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Tnpsc Indian Polity Questions 2021 Part 1 in Tamil 

More Questions: https://wp.me/p7JanY-6T4 

1. தேர்ேல் ஆணையத்ணே பற்றி விளக்கும் அரசியலணைப்பு விதி 

(அ) விதி 324  (ஆ) விதி 325  (இ) விதி 323 (ஈ) விதி 326 (உ) விணை தேரியவில்ணல 

2. எந்ே ஆண்டு இராணுவத்தில் பணிபுரிபவர்கள் ேங்களின் சார்பாக பதிலி வாக்கு அளிக்கும் முணை தகாண்டு 

வரப்பட்ைது? 

(அ) 2003 (ஆ) 2004 (இ) 2010 (ஈ) 2018 (உ) விணை தேரியவில்ணல 

3. இந்திய அரசணைப்பு நிர்ணைய சணப – முேல் கூட்ைத்தின் ேற்காலிக ேணலவராக தேர்வு தசய்யப்பட்ைவர் யார்? 

(அ) தே.பி. கிருபளானி   (ஆ) ைாக்ைர். சச்சிோனந்ேசின்ஹா (இ) ைாக்ைர். ராதேந்திரபிரசாத் 

(ஈ) ைாக்ைர். பி.ஆர். அம்தபத்கார்  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

4. எந்ே சட்ைப் பிரிவு இந்திய உச்ச நீதிைன்ைம் மூலம் இந்திய குடிைக்களுக்கு அரசணைப்பு சட்ைபரிகாரம் தபறுவேற்கு 

வழி வணக தசய்கின்ைது? 

(அ) அரசியல் அணைப்பு சட்ைப்பிரிவு 21  (ஆ) அரசியல் அணைப்பு சட்ைப்பிரிவு 226 

(இ) அரசியல் அணைப்பு சட்ைப்பிரிவு 32  (ஈ) அரசியல் அணைப்பு சட்ைப்பிரிவு 18 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

5.பட்டியல் 1-ஐ பட்டியல் 2 உைன் தபாருத்துக: 

 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

(அ) சரத்து 14   1. பட்ைங்கணள ஒழித்ேல் 

(ஆ) சரத்து 15   2. அரசு தவணல வாய்ப்புகளில் அணனவருக்கும் சைவாய்ப்பு 

(இ) சரத்து 16   3. சட்ைத்தின் முன் அணனவரும் சைம் 

(ஈ) சரத்து 18   4. பாகுபாடு காண்பணே ேணைதசய்ேல் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 3 4 1 2 

(ஆ) 1 3 4 2 

(இ) 4 2 1 3 
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(ஈ) 3 4 2 1 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

6. கீழ்காணும் கருத்துகளில் எந்ே ஒன்று பை ைதசாோகள் பற்றி ேவைானது? 

(அ) பை ைதசாோகளின் அறிமுகைானது பாராளுைன்ை இரு அணவகளில் ஏதேனும் ஓர் அணவயில் அறிமுகம் 

தசய்யப்படும் 

(ஆ) ைக்கள் அணவ சபாநாயகர் ைதசாோகள் பை ைதசாோவா அல்லது சாோரை ைதசாோவா என்று முடிவு 

தசய்வார் 

(இ) பை ைதசாோணவ தபாறுத்ேவணர ைாநிலங்கள் அணவ 14 நாட்களுக்குள் ைக்கள் அணவக்கு பரிசீலணன தசய்து 

அனுப்பி ணவக்க தவண்டும் 

(ஈ) பை ைதசாோணவ தபாறுத்ேவணர குடியரசு ேணலவர் ைறுபரிசீலணனக்கு ைக்கள் அணவக்கு ைதசாோணவ 

திருப்பி அனுப்ப இயலாது 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

7. எந்ே ஆண்டு பாராளுைன்ைம் (இந்திய) குடும்ப வன்முணை தபண்கள் பாதுகாப்புச் சட்ைத்ணே இயற்றியது 

(அ) 2003 (ஆ) 2004 (இ) 2005 (ஈ) 2006  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

8. இந்தியாவில் முேன் முேலில் எந்ே ஆண்டு மின்னணு வாக்கு பதிவு எந்திரம் (EVM) பயன்படுத்ேப்பட்ைது? 

