 74 வது ட்டத்திருத்தம்

இ. 75 வது சட்டத்திருத்தம்

ஈ. 76வது சட்டத்திருத்தம்

66. 1971-ம் ஆண்டு இந்திய-வசொவியத் உடன்படிக்மகயின் வொக்கியங்கமள கவனிக்கவும்.
கீவழ குறிப்பிட்டுள்ள வொக்கியங்களில் எது/எமவ சரியொைமவ?
1. இவ்வுடன்படிக்மக 20 ஆண்டுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது
2. வசொவியத் கவளியுைவுத் துமை அமைச்சர் குவரொமிவகொ என்பவருக்கும் இந்திய கவளியுைவுத்
துமை அமைச்சர் சர்தொர் சுவரன் சிங் என்பவருக்குமிமடவய 1971ஆகஸ்ட் 9-ல் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
3. இவ்வுடன்படிக்மக இரண்டு நொடுகளுக்கிமடவய நல்லுைமவ பலப்படுத்துவவதொடு ைட்டுைல்லொைல்
ஆசியொ ைற்றும் உலகளவில் அமைதிமய ஏற்படுத்த உதவும் எை முன்ைொள் கொங்கிரஸ் தமலவர்
வக.கொைரொஜ் கூறியுள்ளொர்.
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அ. 1 ைட்டும்

ஆ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்

இ. 2 ைட்டும்

ஈ. 1,2 மற்றும் 3மட்டும்

67. பின்வரும் குழுக்கமள கொலகிரொைப்படி வரிமசப்படுத்துக.
1. வகொர்வொலொ குழு

2. அய்யங்கொர் குழு

3. ஃஆப்பில்வப அறிக்மக

4. நிர்வொக சீர்திருத்த ஆமையம்

அ. 1-3-2-4

ஆ. 2-3-1-4

இ. 2-1-3-4

ஈ. 3-1-2-4

68. பிரிக்கப்படொத இந்தியொவின் அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமபயின் முதல் கூட்டம் எப்கபொழுது
நமடகபற்ைது?
அ. 9 நவம்பர், 1946

ஆ. 9 டி ம்பர், 1946

இ. 9 அக்வடொபர், 1946

ஈ. 9 கசப்டம்பர், 1946

69. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமபயின் வழிகொட்டு குழுவின் தமலவர் யொர்?
அ. ேவஹர்லொல் வநரு

ஆ. வக.எம். முன்சி

இ. கஹச்.சி. முகர்ஜி

ஈ. ராதஜந்திர பிர ாத்

70. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி ஆரம்பக் கல்வியுரிமைவயொடு கதொடர்புமடயது?
அ. விதி 20(a)

ஆ. விதி 21(a)

இ. விதி 22(a)

ஈ. விதி 21

71. இந்திய பொரொளுைன்ைத்தின் கபொதுக் கைக்கு குழு தமலவமர நியைைம் கசய்பவர் யொர்?
அ. பிரதை ைந்திரி

ஆ. மக்ைளமவ பாநாயைர்

இ. பொரொளுைன்ை விவகொர அமைச்சர்

ஈ. பொரொளுைன்ை விவகொர குழு

72. எந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலைொக குடியரசுத் தமலவர் நொடொளுைன்ைத்தின் அமவகமள
கூட்டுவதற்கு அல்லது ஒத்திமவப்பதற்கு அதிகொரம் உள்ளது?
அ. விதி 75

ஆ. விதி 81

இ.விதி 85

ஈ. விதி 88

73. புதிய அகில இந்திய பணிகமள உருவொக்குவதற்கு அரசியலமைப்பில் எந்த சரத்து இந்திய
பொரொளுைன்ைத்திற்கு அங்கீகொரம் அளிக்கின்ைது?
அ. சரத்து 309

ஆ. சரத்து 310

இ. ரத்து 312

ஈ. சரத்து 315

74. ைொநிலங்கள் ைறுநீர் அமைப்புச் சட்டம் இயற்ைப்பட்ட வருடம்
அ. 1949
75. கபொது

ஆ. 1956

ைக்களுக்கு

முக்கியத்துவம்

இ. 1947
வொய்ந்த

ஈ. 1959
ஒரு

கசயல்பொட்மட

உடைடியொக

அமவயின்

கவைத்திற்கு ககொண்டு வருவமத குறிக்கும் தீர்ைொைம்
அ. நம்பிக்மகயில்லொ தீர்ைொைம்

ஆ. விவொதிப்பதற்கொை தீர்ைொைம்

இ. ஒத்திமவப்பு தீர்மானம்

ஈ. முடித்து மவக்கும் தீர்ைொைம்
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76. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் உள்ள அடிப்பமட உரிமைகளின் எண்ணிக்மக
அ. 6

ஆ. 7

இ. 8

77. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் அடிப்பமட

ஈ. 10
கடமைகள் எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தச்

சட்டத்தின் மூலம் இமைக்கப்பட்டுள்ளது?
அ. 42-வது திருத்தச் ட்டம்

ஆ. 44-வது திருத்தச் சட்டம்

இ. 47-வது திருத்தச் சட்டம்

ஈ. 49 வது திருத்தச் சட்டம்

78. இந்தியொவில் தகவல் உரிமைச் சட்டம் இயற்ைப்பட்ட ஆண்டு
அ. 2002

ஆ. 2005

இ. 2007

ஈ. 2010

79. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒரு அடிப்பமட உரிமை குடிைக்களுக்கு ைட்டும், அயல்நொட்டவர்களுக்கு
இல்மல?
அ. சட்டத்தின் முன் அமைவரும் சைம் ைற்றும் சைைொை சட்ட பொதுகொப்பு
ஆ. தபச்சு மற்றும் சவளியிடும் சுதந்திரம்
இ. வொழும் உரிமை ைற்றும் தனிநபர் சுதந்திரம்
ஈ. ைத சுதந்திரஉரிமை
80. உச்சநீதிைன்ை நீதிபதிகமள நியமிப்பவர்
அ. பிரதை ைந்திரி

ஆ. இந்திய தமலமை வழக்குமரஞர்

இ. குடியரசுத் தமலவர்

ஈ. ஆளுநர்

81. கீவழ ககொடுக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு ைவசொதொவொைது, ‘பை ைவசொதொ அல்லது இல்மல’ என்பமத
தீர்ைொைம் ககொண்டு வருபவர் யொர்?
அ. மக்ைளமவ பாநாயைர்

ஆ. ைொநிலங்கள் அமவத் தமலவர்

இ. குடியரசுத் தமலவர்

ஈ. பிரதை ைந்திரி

82. ேைொதிபதி வதர்தல் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டுள சரத்து
அ. சரத்து 52

ஆ. சரத்து 53

இ. ரத்து 54

ஈ. சரத்து 53(1)

83. புதுப்பிப்பதற்கொக TADA சட்டைொைது இந்தந்த ஆண்டுகளில் ககொண்டு வரப்பட்டது
அ. 1987, 1991,1993

ஆ. 1987, 1989, 1993

இ. 1985, 1989, 1991

ஈ. 1980, 1987, 1993

84. இவரின் தமலமையின் கீழ் இந்திய அரசு 1960-ஆம் ஆண்டு ஊழல் தடுப்புக் குழுமவ நியமித்தது.
அவர் யொர் ?
அ. தை. ந்தானம்

ஆ. வக. சண்முகம்

இ. ஆர். வக. பட்வடல்

ஈ. ஆர்.வக. சர்ைொ

85. எப்.சி.ஏ. என்பது எமதக் குறிக்கிைது?
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அ. ர்வதத பங்ைளிப்பு முமறப்படுத்தும் ட்டம்
ஆ. சர்வவதச வழக்கங்கள் முமைப்படுத்தும் சட்டம்
இ. சர்வவதச இமைப்பிமை முமைப்படுத்தும் சட்டம்
ஈ. சர்வவதச இமைப்பிமை முமைப்படுத்தும் சட்டம்
86. வைவிலங்கு பொதுகொப்பு சட்டம் அட்டவமை பட்டியலில் அபொயத்திற்கு உள்ளொகும் புலிகள் எமத
சொர்ந்தது?
அ. அட்டவமை பட்டியல் - 2

ஆ. அட்டவமை பட்டியல் - 5

இ. அட்டவமை பட்டியல் – 1

ஈ. அட்டவமை பட்டியல் – 4

87. ைனித உரிமைகள் கண்கொணிப்பு முதலில் எவ்வொறு அறியப்பட்டது?
அ. செல்சின்கி ைண்ைாணிப்பு

ஆ. ைனித உரிமை தன் முயற்சி திைன்

இ. ைனித உரிமை பிரிவு

ஈ. ைனித உரிமை வநரம்

88. குற்ைம் சொட்டப்பட்டவர் இவரொக இருந்தொல் நீதிைன்ைம் அவருக்கு பிமை வழங்கிட சட்டப்படி
கடமைப்பட்டதொகும்.
அ. குற்ைவொளி எை நிரூபிக்கப்பட்ட நிமலயில்
ஆ. திருத்த முடியொத குற்ைவொளி
இ. குற்ைம் புரிந்தவர் 16வயதுக்கு வைற்பட்டவர்
ஈ. சுமத்தப்பட்ட குற்றம் பிமைவிடு வழக்ைாை இருந்தால்
89. சிமைக் மகதிகளுக்கொை குமைந்தபட்ச ைற்றும் நிமலயொை பரொைரிப்பு பற்றிய கநறிமுமைகள்
முதலில் நமடமுமைக்கு வந்தது
அ. ஆைஸ்டு 30, 1955

ஆ. ஆகஸ்டு 30, 1956

இ. ஆகஸ்டு 30, 1954

ஈ. ஆகஸ்டு 30, 1953

90. கீழ்க்கொணும் வரிமச 1 ைற்றும் வரிமச 2 ல் உள்ள பதில்கமள ஒப்பீடு கசய்து உங்களுமடய பதிமல
வதர்வு கசய்க.
வரிமச 1

வரிமச 2

அ. நீர் தடுப்பு ைற்றும் ைொசு கட்டுப்படுத்துதல் கசஸ் சட்டம்

1. 1974

ஆ. சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்புச் சட்டம்

2. 1977

இ. கொற்மை தடுத்தல் ைற்றும் ைொசுக் கட்டுப்படுத்துதல் சட்டம்

3. 1986

ஈ. நீர் தடுப்பு ைற்றும் ைொசு கட்டுப்படுத்துதல் சட்டம்

4. 1981

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 4

2

1

3

ஆ. 2

1

3

4
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இ. 1

3

4

2

ஈ. 2

3

4

1

91. சிமை மகதிகளுக்கு வொக்களிக்கும் உரிமை ைறுப்பது இதமை வைம்படுத்துவதற்கொை கசயலொகும்
அ. அரசியலில் குற்றமுமறயிமன ைமலவது
ஆ. அரசியலில் குற்ைமுமையிமை ஏற்படுத்துவது
இ. சைத்துவ உரிமைமய வழங்குவது
ஈ. சொைொனியரின் ைனித உரிமைமய பொதுகொப்பது
92. ைனித உரிமையொைது உள்ளொர்ந்த கண்ணியத்மதயும் அடிப்பமட உரிமைகமளயும் பின்வரும் எந்த
பிரிவிைருக்கு அங்கீகரிக்கிைது?
அ. பொதிக்கப்படக்கூடிய ைக்கள்
ஆ. அமைத்து வயது முதிர்ச்சி அமடந்த ைக்கள்
இ. அமைத்து ைகளிர்
ஈ. மனித குடும்பத்தின் அமனத்து உறுப்பினர்ைளுக்கும்
93. எந்த சூழ்நிமலயில் ஒரு நபர் நன்ைடத்மதயின் கீழ் விடுதமல கசய்யப்படலொம். அவர்
அ. முதல் குற்ைவொளியொக இருந்தொல்
ஆ. குற்ைம் சட்டப்பட்டவர் குற்ைம் புரிந்தவரொக இருந்து மூன்ைொண்டுகளுக்கு குமைவொக சிமை
தண்டமை கபற்றிருந்தொல்
இ. (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும்
ஈ. குற்ைவொளியொக் தீர்ைொனிக்கப்பட்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வைல்தண்டமைக்கு உள்ளொக்கப்படும்
வபொது
94. சிைொர் நீதிைன்ைங்கமள நிர்வகிக்கும் கபொறுப்மப ஏற்றிருப்பது
அ. கொவல் துமை

ஆ. நீதித்துமை

இ. அரசு வழக்கொடு துமை

ஈ. மூை நலத்துமற

95. குழந்மத என்பவர்
அ. 12 வயதுக்குட்பட்டவர்

ஆ. 14 வயதுக்குட்பட்டவர்

இ. 16 வயதுக்குட்பட்டவர்

ஈ. 18 வயதுக்குட்பட்டவர்

96. விசொகொவழக்கு பிரபலம் கபற்ைது கீழ்க்குறிப்பிட்ட கொரைத்திற்கொக
அ. வரதட்சமை ககொடுமை

ஆ. பல தொரம்

இ. பணிபுரியும் இடத்தில் பாலின சதாந்தரவு

ஈ. பொலிை சை உரிமை

97. தண்டமை மகதியொை ஒரு கபண் தன் குழந்மதமய எத்தமை வயது வமர தன்னுடன்
மவத்திருக்க முடியும்?
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அ. 3 வயது

ஆ. 5வயது

இ. 7 வயது

ஈ.10 வயது

98. கீழ்க்கொணும் வரிமச 1 ைற்றும் வரிமச 2-ல் உள்ள பதில்கமள ஒப்பீடு கசய்து உங்களுமடய
பதிமலத் வதர்வு கசய்க.
வரிமச 1

வரிமச 2

அ. வைொட்டொர் வொகைச் சட்டம்

1. 1991

ஆ. சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்புச் சட்டம்

2. 1960

இ. ரயில்வவயின் கூலி ைற்றும் கட்டைம் அடங்கிய சட்டம்

3.1986

ஈ. கபொது ேை கடமை ைற்றும் கொப்பீட்டுத் திட்டம்

4. 1989

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 4

3

2

1

ஆ. 1

2

3

4

இ. 4

2

1

3

ஈ. 1

3

4

2

99. கபொருத்துக.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. சுரங்கச் சட்டம்

1. 1948

ஆ. குழந்மதத் கதொழிலொளர்
(தமட ைற்றும் ஒழுங்குமுமைச்) சட்டம்

2. 1952

இ. வதொட்ட கதொழிலொளர் சட்டம்

3. 1952

ஈ. இந்திய கதொழிற்சொமல சட்டம்

4. 1986

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 4

1

2

3

ஆ. 3

4

1

2

இ. 4

3

2

1

ஈ. 3

4

2

1

100.

ஒருவர் சட்டமுரைொக அமடத்து மவக்கப்படும் வபொது, அவருக்கு உண்டொை நிவொரைம்

அ. ஆட்சைாைர் நீதி தபராமை

ஆ. அறிவுறுத்தும் நீதி வபரொமை

இ. தடுத்து நிறுத்தும் நீதி வபரொமை

ஈ. தகுதி விைவும் நீதி வபரொமை
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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
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இ. மக்களாட்சி நாடு
6.

தினான்கு

ஈ. ாராளுமன்ை வறக அரசாங்கம்

வயதுக்கு உட் ட்

அமர்த்துவதும்

அல்லது

சிறுவர்கறளத்

மற்பைந்ே

அ ாயம்

போழிற்சாறலகளில், சுரங்கங்களில்
ேரவல்ல

தவறலகளில்

ஈடு டுத்துவதும்

ணிக்கு
ே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

ந த்ேக்கூ ாது.

தமலும்

சித்ரவறே

பசய்யக்கூ ாது.

பகாடூரமான

மனிே

மனிேத்

ேன்றமயில்லாமல்

ேன்றமயில்லாமல்

தகவலமான

தகவலமாக

ேண் றனக்கு

உட் டுத்ேக்கூ ாது’ என்று கூறும் சர்வதேச மனிே உரிறமகள் பிரக னத்தின்கீழ் வரும் விதிறய
தேர்ந்பேடு.
அ. பிரிவு 5

ஆ. பிரிவு 15

9. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே அடிப் ற

இ. பிரிவு 25

ஈ. பிரிவு 28

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

அ. 1, 4, 3,2

ஆ. 4, 1, 2, 3

3. சமத்துவம்

4. சுேந்திரம்

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
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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

15. “முறையற்ை றகது மற்றும் ேடுப்பு காவலுக்கு எதிரான

ஈ. சரத்து 23

ா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 2005ஆம் 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

26. ாலியல்

வன்முறையால்

ாதிக்கப் ட்

ரிதசாேறனக்கு அனுப் ப்

தவண்டும்?

ப ண்

எத்ேறன

மணி

எதிர் மத்திய அரசு
தநரத்திற்குள்

மருத்துவ

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

ஈ. ைாவட்ட அைர்வு நீதிைன்றம்

உரிறமயியல் நீதிமன்ைம்

35. சட் விதி மீைலில் ஈடு ட் சிைாறர விசாரறைக்கு உட் டுத்ேப் டும் ஆயம்
அ. உரிறமயியல் நீதிமன்ைம்
இ. குற்ைவியல் நீதிமன்ைம்

ஆ. சிறார் நீதி குழுைம்
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
ப ாருத்ேப்

இறைகளில் சரியாகப்

ாே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
2. தேர்ேல் ஆறையம்

- அரசியலறமப்பு நிறுவனம்

- 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
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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

3. விதி 356

உரிறமகறள நிறுத்தி றவத்ேல்

ஈ. நிதி அவசரநிறல
அ

4. விதி 352

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

49. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே குழு(க்கள்)

ஈ. 1957

ா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

ஈ. ன்னிரண் ாவது அட் வறை

நகர ாலிகாஸ்

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
காலத்திற்கு விதிக்கப்

ாராளுமன்ை ஒப்புேலு ன் _________

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
அ. 4

ஆ

இ

ஈ

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

58. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே விதி மாநிலங்களறவ கறலக்கப்
அ. விதி 83

ஆ. விதி 84

இ. விதி 90

ஈ. 1990
க்கூ ாது என்று கூறுகிைது?
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.

64. இந்திய தேசிய சின்னத்தில்

ாக் ர் பி.ஆர். அம்த த்கர்

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
அ. 3

ஆ

இ

ஈ

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

91. மாநில சமூக இ

இ. 545

ஒதுக்கீட்டுக் பகாள்றகயில் அடிப் ற

ஈ. 250
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
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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
100.

ஆ. 29

உச்சநீதிமன்ை

நிதி திகளுக்கு

இ. 32
அளிக்கப் டும்

ஈ. 35
ஊதியம்

கீழ்க்கண்

ஒன்றிலிருந்து

அளிக்கப் டுகிைது?
அ. இந்திய ப ாது கைக்கு

ஆ. இந்திய அவசர கால நிதி

இ. இந்திய சதாகுப்பு நிதி

ஈ. சிைப்பு நிதி

Learning Leads To Ruling

Page 15 of 15

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

Indian Polity Model Test Questions 19 in Tamil With Answer
1.

2.

ப ொதுப் ட்டியலில் உள்ளடங்கொதது எது?
அ. குற்றவியல் சட்டம்

ஆ. திருமணம் மற்றும் விவொகரத்து

இ. வங்கியியல்

ஈ. ஒப் ந்தங்கள்

ொரொளுமன்றமொனது

புதிய

மொநிலங்கள்

உருவொவதற்கு

எந்த

விதியின்

டி

அதிகொரம்

டடத்திருக்கிறது?
அ. விதி 2
3.

4.

5.

ஆ. விதி 3

இ. விதி 149

ஈ. விதி 152

இந்திய அரசின் ஒர் இடண மொநில அந்தஸ்டதப் ப ற்ற மொநிலம் எது?
அ. அஸ்ஸொம்

ஆ. மமகொலயொ

இ. நொகொலொந்து

ஈ. சிக்கிம்

மொநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தகுதி நீக்கம் றி முடிபவடுப் வர்
அ. ஆளுநர்

ஆ. சபாநாயகர்

இ. முதலடமச்சர்

ஈ. பிரதமர்

இந்தியொவிலிருக்கும்

ஒரு

மொநிலத்தின்

நிலப்

குதியிலிருந்து

ஒரு

புதிய

மொநிலத்டத

உருவொக்கும் அதிகொரத்டதப் ப ற்றிருப் து

6.