(அ) 1998 (ஆ) 1997 (இ) 1996 (ஈ) 1999 (உ) விணை தேரியவில்ணல 

9. நிதி நிணல அறிக்ணக ைாநிலங்களுக்கு அனுைதி யாரிைம் தபை தவண்டும்? 

(அ) பிரேை ைந்திரி  (ஆ) அணைச்சர்கள்  (இ) ேணலவர்  (ஈ) ஆளுநர் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

10. இந்திய அரசயிலணைப்பிலிருந்து 370-வது சரத்து எப்தபாழுது நீக்கப்பட்ைது? 

(அ) 5 ேனவரி 2019 (ஆ) 5 ைார்ச் 2019 (இ) 5 ஆகஸ்ட் 2019  (ஈ) 5 டிசம்பர் 2019 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

11. கீழ்காணும் விதிகளில் எந்ே ஒன்று இந்திய அரசியல் அணைப்பு அடிப்பணை கைணைகளின் வரிணசணய சார்ந்ேது 

அல்ல? 

(அ) அறிவியல் தகாட்பாடு, ைனிேதநயம் ஆராய்ச்சி ைனப்பான்ணை ைற்றும் சீர்திருத்ேம் ஆகியவற்ணை வளர்த்ேல் 

(ஆ) தபாது தேர்ேல்களில் வாக்களித்ேல் 
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(இ) வன்முணைணய ணகவிட்டு தபாது தசாத்துக்கணள பாதுகாத்ேல் 

(ஈ) அரசணைப்பிற்கு கீழ்படிந்து அேற்கு ைரியாணே அளித்ேல் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

12. ைத்திய, ைாநில அரசுகளின் கீழ் இயங்கும் தைாத்ே நிதி அணைப்பிணன கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் யாரிைம் 

உள்ளது? 

(அ) ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர்     (ஆ) நிதித்துணைதசயலர்  

(இ) இந்திய ேணலணை கைக்கு ேணிக்ணகயாளர்  (ஈ) நீதி ஆதயாக்-தசயலர் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

13. பின்வருவனவற்றில் எது ைக்களணவ கூட்ைத்தோைர் அல்ல? 

(அ) பருவகால கூட்ைத்தோைர்  (ஆ) தகாணைகால கூட்ைத்தோைர் 

(இ) குளிர்கால கூட்ைத்தோைர்  (ஈ) வரவு-தசலவு அறிக்ணக கூட்ைத்தோைர் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

14. கீழ்க்கண்ை தைாழிகளுள் எது 71-வது திருத்ேச் சட்ைம் 1992-ன் மூலம் அரசியலணைப்பின் 8வது 

அட்ைவணையில் தசர்க்கப்பைவில்ணல? 

(அ) தைாங்ரி  (ஆ) தகாங்கனி  (இ) ைணிபுரி  (ஈ) தநபாளி  

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

15. ைத்திய ேகவல் ஆணையம் எந்ே அணைச்சகத்தின் கீழ் வருகிைது? 

(அ) உள்துணைஅணைச்சகம்    (ஆ) பணியாளர் நல அணைச்சகம் 

(இ) சமூக நீதி அதிகாரைளித்ேல் அணைச்சகம்  (ஈ) ஒளிபரப்பு அணைச்சகம் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

16.கட்சி ேகவல் ேடுப்புச் சட்ை விதியின் கருத்து படி: 

ஆர்: சுதயட்ணசயாகத் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ை பாராளுைன்ை தேர்ேலுக்குப் பின்னர் ஏதேனும் அரசியில் கட்சியில் 

தசர்ந்ோல் அவரது உறுப்பினர் ேகுதிணய இழப்பார். 

எஸ்: சட்ைப்படி பாராளைன்ை உறுப்பினரும் ைாநில சட்ைைன்ை உறுப்பினர்கள் இந்ே சட்ைப்படி கட்சியின் 

கட்ைணளக்குைாைாக வாக்களித்ோலும் உறுப்பினர் ேகுதிணய இழப்பார்கள். 