அ. அடமச்சர்குழு

ஆ. மொநில சட்டமன்றம்

இ. குடியரசுத் தடலவர்

ஈ. பாராளுமன்றம்

சர்க்கொரியொ ஆடணயத்தொல் ங்களிக்கப் ட்ட ரிந்துடரகள் எத்தடன?
அ. 227

7.

ஆ. 237

இ. 247

ஈ. 257

யூனியன் பிரமதசங்களின் வரிடசயில் தொத்ரொ மற்றும் நொகர் ஹொமவலிடய இடணத்த திருத்தச்
சட்டம் எது?

8.

அ. 8-வது திருத்தச் சட்டம்

ஆ. 10-வது திருத்தச் சட்டம்

இ. 12-வது திருத்தச் சட்டம்

ஈ. 15-வது திருத்தச் சட்டம்

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.
13.

ஆ. விதி 52

இ. விதி 54

ஈ. விதி 56

ொ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
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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
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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
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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?

42.

அ. 1 மட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 1 மற்றும் 2

ஈ. 1ம் இல்டல 2 ம் இல்டல

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

51. எத்தடனயொவது மக்களடவயின்

ஈ. 5
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
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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?

71.

அ. பிரபு தத் V இந்திய அரசொங்கம்

ஆ. கராகமஷ்தாபர் V மதராஸ் மாநிலம்

இ. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி V ரத்குமொட்

ஈ. லூசி V மகொவொ மொநிலம்

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
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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
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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

86.

அ. முதலடமச்சர்

ஆ. ஜைாதிபதி

இ. உயர்நீதிமன்ற நீதி தி

ஈ. மொவட்ட ஆட்சியர்

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
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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
ட்டியல் 1 டய

99.

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
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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
அ

ஆ

இ
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4. பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவைங்கடள பைப்படுத்துதல்
ஈ
Page 2 of 15

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

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
23. அரசியைடைப்பு

ஆ. 1962
சட்ை

விதி

இ. 1965
170-ன்

படி

ஈ. 1975
ைா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

இ. 3

4

1

2

ஈ. 4

2

3

1

4

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
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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
68. குறிப்பிட்ை

ஆ. 6
காை

இ. 7

இடைபவளியில்

ஈ. 4
நிதி

ஆடணயத்டத

அடைப்பதற்கு

அதிகாரம்

அரசியைடைப்பு அதிகாரடைப்பு எது?
அ. பபாது கணக்கு குழு
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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:

Learning Leads To Ruling

Page 12 of 15

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

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?

Learning Leads To Ruling

Page 13 of 15

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

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
அ. 4

ஆ

இ

ஈ

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
100.

ஆ. 1976

இ. 1978

ஈ. 1979

உயர்நீதிைன்ற நீதிபதிகளின் பதவி ஓய்வு பபறும் வயது

அ. 65

ஆ. 61
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Indian Polity Model Test Questions 21 in Tamil With Answer
1.

2.

3.

4.

5.

தேசிய வளர்ச்சிக் குழுவின் உறுப்பினர் யார்?
அ. மாநில முதல்வர்கள்

ஆ. நிதி அமைச்சர்

இ. பாதுகாப்பு அமைச்சர்

ஈ. உள்துமை அமைச்சர்

பாராளுைன்ைத்தின் கீழ் அமவ உறுப்பினர்கள் எந்ே அடிப்பமையில் தேர்ந்தேடுக்கப்படுகிைார்கள்?
அ. ரகசிய வாக்கு

ஆ. வயது வந்ததார் வாக்குரிமம

இ. ஒற்மை வாக்கு

ஈ. பன்மை வாக்கு

நிதி ஆதயாக் ேமைவர் யார்?
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. துமை குடியரசுத் ேமைவர்

ஈ. உச்சநீதிைன்ை நீதிபதி

இந்திய அரசியைமைப்பு நமைமுமைப்படுத்ேப்பட்ை ஆண்டு
அ. ஜனவரி 26, 1950

ஆ. பிப்ரவரி 26 1950

இ. ஆகஸ்ட் 26, 1950

ஈ. ைார்ச் 26 1950

மைய ஆட்சிப் பகுதியிலிருந்து தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ை ைக்களமவ உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்மக
அ. 16

6.

ஆ. 13

8.

ஆ. 23

இ. 22

ஈ. 27

ேகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ைம் பாராளுைன்ைத்தில் நிமைதவற்ைப்பட்ை ஆண்டு
அ. 12வது அக்த ாபர் 2005

ஆ. 21வது அக்தைாபர் 2005

இ. 12வது அக்தைாபர் 2006

ஈ. 21வது அக்தைாபர் 2006

சட்ைைன்ைங்களுக்கான தேர்ேமை சட்ைபூர்வைாக ஏற்றுக் தகாண்ை சட்ைம்
அ. 1861

9.

ஈ. 15

இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை அலுவல் தைாழிகள்
அ. 25

7.

இ. 14

ஆ. 1892

இ. 1909

ஈ. 1919

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

16.

அ. புதுட ல்லி

ஆ. மும்மப

இ. தசன்மன

ஈ. முராோபாத்

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
18.

ஆ. 20 நாட்கள்

இ. 14 நாட்கள்

ஈ. 7 நாட்கள்

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?

21.

அ. 3 ைட்டும்

ஆ. 4 ைட்டும்

இ. 1 மற்றும் 3 மட்டும்

ஈ. 1 ைற்றும் 4 ைட்டும்

எந்ேக் குழு 1990ஆம் ஆண்டு, ைாநிைங்களுக்கிமைதய ைன்ைம் அமைக்க தவண்டுதைன்று கூறியது?
அ. நிர்வாகச் சீர்திருத்ேக் குழு
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இ. அதசாக் தைத்ோ குழு
22. ேமிழ்நாட்டில்

ேற்தபாழுது

ஈ. தகார்வாைா குழு
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
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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

34. கீழ்க்கண்ை அமனத்து

இ. 20,000

இமைகளும்

இந்தியாவில்

ஈ. 25,000
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

அ. 1 ைட்டும்

ஆ. 1 ைற்றும் 3 ைட்டும்

இ. 1 மற்றும் 4 மட்டும்

ஈ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்

4. விதி 365

38. பிரேைரின் அறிவுமரயின்படிதய, குடியரசுத் ேமைவர் அமனத்து அமைச்சர்கமளயும் நியமிக்கிைார்என 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

Learning Leads To Ruling

Page 5 of 15

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

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?
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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
அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 3

1

2

4

ஆ. 2

1

3

4

இ. 2

1

4

3

ஈ. 1

3

2

4

4. 1966

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
அ

4. அேற்கு தைைான உச்ச அதிகாரம் இல்மை

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
75.

ஆ. பகுதி VII

இ. பகுதி VIII

ஈ. பகுதி IX

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?

81.

அ. நிதியமைச்சர்

ஆ. தைைமவயின் ேமைவர்

இ. குடியரசுத் ேமைவர்

ஈ. மக்களமவ சபாநாயகர்

ை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
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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
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Indian Polity Model Test Questions 22 in Tamil With Answer
1.

2.

இந்திய ஜனாதிபதி தேர்ேல், 2017க்கான தேர்ேல் கல்லூரியின் ம ாத்ே வாக்குகளை கண்டுபிடி.
அ. 11,00,346 வாக்குகள்

ஆ. 11,04,546 வாக்குகள்

இ. 12,06,232 வாக்குகள்

ஈ. 13,00,346 வாக்குகள்

த ாக் அோ த் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1950

3.

ஆ. 1947

ஈ. 1987

உச்சநீதி ன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு மபறும் வயது
அ. 62 வயது

4.

இ. 2000

ஆ. 65 வயது

இ. 58 வயது

ஈ. 60 வயது

ேற்தபாளேய இந்திய குடியரசுத் ேள வர்
அ. திரு தி. தசானியா காந்தி

ஆ. டாக்டர் ஏ.பி.தஜ. அப்துல்க ாம்

இ. திரு. நதரந்திர த ாடி

ஈ. ஸ்ரீ பிரணாப் முகர்ஜி

Note: 2019 - ராம் நாத் ககாவிந்த் - Answer
5.

6.

உச்சநீதி ன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர்
அ. காபிமனட் அள ச்சர்கள்

ஆ. பாராளு ன்ற உறுப்பினர்கள்

இ. பிரே ர்

ஈ. குடியரசுத் தலைவர்

அனிே சமுோயத்தின் வாழ்விற்கும் வசதிக்கும் ஏற்படுத்ேப்பட்ட ஒரு இன்றியள யாே சமூக
அள ப்பு

7.

8.

9.

10.

அ. குடும்பம்

ஆ. அரசு

இ. சமுோயம்

ஈ. பள்ளிக்கூடம்

கூட்டாட்சி என்ற மசால் எம்ம ாழியிலிருந்து மபறப்பட்டது
அ. இைத்தீன்

ஆ. பிமரஞ்சு

இ. ஹிந்தி

ஈ. ச ஸ்கிருேம்

தகாக்தகா தகா ா என்பது
அ. மபாது நிறுவனம்

ஆ. ேனியார் நிறுவனம்

இ. பன்னாட்டு கதச கழகம்

ஈ. வளரயறுக்குட்பட்ட கம்மபனி

பிரே

ந்திரிளய நியமிப்பவர்

அ. சபாநாயகர்

ஆ. முே ள ச்சர்

இ. குடியரசுத் தலைவர்

ஈ. கவர்னர்

த்திய பணியாைர் தேர்வாளையத்தின் ேள வர் ற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிப்பவர்
அ. பிரே ர்
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இ. குடியரசுத் தலைவர்

ஈ.முே ள ச்சர்

11. ேற்தபாது த ாக் சளபயில் தேர்ந்மேடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ளக
அ. 530

ஆ. 543

இ. 238

ஈ. 250

12. ேகவல் அறியும் உரிள சட்டம் பாராளு ன்றத்தில் நிளறதவற்றப்பட்ட ஆண்டு
அ. அக்க ாபர் 12/2005

ஆ. அக்தடாபர் 21/2005

இ. அக்தடாபர் 12/2006

ஈ. அக்தடாபர் 21/2006

13. எந்ே வருடம் இந்திய அரசாங்கம் புதிய விவசாயக் மகாள்ளகளய அறிவித்ேது?
அ. 2000
14.