(அ) ஆர் ைற்றும் எஸ் உண்ணை  (ஆ) ஆர் உண்ணை எஸ் ேவறு  (இ) ஆர் ேவறு 
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(ஈ) எஸ் உண்ணை   (உ) விணை தேரியவில்ணல 

17. கீழ்க்காைப்படும் குழுக்கணள அேன் அணைப்பு தநாக்கத்துைன் தபாறுத்ேவும் (பஞ்சாயத்து ராஜ் குழு) 

  குழு   தநாக்கம் 

(அ) எல்.எம். சிங்வி குழு  1. கிராைப்புை தைம்பாட்டுக்கான நிர்வாக ஏற்பாடு 

(ஆ) G.V.K. ராவ் குழு  2. சுமூக அபிவிருத்தி திட்ைம் 

(இ) பல்வந் ராய் தைத்ோ குழு 3. புத்துயிர் அளித்ேல் ைற்றும் பஞ்சாயத்து முணைணய வலுப்படுத்துேல் 

(ஈ) அதசாக் தைத்ோ குழு 4. பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின் புத்துயிர் 

 (அ)  (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 1 3 2 4 

(ஆ) 4 3 2 1 

(இ) 4 1 2 3 

(ஈ) 3 1 4 2 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

18. பின்வருவனவற்றில் எணே தேர்ேல் ஆணையம் அங்கீகரிக்கப்பட்ை அரசியல் கட்சிக்கு வழங்குகிைது? 

(அ) கட்சி தபயர்  (ஆ) தேர்ேல் நிதி  (இ) தேர்ேல் சின்னம்  (ஈ) தேர்ேல் அறிக்ணக 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

19. கீழ்க்காைப்படும் வாக்கியங்கணள கருதுக: 

I. இந்தியாவில் அடிப்பணை உரிணைகள் முழுணையானணவ. 

II. அடிப்பணை உரிணைகள் நணைமுணைபடுத்ே கூடியணவ. 

தைதல காைப்படும் கூற்றுகளில் சரியானணவ எணவ? 

(அ) I ைட்டும்  (ஆ) II ைட்டும்  (இ) I ைற்றும் II  (ஈ) தைற்கண்ை எணவயுமில்ணல 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

20. கீழ்க்காைப்படும் வாக்கியங்கணள கருதுக: 

I. கிரகைக் தகாட்பாடு என்பது 26 ேனவரி 1950-க்கு முன் இயற்ைப்பட்ை அரசியல் சாசன சட்ைங்கணள சாரும். 
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II. அரசியல் சாசனம் வந்ே பிைகு முன் உள்ள சட்ைங்களின் மீது ஒரு நிழல் பட்டு கிரகை தகாட்பாட்டின் கீழ் வந்து 

விடுகின்ைன, ஏதனனில் இது அரசயிலணைப்பிற்கு ஒத்து தபாகாேது. 

III. விதி 13(1) ைற்றும் 13(2)ன் கீழ் உள்ள அணனத்து சட்ைங்களும் அரசியல் சாசனத்திற்கு முன்பாகதவ உள்ள 

சட்ைங்களாகும். 

தைதல காைப்படுபணவயில் எணவ சரியானணவ? 

(அ) I ைற்றும் II சரி  (ஆ) I ைற்றும் III சரி  (இ) II ைற்ைம் III சரி 

(ஈ) I, II ைற்றும் III சரி  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

21. பாராளுைன்ை சலுணககணள -----------ல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன 

(அ) விதி 105  (ஆ) விதி 194  (இ) விதி 186  (ஈ) விதி 172   

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

22. எப்தபாழுது ேமிழ்நாட்டில் சட்ை தைலணவ கணலக்கப்பட்ைது? 

(அ) 1985 (ஆ) 1986 (இ) 1987 (ஈ) 1988 (உ) விணை தேரியவில்ணல 

23. கீழ்க்காைப்படும் வாக்கியங்கள் குடியரசு ேணலவரின் தேர்ேல் குறித்ேது. இதில் எது ேவைான வாக்கியம் 

என்று கண்டுபிடிக்கவும். 

(அ) அவர் ஒரு இந்தியக் குடிைகனாக இருத்ேல் தவண்டும் 

(ஆ) பாராளுைன்ைத்தின் ஈரணவகளின் உறுப்பினர்களால் ைட்டும் தேர்ந்தேடுக்கப்படுவார் 

(இ) எவ்விேைான இலாபகரைான தோழிலும் இல்லாணை 

(ஈ) அவணர தேர்ேல் கல்லூரி தேர்வு தசய்கிைது 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

24. இந்தியாவில் பாராளுைன்ை இைதுதகாள்ணககுறிப்பிடுவது ---------- இது 

காலனித்துவத்திற்குபிந்ணேயசமூகதபாருளாோரைற்றும் அரசியல் வடிவணைப்பின் சித்ோந்ேம். 

(அ) திருத்ேல்வாேம் (ஆ) ேனநாயகம் (இ) ைார்க்சியம்  (ஈ) சைேர்ைம் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

25. 1953ல் நிறுவப்பட்ை முேல் பிற்படுத்ேப்பட்ை வகுப்புகள் ஆணையத்தின் தபயணரக் குறிப்பிைவும். 

(அ) ைண்ைல் ஆணையம் (ஆ) காதலல்கர் ஆணையம் (இ) ஹர்பேன் ஆணையம் 

(ஈ) பின்ேங்கிய வகுப்புகளுக்கான தேசிய ஆணையம்  (உ) விணை தேரியவில்ணல 
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26. இந்திய அரசயிலணைப்பின் எந்ே சரத்து தீண்ைாணை ஒழிப்பு பற்றி குறிப்பிடுகிைது? 

(அ) 16 (4) சரத்து (ஆ) 17 சரத்து  (ஆ) 18 சரத்து  (ஈ) 19 சரத்து  

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

27. எந்ே கருத்தியல் இந்திய ஒற்றுணைணய அச்சுறுத்துகிைது? 

(அ) வகுப்புவாேம்  (ஆ) தபாதுவுணைணை (இ) ைக்களாட்சி  (ஈ) தசாசியலிசம் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

28. அரசியல் கட்சிகள் குறித்து கீழ்காைப்படும் வாக்கியங்களில் எது/எணவ சரியானணவ? 

(அ) இந்திய அரசயில் கட்சிகள் ஒரு கூட்ைாட்சி கூட்ைணைப்புக்குள் தசயல்படுகின்ைன தைலும் நாட்டின் தேர்ேல் 

சட்ைங்கள் ைற்றும் விதிகளுக்கு கட்டுப்படுகின்ைன. 

(ஆ) சிைப்பான ேனநாயக நாடுகளுக்கு வலுவான நிறுவனைாக்கப்பட்ை கட்சிகள் மிக முக்கியைானணவ 

(அ) அ ைட்டும் சரி   (ஆ) ஆ ைட்டும் சரி  (இ) அ ைற்றும் ஆ ைட்டும் சரி 

(ஈ) அ யும் இல்ணல, ஆ யும் இல்ணல (உ) விணை தேரியவில்ணல 

29. கீழ்க்காைப்படும் புத்ேகங்கள் ைற்றும் அேன் எழுத்ோளர்களின் ேவைாக தபாறுத்ேப்பட்டுள்ளது எது? 

(அ) ஹாப்கர்ல்ஃபரண்ை   - தசேன் பகத் 

(ஆ) என் தேசம் என் வாழ்க்ணக  - ேணல லாைா 

(இ) ைணல மீது மீண்டும் பிைந்தேன் - அருணிைாஸின்ஹா 

(ஈ) முேல் ஆண்பிள்ணளகளின் தேசம் - அைர்த்யதசன் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

30. கீழ்காண்பவர்களில் யார் "ைாக்ைர் B.R. அம்தபத்கணர இரண்டு ேணலமுணைகளுக்கு முன்தப எதிர் தநாக்கிய 

அறிவுசார் ைனிேர்" எனக் கருேப்படுகிைார்? 

(அ) அதயாத்தி ோஸ் பண்டிேர் (ஆ) ராோராம் தைாகன்ராய் (இ) ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் 

(ஈ) தோதிராவ் புதல  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

31. இந்திய அரசியலணைப்பின் முன்னுணரயில் பயன்படுத்ேப்படும் "சதகாேரத்துவம்" என்ை தசால் தோைர்பான 

கீழ்காணும் கூற்றுகளில் சரியானவற்ணை தேர்வு தசய்யவும். 