ஆ. 2010

இ. 2005

ஈ. 2012

இந்திய அரசிய ள ப்பில் பின்வரும் எந்ே விதியானது நிதி சம் ந்ேப்பட்ட அவசரச் சட்டம் பற்றி
கூறுகிறது
அ. விதி 352

ஆ. விதி 356

இ. விதி 360

ஈ. விதி 370

15. ேகவல் அறியும் உரிள ச் சட்டம் நளடமுளறக்கு வந்ே ஆண்டு
அ. 2003
16. இந்திய

ஆ. 2004
அரசிய ள ப்பில்

இ. 2005
காைப்படும்

அடிப்பளட

ஈ. 2006
உரிள கள்

எத்ேளன

பகுதிகைாக

பிரிக்கப்பட்டுள்ைது
அ. ஆறு

ஆ. ஏழு

இ. எட்டு

ஈ. ஒன்பது

17. தகள்வி தநரம் என்பது
அ. இரண்டு அலவகளிலும் உள்ள முதல் அமர்வின் முதல் மணி கநரம்
ஆ. அ ர்வின் இரண்டாவது

ணி தநரம்

இ. அ ர்வின் களடசி ணி தநரம்
ஈ. அ ர்வின்

திய இளடதவளை தநரம்

18. த ாக் அயுக்ோளவ முேன் முேலில் நிறுவிய ாநி ம்
அ. ஒரிசா
19.

ஆ. பீகார்

இ. பஞ்சாப்

ஈ. மகாராஷ்டிரா

எந்ே சட்ட திருத்ேம் இந்திய அரசிய ள ப்பிளன த லும் மபரியோக்கியது?
அ. 40 வது சட்ட திருத்ேம்

ஆ. 41 வது சட்ட திருத்ேம்

இ. 42 வது சட் திருத்தம்

ஈ. 43 வது சட்ட திருத்ேம்

20. 1955 குடியுரிள ச் சட்டத்தின் படி இந்திய குடி கனாவேற்கு எத்ேளன முளறகள் கூறப்பட்டிருக்கிறது

21.

அ. ஆறு முளற

ஆ. ஐந்து முலை

இ. மூன்று முளற

ஈ. இரண்டு முளற

கீழ்க்கண்ட குழுக்களில் எளே முன்னாள் பிரே ர் ராஜீவ்காந்தி (உள்ைாட்சி நிறுவனங்களுக்காக)
பஞ்சாயத்து அள ப்புகளுக்கான ஆய்வுக்காக உருவாக்கினார்?
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அ. பல்வந்ராய் த த்ோ குழு

ஆ. ஜி.வி. தக. ராவ் குழு

இ. எல்.எம். சிங்வி குழு

ஈ. அதசாக் த த்ோ குழு

22. பின்வரும்

23.

ாநி ங்களில் எது சட்ட விதி 370 உடன் மோடர்பு மகாண்டது?

அ. ஜம்மு காஷ்மீர்

ஆ. அஸ்ஸாம்

இ. த கா யா

ஈ. நாக ாந்து

ாநி

அரசாங்கத்தின் சட்ட ஆத ாசகர்

அ. அட்டர்னி மஜனரல்

ஆ. அட்கவாககட் ஜஜனரல்

இ. மசாலிசிடர் மஜனரல்

ஈ. சட்ட அள ச்சர்

24. கீழ்வருபளவகளில் எந்ே

ாநி ம் ராஜ்ய சளப

ற்றும் த ாக் சபாவிற்கு ஒரு உறுப்பினர் பேவி

மகாண்டுள்ைது.
அ. புதுச்தசரி

ஆ. மடல்லி

இ. திரிபுரா

ஈ. த கா யா

25. ____________னால் ம ாழிவாரி

ாநி ங்கள் உருவாக்கத்ளே ஆய்வு மசய்வேற்காக ோர் ஆளையம்

அள க்கப்பட்டது
அ. இந்திய கவர்னர் மஜனரல்
ஆ. அரசியைலமப்பு நிர்ணய சலபயின் தலைவர்
இ. இந்திய குடியரசுத் ேள வர்
ஈ. இந்திய பிரே

ந்திரி

26. எஸ்.ஆர். மபாம்ள

எதிர் இந்திய அரசு வழக்கில் உச்ச நீதி

ன்றத்தின் தீர்ப்பு, முக்கிய ாக

பின்வரும் எந்ே விதியுடன் மோடர்புளடயது
அ. விதி 350

ஆ. விதி 356

இ. விதி 360

ஈ. விதி 370

27. கீழ்வருபவனவற்றுள் எது நிர்வாகத்தின் மீோன நீதித்துளற கட்டுப்பாட்டின் விைக்கம் ஆகும்?
1. சட்டத்தின் ஆட்சி

2. அரசாங்கத்திற்கு எதிரான வழக்கீடு

3. ேளட அதிகார ஆளை

4. நீதிப்புனராய்வு

அ. 2 ற்றும் 4

ஆ. 2,3 மற்றும் 4

இ. 1,2 ற்றும் 4

ஈ. 1,2,3 ற்றும் 4

28. பின்வருவனவற்றுள்

எந்ே

இன்று

த்திய

இரண்டாவது

அளவ

மோடர்பாக

அரசிய ள ப்பு குழுவில் பரிந்துளர இல்ள
அ. இரண்டு அளவகளும்

ாநி ங்கள் அளவ ற்றும் க்கள் அளவ என்று மபயரிடப்பட

தவண்டும்
ஆ. மாநிைங்கள் அலவ கநரடி கதர்தல்கள் மூைம் உருவாக்கப்ப கவண்டும்
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ாநி ங்கள் அளவ கள க்கப்படக்கூடாது. மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஒவ்மவாரு

இரண்டு ஆண்டின் முடிவிலும் ஓய்வு மபற தவண்டும்
ஈ. கீழளவக்கு பத்து உறுப்பினர்களை குடியரசுத் ேள வர் பல்கள க்கழகங்கள் ற்றும் அறிவியல்
அள ப்புகளின் ஆத ாசளனகளை மபற்று நியமிக்க தவண்டும்
29. பஞ்சாயத்து ராஜ் தசர்க்கப்படுள்ை பட்டியல்
அ. த்திய பட்டியல்

ஆ. மாநிை பட்டியல்

இ. நடுநிள

ஈ. இேர பட்டியல்

பட்டியல்

30. பின்வருவனவற்றுள் மபண்கள் அதிகாரப்படுத்ேலுடன் மோடர்புளடயது அல்
அ. பிரியேர்ஷினி

ஆ. ஸ்தவேர்

இ. உஜ்வா ா

ஈ. காரிங்ஸ்

31. இந்திய அரசால் 2000-வது ஆண்டு ஜி.டி. நானாவதி ஆளையம் ஏற்படுத்ேப்பட்டது
அ. 1945-ல் பலியானோக கருேப்பட்ட சுபாஷ் சந்திரதபாஸ்

ரைத்ளே ஆராய

ஆ. 2002-ம் ஆண்டு தகாத்ரா படுமகாள ளய ஆராய
இ. 1920ம் ஆண்டு ரா மஜன்

பூமி பாபரி

சூதி பிரச்சளனளய ஆராய

ஈ. 1984-ம் ஆண்டு சீக்கியர்களுக்கு எதிரான வன்முலைலய ஆராய
32.

33.

ராஜ்ய சளபயின் ேள வராக இருப்பவர் யார்?
அ, ஜனாதிபதி

ஆ. பிரே

இ, உப ஜனாதிபதி

ஈ. துளை பிரே

இந்தியாவில்

ஆண்டு

வரவு

மச வு

ந்திரி

திட்ட

ந்திரி
அறிக்ளக

நாடாளு ன்றத்தில்

யாரால்

வாசிக்கப்படுகிறது

34.

35.

அ. குடியரசுத் ேள வர்

ஆ. பிரே

ந்திரி

இ. நிதி அலமச்சர்

ஈ. த ாக் சபா ஸ்பீக்கர்

க்கள் திட்டத்தின் உருவாக்கியவர் யார்?
அ. ஜவஹர் ால் தநரு

ஆ. ஸ்ரீ ன் நாராயண்

இ. எம்.தக. காந்தி

ஈ. எம்.என்.ராய்

கூற்று: எளிள விளரவு

ற்றும்

காரைம் : தீர்ப்பாயங்களின் எல்ள

லிவான நீதி அளிப்பேற்காக தீர்ப்பாயங்கள் இருக்கின்றன.
வளரயறுக்கப்பட்டது. த லும் அளவகளின் ேவறுகள்

நீதிப்புனராய்விற்கு உட்பட்டது.
அ. (A) ற்றும் (R) இரண்டும் சரி த லும் (R) என்பது வின் சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி கமலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கமல்ை
இ. (A) என்பது சரி ஆனால் ® என்பது ேவறு
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ஈ. (A) என்பது ேவறு ஆனால் ® என்பது சரிதய
36. பை தசாோ தோன்றுவது
அ. பாராளு ன்ற இரு அளவகளில்
ஆ. மக்களலவயில் மட்டும்
இ.

ாநி ங்கைளவயில் ட்டும்

ஈ. இரண்டும் அளவகளின் ட்டும் அ ர்வின் தபாது
37.