(அ) அது பிராந்தியவாேத்திற்கு இைைளிக்காது 
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(ஆ) அது வகுப்புவாேத்திற்கு இைைளிக்கும் 

(இ) அது சாதியவாேத்திற்கு இைைளிக்காது 

(அ) அ ைற்றும் இ  (ஆ) ஆ ைட்டும்  (இ) அ ைற்றும் ஆ  (ஈ) இ ைட்டும் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

32. கீழ்கண்ை கூற்ணை எண்ணிப் பார்க்க: 

1. இந்திய ேணலணை வழக்கறிஞரின் பேவிகாலம் அரசியலணைப்பில் நிர்ையிக்கப்பைவில்ணல 

2. இந்திய ேணலணை வழக்கறிஞரின் ஊதியம் அரசயிலணைப்பில் நிர்ையிக்கப்பைவில்ணல தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

வாக்கியங்களில் எது சரியானது? 

(அ) 1 ைட்டும்  (ஆ) 2 ைட்டும்  (இ) 1 ைற்றும் 2  (ஈ) 1 ைற்றும் 2 அல்ல 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

33. உயர்நீதிைன்ை அதிகாரம் தோைர்பான கீழ்கண்ை கூற்றுகணள கவனிக்கவும்: 

1. நீதிைன்ை அவைதிப்புகளுக்கு ேண்ைணன வழங்குேல் 

2. இந்திய குடியரசு ேணலவரிைமிருந்து ஆதலாசணனகள் தகட்கப்பட்ைால் அணே வழங்கலாம் 

3. ைாநில ஆளுநரிைமிருந்து ஆதலாசணனகள் தகட்கப்பட்ைால் அணே வழங்கலாம் 

4. அடிப்பணை உரிணைகணள பாதுகாப்பேற்காக சில தபராணைகணள பிைப்பிக்கலாம் 

இவற்றில் எது சரியான கூற்று? 

(அ) 1 ைற்றும் 4 ைட்டும்  (ஆ) 1, 3 ைற்றும் 4 ைட்டும் (இ) 1, 2, 3 ைற்றும் 4 (ஈ) 2 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

34. கீழ்காைப்படும் வாக்கியங்களில் எணவ/(து) ேவைானது/(ணவ) ? 

(அ) ைத்திய ைாநில உைவுகணள ஆய்வு தசய்ய 1969ஆம் ஆண்டு ேமிழ்நாடு அரசு ராேைன்னார் கமிட்டி என்ை 

இரண்டு உறுப்பினர்கணளக் தகாண்ை குழு ஒன்ணை நியமித்ேது. 

(ஆ) அது அகில இந்திய தசணவகணள ஒழிக்க தவண்டும் என்று பரிந்துணரத்ேது 

(இ) நிதி ஆணையம் நிறுவப்பட்ை ஒரு நிரந்ேர அணைப்பாக இருக்க தவண்டும் என்று பரிந்துணரத்ேது 

(அ) அ ேவைானது    (ஆ) ஆ ேவைானது   (இ) இ ேவைானது 

(ஈ) அ, ஆ ைற்றும் இ ேவைானணவ  (உ) விணை தேரியவில்ணல 
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35. இந்திய அரசியலணைப்பின் எந்ே அட்ைவணையில் பஞ்சாயத்து முணையின் ஆற்ைல், அதிகாரம் ைற்றும் 

தபாறுப்புகள் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன? 

(அ) 7வது அட்ைவணை  (ஆ) 6வது அட்ைவணை  (இ) 10வது அட்ைவணை 

(ஈ) 11வது அட்ைவணை  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

36. கீழ்க்கண்ை கூற்ணை கருேவும்: 

I. ஆளுநர் குடியரசு ேணலவரால் நியமிக்கப்படுகிைார். 

II. அவர் ைத்திய அரசாங்கத்ோல் நியைனம் தசய்யும் நபர் ஆவார். 

III. வணரவு அரசியலணைப்புச் சட்ைம் ஆளுநர் நியைனத்திற்கு ைணைமுக தேர்ேல் முணயணய வழங்கியது. 

IV. அரசியலணைப்பு நிர்ைய சணப, ஆளுநர் தேர்ேலுக்கு ைணைமுக நியைன முணைணய எடுத்துக் தகாண்ைது 

சரியான விணைணய தேரிந்தேடுக்க: 

(அ) I ைற்றும் II ைட்டும் சரி  (ஆ) I ைற்றும் IV ைட்டும் சரி 

(இ) I ைற்றும் II ைற்றும் IV ைட்டும் சரி (ஈ) III ைட்டும் சரி  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

37. ைாநில சட்ைைன்ை தைலணவயின் உறுப்பினர் எண்ணிக்ணகணய நிர்ையிக்க கூடிய நிறுவனம் யாது? 

(அ) பாராளுைன்ைம் (ஆ) ைாநில சட்ைைன்ைம்  (இ) ைாநில சட்ைைன்ைத்தின் கீழணவ 

(ஈ) தைற்கூறிய எணவயும் இல்ணல   (உ) விணை தேரியவில்ணல 

38. இந்திய குடியரசு ேணலவர் எேன் மீது ரத்து தசய்கின்ை அதிகாரத்ணே தகாண்டிருக்கிைார் 

I. சாோரை ைதசாோ மீது    II. நிதி ைதசாோ மீது 

III. அரசியலணைப்புச் சட்ைதிருத்ே ைதசாோ மீது  IV. ைாநிலசட்ை ைதசாோ மீது 

தைற்கூறியவற்றுள் எது சரியானது? 

(அ) I ைற்றும் IV ைட்டும்  (ஆ) IV ைற்றும் III ைட்டும்  (இ) I, III ைற்றும் IV ைட்டும் 

(ஈ) II ைற்றும் III ைட்டும்  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

39. I. நிதிைதசாோ, ேனாதிபதியின் பரிந்துணரயின்றி நாைாளுைன்ைத்தில் ோக்கல் தசய்யப்படும்  

II. இந்திய நிதி ஆணையம் ேனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுகிைது 

தைற்கூறியவற்றில் எது சரியானது? 

(அ) I ைட்டும்  (ஆ) II ைட்டும் (இ) I ைற்றும்  II  (ஈ) தைற்கண்ை எணவயுமில்ணல 
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(உ) விணை தேரியவில்ணல 

40. நாைாளுைன்ை அணைச்சரணவ நீடிப்பது, இவரது ஆளுணையால் 

(அ) பிரேை ைந்திரி  (ஆ) ேனாதிபதி  (இ) நாைாளுைன்ைம் (ஈ) இணவ எதுவும் இல்ணல 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

41. பின்வரும் எந்ே விதிகள் ேனாதிபதி ைற்றும் பிரேை ைந்திரியின் உைவுகணள விவரிக்கின்ைன? 

(அ) விதிகள் 74, 75 ைற்றும் 78  (ஆ) விதிகள் 51, 74 ைற்றும் 75  (இ) விதிகள் 85, 74 ைற்றும் 75 

(ஈ) விதிகள் 74, 75 ைற்றும் 79  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

42. அரசு தநரடி வழிகாட்டு தகாள்ணககள் என்பது "அரசியலணைப்பிற்கு உயிரளிக்கும் விதிகளாகும்" என ------

------ கூறினார் 

(அ) எல்.எம். சிங்வி  (ஆ) அம்தபத்கர்  (இ) இராதேந்திர பிரசாத் (ஈ) இராோகிருஷ்ைன் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

43. அடிப்பணைக் கைணைகள் தோைர்பான கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கணள கவனிக்கவும்: 

1. நாைாளுைன்ைம் சட்ைத்தின் மூலம் இணே அைல்படுத்ே முடியாது. 

2. இது இந்திய குடிைக்களுக்தக தபாருந்தும். 

3. அணனத்து அடிப்பணை கைணைகளுதை ஒழுக்க தநறிகணளதயா அல்லது குடிணை கைணைகணளதயா 

அடிப்பணையாக தகாண்ைணவ. 

4. அரசுக்கு வரிகணள தசலுத்துவதும் ஒரு அடிப்பணை கைணை. 

தைற்கூைப்பட்டுள்ளவற்றுள் எணவ சரியானணவ? 