கீதழ ேரப்பட்டுள்ை கூற்றுகளில்

த்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயத்துடன் மோடருளடய கூற்றுகள் எது

சரியானது எனக் கூறு?
1. இது ஒரு திட்டப்பூர்வ ான அள ப்பு
2. ேன் உறுப்பினர்கள் நிர்வாகப் பின்னனியிலிருந்து ோன் வருகிறார்கள்
3. உரிள யில் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டேல்
4. அகி

இந்திய பணிகள் த்திய பணிகள் ற்றும் த்திய அரசாங்க பேவியிலுள்ள்தைார்

யாவரும் இேன் அதிகார எல்ள க்கு உட்பட்டவர்கள்
5. இந்ே அள ப்பு 1985ம் ஆண்டு ஏற்படுத்ேப்பட்டது
அ. 2, 3 ற்றும் 5

ஆ. 1 ற்றும் 4

இ. 1,3, 4 மற்றும் 5

ஈ. 2 ற்றும் 3

38. யார் ஒரு தசாோ என்று தீர் ானிக்கும் அதிகாரத்ளே மபற்று இருக்கிறார்
அ. நிதி அள ச்சர்

ஆ. குடியரசுத் ேள வர்

இ. நிதி ஆளையம்

ஈ. சபாநாயகர்

39. விதி 370ன் படி சிறப்பதிகாரம் வழங்கப்பட்டது
அ. சிக்கிம்

ஆ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

இ.. நாகா ாந்து

ஈ. அருைாச

பிரதேசம்

40. பின்வரும் எந்ே வருடத்தில் இந்திய உச்சநீதி ன்றம் மோடங்கி ளவக்கப்பட்டது
அ. 1947

ஆ. 1950

இ. 1951

ஈ. 1956

41. பாராளு ன்றத்தில் ஒத்தி ளவப்பு தீர் ானத்தின் குறிக்தகாைானது
அ. அரசாங்கத்ளே கள ப்பது
ஆ. ந்திரிகளிடமிருந்து ேகவல்களை மபறுவது
இ. வரவு-மச வு திட்டங்களில் ஒரு மவட்ளட நிர் ானிப்பது
ஈ. ஜபாது மக்களுக்கு முக்கிய ஒரு திட் மான விஷயத்லத அவசரமாக அலவக்கு முன்பாக
ஜகாண்டு வருவது
42. 1955-ம் ஆண்டில் அலுவ க ம ாழி ஆளையத்தின் ேள ள
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அ. அபுல் க ாம் ஆசாத்

ஆ. பி.ஜி. ககர்

இ. சிய ா பிரசாத் முகர்ஜி

ஈ. அய்யங்கார்

43. பட்டியல் 1 பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்துக.
ேள வர்கள்

ாநி ங்கள்

அ. வீதரந்திர பாடீல்

1. த ற்கு வங்காைம்

ஆ. அஜய் முகர்ஜி

2. ஒரிசா

இ. சர்ோர் குர்நாம் சிங்

3. கர்நாடகா

ஈ. ஆர்.என்.சிங் டிதயா

4. பஞ்சாப்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

3

2

4

ஆ.

3

1

4

2

இ.

2

4

3

1

ஈ.

4

2

1

3

44. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2டிளன மபாருத்தி வரிளசகளுக்கு கீழ் மகாடுக்கப்பட்டுள்ை சரியான
விளடயிளன மேரிவு மசய்க.
வரிளச 1

வரிளச 2

அ. நிதி ஆளையம்

1. 148

ஆ. த்திய மபாதுத் பணி தேர்வாளையம்

2. 280

இ. தேர்ேல் ஆளையம்

3. 315

ஈ. இந்தியாவின் ேள ள கைக்காைர்
ற்றும் ேணிக்ளகயாைர்

4. 324

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

1

2

3

ஆ.

2

3

4

1

இ.

4

3

2

1

ஈ.

2

1

4

3

45. இந்திய அரசிய ள ப்பின் 338வது ஷரத்து கீழ்க்கண்ட எந்ே அள ப்பிளன ஏற்படுத்ே தகாருகிறது
அ. தேசிய சிறுபான்ள

ஆளையம்

ஆ. கதசிய பட்டியல் இனத்தவர் ஆலணயம்
இ. தேசிய களிர் ஆளையம்
ஈ. அரசிய ள ப்பின் மசயல்பாட்டிளன வி ர்சிக்கும் தேசிய ஆளையம்
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46. கீழ்க்கண்ட எந்ேக் கூற்று உண்ள யானது
அ. அஸ்ஸாம் 10 பாராளு ன்ற மோகுதிகளை மபற்றுள்ைது
ஆ. அருணாசைப் பிரகதசம் இரண்டு பாராளுமன்ை ஜதாகுதிகலள ஜபற்றுள்ளது
இ. இ ாச்ச ப் பிரதேசம் ஏழு பாராளு ன்ற மோகுதிகளை மபற்றுள்ைது
ஈ. புதுச்தசரி இரண்டு பாராளு ன்ற மோகுதிகளை மபற்றுள்ைது
47. இந்தியாவில்

ாவட்ட நிர்வாகமும்

ாவட்ட ஆட்சியர் அலுவ கமும் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட

ஆண்டு
அ. 1857

ஆ. 1772

இ. 1992

ஈ. 1919

48. ேகவல் உரிள சட்டம் முழுள யாக நளடமுளறக்கு வந்ே ஆண்டு

49.

அ. 12 ஜூன் 2005

ஆ. 15 ஜூன் 2005

இ. 12 அக்க ாபர் 2005

ஈ. 15 அக்தடாபர் 2005

ாநி

சட்ட தபரளவயின் சபாநாயகர்

அ. ஆளுநரால் நிய னம் மசய்யப்படுகின்றார்
ஆ. சட் கபரலவயினால் கதர்ந்ஜதடுக்கப்படுகின்ைார்
இ. முேல் அள ச்சரால் நிய னம் மசய்யப்படுகின்றார்
ஈ.

க்கைால் தேர்ந்மேடுக்கப்படுகின்றார்

50. இந்தியாவின் ாவட்ட ஆட்சியர் அலுவ கத்ளே தோற்றுவித்ேவர்

51.

அ. காரன்வாலிஸ் பிரபு

ஆ. வாரன் கேஸ்டிங்ஸ் பிரபு

இ. ரிப்பன் பிரபு

ஈ.

ாதயா பிரபு

விதி 75ன் படி யாருக்கு அள ச்சரளவ கூட்டுப் மபாறுப்புளடயது
அ. பிரே

ந்திரி

இ. கைாக் சபா

ஆ. குடியரசுத் ேள வர்
ஈ. இராஜ்ய சபா

52. எந்ே மபாதுத்தேர்ேலில் மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் அளனத்து பாராளு ன்ற மோகுதிகளிலும்
பயன்படுத்ேப்பட்டது

53.

அ. 2009 மபாதுத் தேர்ேல்

ஆ. 2004 ஜபாதுத் கதர்தல்

இ. 1996 மபாதுத் தேர்ேல்

ஈ. 1999 மபாதுத் தேர்ேல்

எப்தபாது 73வது சட்ட திருத்ேம் என்று அறியப்பட்ட 1992 ஆம் ஆண்டு அரசிய ள ப்பு சட்டம்
நளடமுளறக்கு வந்ேது.
அ. அக்தடாபர் 2, 1992

ஆ. மசப்டம்பர் 16, 1991

இ. ஏப்ரல் 24, 1993

ஈ. ஏப்ரல் 16, 1994
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54. பின்வரும் சிந்ேளனயாைர்களில் எவர் ஒருவர் இந்திய அரசிய ள ப்ளப அதீே கூட்டாட்சி
ேன்ள யுளடயது எனக் கூறியுள்ைார்.
அ. சர் ஜவரி மஜன்னிங்ஸ்

ஆ. தக.சி. தவர்

இ. பால் ஆப்பிள்லப

ஈ. பராஸ் திவான்

55. குடியரசு ேள வரின் ஒப்புேலுக்கு ஆளுநர் எந்ே விதியின்படி ஒரு

தசாோளவ ஒதுக்கி

ளவக்க ாம்
அ. 199

ஆ. 200

56. இந்திய ேள ள
அ. சி

இ. 201

ஈ. 202

தேர்ேல் ஆளையர் பேவி கா த்தில் இருக்கும்தபாது ஆளர நீக்குவேற்கு

குற்றச்சாட்டுகள் அவருக்மகதிராக நிரூபிக்கப்பட்டால் இந்தியாவின் ேள ள

நீதிபதியால் நீக்கப்பட ாம்
ஆ. அள ச்சரளவயில் மகாண்டு வரப்படும் திர் ானத்தின் அடிப்பளடயில் குடியரசுத் ேள வரால்
நீக்கப்பட ாம்
இ. இந்தியாவின் ேள ள

நீதிபதி சட்ட அள ச்சர் ற்றும் துளைக் குடியரசுத் ேள வர்

அடங்கிய குழுவால்
ஈ. பாராலுமன்ைத்தில் 2/3 பங்கு ஜபரும்பான்லமயினரால் ஜகாண்டு வரப்பட் தீர்மானத்தின்
அடிப்பல யில் குடியரசுத் தலைவரால் நீக்கப்ப ைாம்
57. கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ை வாக்கியம் குறித்து கருத்து மேரிவிக்க
நிர்வாகத்தின் மீது நீதித்துளறயின் கட்டுப்பாட்டின் தநாக்கம்
1. ஆட்சி அள ப்ளப கட்டுப்படுத்துவது ற்றும் அரசாங்க மச ளவ குளறத்ேல்
2. அதிகாரிகளின் பணிகளை சட்டப்பூர்வ ாக உறுதி மசய்வேன் மூ ம் குடி க்களின் உரிள கள்
பாதுகாக்கப்படுகிறது
3. அளனத்து அதிகாரிகளையும் க்களின் கட்டுப்பாட்டில் மகாண்டு வருேல்
த த

உள்ை எந்ே வாக்கியம் சரியானளவ?

அ. 1 ட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 2 ற்றும் 3

ஈ. 3 ட்டும்

58. முேன்முேலில் ேகவல்மபறும் உரிள ளய அறிமுகம் மசய்ே நாடு எது?
அ. கனடா

ஆ. இந்தியா

இ. ஜப்பான்

ஈ. ஸ்வீ ன்

59. அ தனஸ்டி

இண்டர்தநஷனல்

என்ற

அள ப்ளப

1961ல்

ஒரு

பிரிட்டிஷ்

வழக்கறிஞரால்

நிறுவப்பட்டது
அ. ஜான் ஹாரிங்டன்
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இ. பீட் ர் ஜபனிசன்

ஈ. மபர்நாட் மபர்நாண்டிஸ்

60. நீதி புனராய்வு என்பளே எந்ே நாட்டின் அரசிய ள ப்பிலிருந்து மபற்றது?

61.

அ. இங்கி ாந்து

ஆ. ஐயர் ாந்து

இ. அஜமரிக்கா

ஈ. பிரான்ஸ்

க ாச்சார ற்றும் கல்வி உரிள ளய அளிக்கும் இந்திய அரசிய ள ப்ளப விதிகள் யாளவ?
அ. விதி 27 ற்றும் 28

ஆ. விதி 29 மற்றும் 30

இ. விதி 31 ற்றும் 32

ஈ. விதி 33 ற்றும் 34

ாநி

62.

அரசின் அளனத்து நிர்வாகப் பணிகளும் யார் மபயரில் மசயல்படுத்ேப்படுகின்றன?

அ. ஆளுநர்

ஆ. முே ள ச்சர்

இ.

ஈ. உயர்நீதி ன்ற ேள ள

ாநி

அள ச்சர்கள் குழு

நீதிபதி

63. இந்தியாவின் Attorney General யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்?
அ. இந்திய ேள ள
இ. இந்திய பிரே

நீதிபதி

ந்திரி

ஆ. இந்திய ஜனாதிபதி
ஈ. இந்திய பாராளு ன்றம்

64. இந்திய அரசிய ள ப்பு சாசனத்தின் எந்ே கூற்று இந்திய

க்களின்

ஹாசாசனம் என்று

அளழக்கப்படுகின்றது?
அ. அரசு மகாள்ளக வழிகாட்டி மநறிகள்

ஆ. அடிப்பளட கடள கள்

இ. சுேந்திர ான நீதி துளற

ஈ. அடிப்பல உரிலமகள்

த்திய ாநி

65.

உறவுகளை ஆராய ேமிழ்நாட்டில் அள க்கப்பட்ட குழு யாது?

அ. சர்காரியா குழு

ஆ. ராஜமன்னார் குழு

இ. பகவதி குழு

ஈ. அதசாக் த த்ோ குழு

66. 42வது அரசிய ள ப்பு சட்ட திருத்ேம் பகுதி IV-A என்ற புது பகுதிளயச் தசர்த்ேது. அது எேனுடன்
மோடர்புளடயது?
அ. அடிப்பளட உரிள கள்

ஆ. அரசு மகாள்ளக வழிகாட்டும் மநறிகள்

இ. அடிப்பல க லமகள்

ஈ. குடியுரிள

67. இந்திய அரசிய ள ப்பு விதி 315ன் படி அள க்கப்பட்டது எது?
அ. நிதி ஆளையம்
ஆ. தேர்ேல் ஆளையம்
இ. மத்திய ஜபாதுப் பணியாளர் கதர்வாலணயம்
ஈ.

த்திய

ஞ்ச ஒழிப்பு கண்காணிப்பு ஆளையம்

68. எட்டாவது த ாக் சபா மபாதுத் தேர்ேல் நளடமபற்ற கா ம்
அ. 23-12-1984 முேல் 27-12-1984

Learning Leads To Ruling

ஆ. 24-12-1984 முதல் 28-12-1984
Page 9 of 20

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

இ. 23-12-1985 முேல் 27-12-1985
ாநி

69.

ஆளுநர் குடியரசுத் ேள வரால் எந்ே விதியின் அடிப்பளடயில் நியமிக்கப்படுகிறார்

அ. 152

ஆ. 153

த்திய

70.

ஈ. 24-12-1985 முேல் 25-12-1985

இ. 154

ஈ. 155

ஞ்ச ஒழிப்பு ஆளையம் பற்றிய வாக்கியங்களில் எளவ சரியானளவ?

1. த்திய கண்காணிப்பு ஆளையம் 1964-ல் அள க்கப்பட்டது
2. இேன் மசயல்பாடுகள் குறித்து ஆண்டு அறிக்ளக த்திய உள்துளற அள ச்சகத்திடம் ச ர்பிக்க
தவண்டும்
3.

ஞ்ச குற்றத்திற்காக பிடிபடும் மபாது அரசு ஊழியர் மீது விசாரளை நடத்ே அதிகாரம் உளடயது

அ. 1 ற்றும் 2 சரி

ஆ. 2 ற்றும் 3 சரி

இ. 1 ற்றும் 3 சரி

ஈ. 1,2 மற்றும் 3 சரி

71. ஐக்கிய நாடுகள் சளபயின் னிே உரிள கள் ஆளையத்தின் முே ாவது உயர் ஆளையர் யார்?
அ. கஜாஸ் அயைாைாக

ா

ஆ. தகாபி அனான்

இ. பன்கிமூன்

ஈ. பூடஸ் காலி

72. த ாக் அோ த் என அளழக்கப்படுவது எது
அ. மக்கள் நீதி மன்ைம்

ஆ. கிரா நீதி ன்றம்

இ. உயர்நீதி ன்றம்

ஈ.

ாவட்ட நீதி ன்றம்

73. இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எந்ே பகுதி தேர்ேல் பற்றி குறிக்கின்றது?
அ. பகுதி XI

ஆ. பகுதி XV

இ. பகுதி XVII

ஈ. பகுதி IV

74. கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளைக் மகாண்டு பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி
சரியான விளடளய தேர்வு மசய்க.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. 1909 ம் ஆண்டு சட்டம்

1. அளனத்திந்திய கூட்டாட்சி

ஆ. 1919ம் ஆண்டு சட்டம்

2. இந்திய மசய ர் பேவி நீக்கப்படுேல்

இ. 1935 ம் ஆண்டு சட்டம்

3. வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம்

ஈ. 1947 ம் ஆண்டு சட்டம்

4. ாநி த்தில் இரட்ளடயாட்சி

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

3

2

1

4

ஆ.

2

3

4

1

இ.

3

4

2

1

ஈ.

4

3

2

1
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75. எந்ே விதி

ாநி ங்களுக்கு இளடயி ான ஆறுகள் அல் து ஆற்று பள்ைத்ோக்கு நீர் பற்றி வரும்

வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரம் பற்றி கூறுகிறது?
அ. விதி 257

ஆ. விதி 261

இ. விதி 262

ஈ. விதி 263

76. பிற்படுத்ேப்பட்தடாருக்கு 27% ஒதுக்கீடு வழங்க பரிந்துளர எய்ே ஆளையம் யாது?
அ. சர்காரியா ஆளையம்

ஆ. மண் ல் ஆலணயம்

இ. கத ல்கர் ஆளையம்

ஈ. ஷா ஆளையம்

77. நீதியின் மசய ாட்சி என்றால்
அ. நீதிபதிகளின் மசயல் முளற
ஆ. நீதி மன்ைங்களின் அதிகார எல்லை நீடிப்பு
இ. நீதி ன்றங்களின் அதிகார எல்ள

சுருக்கம்

ஈ. நீதி ன்றங்கள் வழங்கும் உத்ேரவுகள்
78. இந்திய குடியரசுத் ேள வர் ேன் ராஜினா ா கடிேத்ளே யாரிடம் ஒப்பளடக்க தவண்டும்?
அ. க்கைளவ சபாநாயகர்
ஆ. இந்திய ேள ள நீதிபதி
இ. இந்திய ேள ள

தேர்ேல் அதிகாரி

ஈ. இந்திய குடியரசுத் துலணத் தலைவர்
79. ராஜ்ய சளபயின் முேல் ேள வர் யார்?
அ. எஸ்.வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி

ஆ. ஏ. கிருஷ்ைசாமி

இ. எஸ்.என். பானர்ஜி

ஈ.

ானக்ஷா

80. கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளைப் மபாருத்தி சரியான விளடளய தேர்ந்மேடுக்கவும்.
ஆளையம்

ேள வர்

அ. முேல் சட்ட ஆளையம்

1. கபூர்

ஆ. இரண்டாவது சட்ட ஆளையம்

2. சுந்ேரம்

இ. மூன்றாவது சட்ட ஆளையம்

3. மசடால்வாட்

ஈ. ஐந்ோவது சட்ட ஆளையம்

4. மவங்கட்ரா

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

1

2

ஆ.

3

4

1

2

இ.

1

2

3

4

ஈ.

4

2

3

1

Learning Leads To Ruling

ஐயர்

Page 11 of 20

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

81. கீழ்க்கண்டவற்றில் நான்கு

ாநி ங்களிலும் சட்ட ன்ற த

ளவளயக் மகாண்ட சரியான தேர்வு

எது?
அ. ஜம்மு காஷ்மீர், பீகார் , உத்திரப் பிரகதசம், மகாராஷ்டிரா
ஆ. ணிப்பூர், அஸ்ஸாம், கர்நாடகா, பீகார்
இ. ராஜஸ்ோன், இ ாச்ச ப் பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், உத்ேரகாண்ட்
ஈ.

ாகாராஷ்டிரா, பீகார், கர்நாடகா, த ற்கு வங்காைம்

82. வரவு-மச வு திட்டம் இயற்றுவதில் உள்ை பல்தவறு நிள களை முளறயாக வரிளசப்படுத்துக.
1. மபாது விவகாரம்

2. ஒதுக்கீட்டு தசாோ

3. நிதி தசாோ

4. ானியக் தகாரிக்ளக மீோன வாக்மகடுப்பு

5. சட்ட ன்றத்தின் ச ர்பித்ேல்
அ. 1, 2, 3, 4, 5

ஆ. 5, 1, 4, 2,3

இ. 5, 1, 4, 3, 2

ஈ. 5, 1, 3, 4, 2

83. ஒரு ாநி த்தில் குடியரசுத் ேள வர் ஆட்சி அ ல்படுத்ே பயன்படும்
1. விதி 356

84.

2. விதி 360

3. விதி 352

அ. 1 ட்டும்

ஆ. 1 ற்றும் 3

இ. 1 மற்றும் 4

ஈ. 1

ாநி

ற்றும் 2

சட்டப் தபரளவயின் அதிகபட்ச ாக அனு திக்கப்பட்ட உறுப்பினர் எண்ணிக்ளக யாது?

அ. 500 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 425 உறுப்பினர்கள்

இ. 400 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 545 உறுப்பினர்கள்

85. கீதழ

4. விதி 365

குறிப்பிட்டுள்ைளவகளில்

இந்திய

அரசிய ள ப்பில்

எளவ

கூட்டாட்சி

பண்பியல்புகைாகும்?
1. மநகிழா ேன்ள

2. ஈரளவ

3. கூட்டுப் மபாறுப்பு

4. ேள ள

அ. 1,2 ற்றும் 3

ஆ. 1 மற்றும் 2

இ. 1, 2 ற்றும் 4

ஈ. 3 ற்றும் 4

கைக்கு ற்றும் ேணிக்ளக அலுவ கம்

86. கீழ்க்கண்டவற்ளற மபாருத்தி சரியான விளட எழுதுக.
சபாநாயகர்

வருடம்

அ. ாவு ங்கர்

1. 1962 – 1967

ஆ.. ஹக்கம் சிங்

2. 1980- 1989

இ. தக.எஸ். மஹக்தட

3. 1952 – 1956

ஈ. பல்ராம் ஜாக்கர்

4. 1977 – 1980
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அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

3

1

4

2

ஆ.

2

3

4

1

இ.

2

1

3

4

ஈ.

1

2

3

4

87. கீழ்க்கண்டவற்ளற மபாருத்தி சரியான விளடளய தேர்ந்மேடுக்கவும்.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அம்சங்கள்

விதிகள்

அ. உச்சநீதி ன்றத்தின் தபராளை அதிகாரம்

1. விதி 13

ஆ. அரசாங்கத்திற்கு எதிரான வழக்குகள்

2. விதி 226

இ. உயர்நீதி ன்றத்தின் தபராளை அதிகாரம்

3. விதி 300

ஈ. நீதிப்புனராய்வு அதிகாரத்தின் ஆோரம்

4. விதி 32
5. விதி 166

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

5

1

ஆ.

3

4

2

5

இ.

4

3

2

1

ஈ.

5

4

3

2

88. இந்திய

அரசிய ள ப்பின்

‘சட்டப்படியான

நடவடிக்ளக’

என்ற

இயல்பு

மபறப்பட்ட

அரசிய ள ப்பு
அ. மேன்னாப்பிரிக்கா

ஆ. ஜப்பான்

இ. அயர் ாந்து

ஈ. கனடா

89. ஓர்

ாநி

சட்ட ன்ற த

ளவ நிதி

தசாோளவ _________ நாட்களுக்கு

ட்டுத

ளவத்திருக்க

முடியும்.
அ. 11
90.

91.

ாநி

ஆ. 12

இ. 13

ஈ. 14

அரசுப் பணியாைர் தேர்வாளையத்தின் உறுப்பினர்களை பணிய ர்த்துவது

அ. முே ள ச்சர்

ஆ. ேள ள நீதிபதி

இ. ஆளுநர்

ஈ. துளை குடியரசுத் ேள வர்

ாவட்ட நுகர்தவார் ன்றங்களின் அடிப்பளடயில் பின்வரும் கூற்றுகளை கவனத்தில் மகாள்க,
1. இது ஒரு ேள வர் இரு உறுப்பினர்கள்(ஒரு மபண்) மகாண்டது
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ாவட்ட

2.

ன்றத்தின் எந்ே ஒரு உறுப்பினரும் 5 ஆண்டுகள் அல் து 65 வயது வளர பேவியில்

இருக்க ா
3. 50 இ ட்சம் ரூபாய்

திப்பி ான வழக்குகளில் ாவட்ட

அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்

ஆ. 1 ற்றும் 3 ட்டும்

இ. 2 ற்றும் 3 ட்டும்

ஈ. 1,2 ற்றும் 3

ன்றம் தீர்ப்பளிக்க ாம்

92. பின்வரும் அரசிய ள ப்பு அதிகாரவள ப்புகளில் குடியரசுத் ேள வர் விரும்பும் வளர

ட்டுத

பேவியில் இருக்க கூடியவர் யார்?
அ. மாநிை ஆளுநர்

ஆ. தேர்ேல் ஆளையர்

இ. இந்துய துளைக் குடியரசுத் ேள வர்

ஈ.

93. “மேற்காசியாவின்

மபரிய

நாடாக

க்கைளவ சபாநாயகர்

இருப்போல்,

துளைக்

கண்டத்தில்

உள்ை

அண்ள

நாடுகளுக்கு அலுளககளை ஒருேள ப்பட்ச ாக நீடிப்பது என்று இந்தியா முடிவு மசய்துள்ைது”
என்பது பின்வரும் எந்ே ஒன்றின் சாரம்சம் ஆகும்.
அ. பஞ்சசீ ம்

ஆ. குஜ்ரால் ககாட்பாடு

இ.. கிழக்கு கவனக் மகாள்ளக

ஈ. ச ாோன சகவாழ்வு

94. இந்திய ேள ள

ேணிக்ளக

ற்றும் கட்டுப்பாைரின் அறிக்ளகளய பரிசீ ளன

மசய்யும்

அதிகாரத்ளே மபற்றுள்ை அள ப்பு
அ. குடியரசுத் ேள வர்

ஆ. த்திய நிதி அள ச்சர்

இ. நிதி ஆளையம்

ஈ. ஜபாது கணக்கு குழு

95. இரட்ளட உறுப்பினர் மோகுதி ஒழிப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1947

ஆ. 1951

இ. 1961

ஈ. 1962

96. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே அள ப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ் முளறயில் முக்கிய மசயல்துளற உறுப்பு
வட்ட அைவில் “ஜில் ா பரிஷத்” வடிவத்தில் இருக்க தவண்டும் என்று பரிந்துளர மசய்ேது?
அ. பல்வந்த்ராய் த த்ோ குழு

ஆ. முதல் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆலணயம்

இ. அதசாக் த த்ோ குழு

ஈ. திட்ட ஆளையம்

97. மபாருத்துக.
அ. ஆளுநர்

1. விதி 171

ஆ. முே ள ச்சர்

2. விதி 170

இ. த

ளவ

3. விதி 153

ஈ. சட்டசளப

4. விதி 163

அ.

அ

ஆ

இ

ஈ

3

2

4

1
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ஆ

3

4

1

2

இ.

1

4

3

2

ஈ.

2

3

1

4

98. 1948-ம் ஆண்டு மின்பகிர் ான சட்டத்தின் படி ேமிழகத்தில் எந்ே ஆண்டு மின்சார வாரியம் (TNEB)
அள க்கப்பட்டது?
அ. 1957 ஜூலை 1

ஆ. 1957 ஆகஸ்ட் 1

இ. 1957 மசப்டம்பர் 1

ஈ. 1957 அக்தடாபர் 1

99. மபாருத்துக.
வரிளச 1

வரிளச 2

அ. மபாதுப்பணி தேர்வாளையம்

1. 1924

ஆ. இந்து அறநிள ய சட்டம்

2. 1929

இ. ஆந்திரா பல்கள க்கழகம்

3. 1926

ஈ. பணியாைர் தேர்வு வாரியம்

4. 1925

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

2

4

1

3

இ,

4

2

3

1

ஈ.

2

3

4

1

100. மபாருத்துக.
அ. சாரோ திட்டம்

1. 1992

ஆ. ச

2. 1976

ஊதிய திட்டம்

இ. கரும்ப ளக திட்டம்

3. திரு தி. இந்திரா காந்தி

ஈ. 20 அம்ச திட்டம்

4. 1929

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

2

1

3

ஆ.

3

1

2

4

இ.

2

1

3

4

ஈ.

3

4

2

1

101. சட்ட அலுவ ர்கள்

ற்றும்

த்திய அரசு ேள ள

வழக்குளரஞர்களை எந்ே விதியின் கீழ்

இந்திய குடியரசுத் ேள வர் நியமிக்கின்றார்?
அ. விதி 66
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102. இந்திய அரசு கல்வி உரிள ச் சட்டத்ளே நளடப் முளறப்படுத்திய நாள்
அ. 15 ஆகஸ்ட் 1947

ஆ. 26 ஜனவரி 1950

இ. 1 ஏப்ரல் 2010

ஈ. 2 அக்தடாபர் 2012

103. உரிள பணிச் சட்டம் (த ாக் அோ த்) எந்ே ஆண்டு நிளறதவற்றப்பட்டது?
அ. 1985

ஆ. 1987

இ. 1986

ஈ. 1988

104. தேசியக் மகாடி பற்றிய ேவறான விதிளய கண்டுபிடிக்க
அ. தேசியக் மகாடிளய ஏற்றும் தபாதும் இறக்கும் தபாதும் கவன ாகச் மசயல்பட தவண்டும்
ஆ. சூரியம்

ளறயும் முன் தேசியக் மகாடிளய இறக்கி விட தவண்டும்

இ. கவறு எந்த ஒரு ஜகாடிலயயும் நமது கதசியக் ஜகாடியின் இட்து புைகமா அல்ைது ஜகாடிலய
வி உயரமாககவா பைக்கவி க்கூ ாது
ஈ. மகாடிளய கம்பத்தில் ஏற்றும்தபாது நாம் தநராக நிற்க தவண்டும்
105. இந்திய அரசியல் சட்ட விதி 41 கூறுவது
அ. கவலைக்கு உரிலம

ஆ. மசாத்துக்கு உரிள

இ. வாழ்வுக்கு உரிள

ஈ. சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிள

106. குடியரசுத் துளைத் ேள வர் பேவி பற்றி எந்ே அரசிய ள ப்பு சட்டபிரிவு கூறுகிறது?
அ. 53

ஆ. 356

107. கிரா ப்புற

இ. 360

ஈ. 63

ற்றும் நகர்ப்புற உள்ைாட்சி அள ப்புகளில் மபண்களுக்கு 33 விழுக்காடு இட

ஒதுக்கீட்ளட வழங்கும் சட்டத் திருத்ேம் எது?
அ. 73வது மற்றும் 74வது

ஆ. 43வது

இ. 53வது

ஈ. 75வது

ற்றும் 54வது

ற்றும் 44வது
ற்றும் 76வது

108. இந்திய அரசிய ள ப்பில் அரசுக் மகாள்ளகயிளன மநறிப்படுத்தும் தகாட்பாடுகள் இடம்
மபற்றுள்ை விதிகள்
அ. விதி 14 முேல் 18

ஆ. விதி 36 முதல் 51

இ. விதி 13 முேல் 17

ஈ. விதி 16 முேல் 20

109. கூற்று(A): ஆளுநரின் அறிக்ளகயின் அடிப்பளடயில் ஒரு

ாநி த்தில்

ாநி

மநருக்கடி

நிள ளய மகாண்டு வர ாம்.
காரைம்(R):

ாநி

மநருக்கடி நிள யின் தபாது

ாநி த்தின் அரசிய ள ப்பு ரீதியான ேள வர்

அரசாங்கத்தின் ேள வர் ஆகிறார்.
அ. (A) ற்றும் (R) இரண்டும் சரி த லும் (R) என்பது வின் சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி கமலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கமல்ை
இ. (A) என்பது சரி ஆனால் ® என்பது ேவறு
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ஈ. (A) என்பது ேவறு ஆனால் ® என்பது சரிதய
110. இந்திய அரசிய ள ப்பில் எத்ேளன உறுப்பினர்கள் ளகமயழுத்திட்டார்கள்?
அ. 274

ஆ. 284

இ. 294

ஈ. 264

111. இந்தியா______கட்சி முளறளய மபற்றுள்ைது.
அ. ஒற்ளற கட்சி முளற

ஆ. இரு கட்சி முளற

இ. பை கட்சி முலை

ஈ. நான்கு கட்சி முளற

112. கீழ்க்கண்டவர்களில் இந்திய துளைக் குடியரசுத் ேள வர்கைாக பேவி வகித்ேவர்கள் யார்?
1. முக து ஹிேயதுல் ா

2. ஃபக்ருதீன் அலி அக து

3. நீ ம் சஞ்சீவ மரட்டி

4. சங்கர் ேயாள் சர் ா

கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளில் இருந்து சரியான பதிள

113.

தேர்ந்மேடுக்கவும்.

அ. 1,2,3 ற்றும் 4

ஆ. 1 மற்றும் 4 மட்டும்

இ. 2 ற்றும் 3 ட்டும்

ஈ. 3 ற்றும் 4

ட்டும்

ாவட்ட ஊரக வைர்ச்சி முகள உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1978

ஆ. 1980

114. கூற்று(A): ஒத்திளவப்புத் தீர் ானம்

இ. 1982

ஈ. 1984

ாநி ங்கைளவயால் பயன்படுத்ேப்படுவது கிளடயாது.

காரைம்(R): ஒத்திளவப்புத் தீர் ானம் அரசாங்கத்ளேப் பேவியில் இருந்து அகற்றுவதில்ள
அ. (A) ற்றும் (R) இரண்டும் சரி த லும் (R) என்பது வின் சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி கமலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கமல்ை
இ. (A) என்பது சரி ஆனால் ® என்பது ேவறு
ஈ. (A) என்பது ேவறு ஆனால் ® என்பது சரிதய
115. இந்திய அரசிய ள ப்பு நிர்ைய சளபயின் வாக்கியத்ளே கவனிக்கவும். கீதழ குறிப்பிட்டுள்ை
வாக்கியங்களில் எது/ எளவ சரியானளவ?
1. காத் ா காந்தி இந்திய அரசிய ள ப்பு நிர்ைய சளபயின் உறுப்பினர் அல் ர்.
2. அரசியல் நிர்ைய சளபயின் ேள வராக டாக்டர் இராதஜந்திர பிரசாத் டிசம்பர் 11, 1946
தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார்
3. அரசியல் நிர்ைய சளப, தகபினட் மிஷன் தீர் ானத்ோல் உருவாக்கப்பட்டது
4. தேசிய மகாடிளய ட்டும் அரசியல் நிர்ைய சளப ஏற்றுக் மகாண்டது. தேசிய கீேத்ளே ஏற்றுக்
மகாள்ைவில்ள
அ. 1 ட்டும்

ஆ, 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்

இ. 2 ற்றும் 4 ட்டும்

ஈ. 1,2,3 ற்றும் 4

ட்டும்

116. என்ன காரைத்திற்காக பல்வந்த்ராய் த த்ோ குழு அள க்கப்பட்டது?
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அ. க்கைாட்சியி ான அதிகார பரவல்
ஆ. பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்கள்
இ. நிர்வாகத்தின் மூ ம் கிரா

வைர்ச்சிகள்

ஈ. சமுதாய கமம்பாட்டு திட் ங்கள்
117. இந்திய அரசிய ள ப்பின் எந்ே விதியில் ‘சட்டத்தின் ஆட்சி’ உளறந்துள்ைது?
அ. 12

ஆ. 13

இ. 14

ஈ. 15

திப்பீட்டுக் குழுவின் வாக்கியங்களை கவனிக்கவும்: கீதழ குறிப்பிட்டுள்ை வாக்கியங்களில்

118.

எது/அளவ சரியானளவ?
1. 30 உறுப்பினர்களை மகாண்டது
2.

த்திய ந்திரி உறுப்பினர்களை தேர்ந்மேடுக்கப்பட ாம்

3. திப்பீட்டுக் குழுவின் பேவி கா ம் 2 வருடம் ஆகும்
4. உறுப்பினர் அளனவரும் கீழ் சளபயில் இருந்துோன் தேர்ந்மேடுக்கப்படுவர்
அ. 1 ட்டும்

ஆ. 1 மற்றும் 4 மட்டும்

இ. 2, 3 ற்றும் 4 ட்டும்

ஈ. 1, 2 ற்றும் 3 ட்டும்

119. நீதிப் புனராய்வு எந்ே நாட்டிலிருந்து மபறப்பட்டது?
அ. அஜமரிக்கா

ஆ. இங்கி ாந்து

இ. ஆஸ்திதரலியா

ஈ. ஜப்பான்

120. மே ங்கானா இந்தியாவின் 29வது
அ. 2013

ஆ. 2014

ாநி

ாக உருவான ஆண்டு

இ. 2015

ஈ. 2016

121. பஞ்சாயத் ராஜ்யத்ளே முேலில் நளடமுளறப்படுத்திய ாநி ம் எது?
அ. ேமிழ்நாடு

ஆ. பீஹார்

இ. ராஜஸ்தான்

ஈ. குஜராத்

122. __________ என அறியப்படும் 74 வது சட்ட்திருத்ேம் மூன்று வளகயான நகராட்சி அள யப்
மபறுவேற்கு வளக மசய்கிறது

123.

அ, நகர்பாலிச் சட் ம்

ஆ. ாவட்டப் பஞ்சாயத்து

இ. கிரா சளப சட்டம்

ஈ. இராணுவ குடவாரிய சட்டம்

ேவறான கூற்ளற தேர்வு மசய்க. (ஒன்று

ட்டும் ேவறான கூற்று)

அ. நிர்வாகச் சீர்திருத்ே ஆளையம் ஜனவரி 5, 1966ல் அள க்கப்பட்டது
ஆ. ஜமாரார்ஜி கதசாயின் தலைலமயின்கீழ் 15 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்
இ. இந்ே ஆளையம் 20 அறிக்ளககளை ச ர்பித்ேது
ஈ. இந்ே ஆளையம் மபாது நிர்வாகத்தின் 10 கைங்களை ஆய்ந்துள்ைது
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124. ‘ச ேர் ம்’

ற்றும் ‘ச யச் சார்பின்ள ’ என்ற வார்த்ளே எந்ே அரசிய ள ப்பு திருத்ேத்தின் படி

முகப்புளரயில் தசர்க்கப்பட்டது
அ. 41வது திருத்ேம்

ஆ. 42வது திருத்தம்

இ. 46வது திருத்ேம்

ஈ. 44வது திருத்ேம்

125. டாக்டர் பி.ஆர். அம்தபத்கரால் இந்திய அரசிய ள ப்பின் இேயமும் உயிரும் என வர்ணிக்கப்பட்ட
அடிப்பளட உரிள எது?
அ. ச ய உரிள
ஆ. மசாத்துரிள
இ. ச த்துவ உரிள
ஈ. அரசியைலமப்பிற்குட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிலம
ாவட்ட பஞ்சாயத்து உறுப்பினராவேற்கு வயது ேகுதி

126.

அ. 21

ஆ. 25

இ. 30

ஈ. 35

127. ேமிழ்நாடு எந்ே ஆண்டு வளர ஈரளவ சட்ட ன்றத்ளே மபற்றிருந்ேது?
அ. 1986
128. த

ஆ. 1988

ளவ உறுப்பினர்கள்

இ க்கியம், அறிவியல்

இ. 1996

ஈ. 1988

ளறமுக ாக தேர்ந்மேடுக்கப்படுகிறார்கள். எத்ேளனப் தபர் கள ,
ற்றும் சமூகப் பணியில் சிறப்பாக பணிபுரிந்ேவர்களை குடியரசுத்

ேள வரால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்?
அ. 12 கபர்கள்
129.

இ. 14 தபர்கள்

ஈ. 15 தபர்கள்

னிே உரிள கள் பிரகடனம் மவளியிடப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1817

130.

ஆ. 13 தபர்கள்

ஆ. 1789

இ. 1897

ஈ. 1978

ாநி த்தில் அள ச்சரளவ எேற்குப் மபாறுப்புளடயோக உள்ைது?
அ. நகர ன்றம்

ஆ. பாராளு ன்றம்

இ. சட் மன்ைம்

ஈ. உயர்நீதி ன்றம்

131. உள்ைாட்சி அரசாங்கத்தின் ேந்ளே என அளழக்கப்படுபவர்
அ. ரிப்பன் பிரபு

ஆ. மசம்ஸ் தபார்ட் பிரபு

இ. கானிங் பிரபு

ஈ. ம ௌண்ட்தபட்டன் பிரபு

132. வரேட்சளைத் ேளடச் சட்டம் பாராளு ன்றத்ோல் நிளறதவற்றபட்ட ஆண்டு
அ. 1952
133. தநரடி

ஆ. 1961

இ. 2000

ஈ. 2011

க்கைாட்சி நளடமபறும் நாடு எது?

அ. அம ரிக்கா

ஆ. இந்தியா

இ. கபார்ச்சுகல்

ஈ. சுவிட்சர் ாந்து
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134. எம்முளற அரசாங்கத்தில் ேள வர் சட்ட ன்றத்திற்கு மபாறுப்புளடயவராக இருக்க ாட்டார்?
அ. குழு முளற

ஆ. பாராளு ன்ற முளற

இ. தலைவர் முலை

ஈ. சர்வாதிகார முளற
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