(அ) 2, 3 ைற்றும் 1 சரியானணவ  (ஆ) 1, 2, 3 ைற்றும் 4 சரியானணவ (இ) 2 ைற்றும் 3 சரியானணவ 

(ஈ) 1, 3 ைற்றும் 4 சரியானணவ  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

44. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே அடிப்பணை உரிணை சட்ை உரிணையாக ைாற்ைப்பட்ைது? 

(அ) சைத்துவ உரிணை (ஆ) சுேந்திர உரிணை (இ) ைே உரிணை (ஈ) தசாத்துரிணை 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

45. 2002ல் 86ம் அரசியல் சாசன திருத்ேல் சட்ைம் மூலைாக தசர்க்கப்பட்ை அடிப்பணை கைணைணய கண்ைறிக 

(அ) தேசிய தகாடிணய ைதித்ேல் 
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(ஆ) நைது நாட்ணை பாதுகாத்ேல் 

(இ) அறிவியல் உைர்ணவ தைம்படுத்துேல் 

(ஈ) 6 முேல் 14 வயது குழந்ணேகளுக்கான கல்வி கற்கும் வாய்ப்பு வழங்குேல் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

46. கீழ்கண்ை கூற்ணை கருேவும் 

I. இந்திய அரசியலணைப்புச் சட்ைம் பாராளுைன்ை அரசாங்க முணைணய நிறுவியுள்ளது. 

II. பிரேைர் அரசாங்கத்தின் ேணலவர் ஆவார். 

III. குடியரசு ேணலவர் அரசாங்கத்தின் ேணலவர் ஆவார். 

IV. குடியரசு ேணலவர் உண்ணையான தசயலாட்சி அதிகாரம் தகாண்ைவர். 

சரியான விணைணய கண்ைறிக: 

(அ) I ைற்றும் II ைட்டும் சரி  (ஆ) III ைட்டும் சரி  (இ) II ைற்றும் IV ைட்டும் சரி 

(ஈ) IV ைட்டும் சரி   (உ) விணை தேரியவில்ணல 

47. இந்திய அரசயிலணைப்பில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் தபயர் யாது? 

(அ) இந்தியன் ைற்றும் இந்துஸ்ோன் (ஆ) இந்தியா ைற்றும் பாரேம் (இ) பாரேம் 

(ஈ) இந்தியா, பாரேம், இந்துஸ்ோன் (உ) விணை தேரியவில்ணல 

48. கீழ்கண்ைவற்ணை தபாருத்துக: 

(அ) சட்ை உறுப்பு 39(b)  1. சூழலியல் ைற்றும் சுற்றுச் சூழல் ைாசுபாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பு 

(ஆ) சட்ை உறுப்பு 48(A)  2. சை தவணலக்கு சை ஊதியம் 

(இ) சட்ை உறுப்பு 39 (d)  3. ஏணழ எளிய ைக்களுக்கு இலவச சட்ை உேவி 

(ஈ) சட்ை உறுப்பு 39 (A)  4. பரம்பணர தசாத்துரிணை அழித்ேல் 

 (அ)  (ஆ)  (இ) (ஈ) 

(அ) 1 2 3 4 

(ஆ) 4 1 2 3 

(இ) 4 3 2 1 
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(ஈ) 4 1 3 2 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

49. தபாருத்துக: 

 முகப்புணரயின் பேம்  கூறியவர் 

(அ) அரசியல் ோேகம்   1. சர் ஐவர் தேன்னிங் 

(ஆ) அரசியலணைப்பின சாவி  2. ோரூர்ோஸ் பர்கவ 

(இ) அரசியலணைப்பின் ஆன்ைா  3. பி.ஆர். அம்தபத்கர் 

(ஈ) வழக்கறிஞர்களின் தசார்க்கம் 4. தக.எம். முன்சி 

     5. எர்னஸ்ட் பார்க்கர் 

 (அ)  (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 1 2 3 4 

(ஆ) 2 1 4 5 

(இ) 4 5 2 1 

(ஈ) 1 4 3 2 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

50. குடியுரிணை பற்றிய சரியான வாக்கியத்ணே கூறுக: 

1. இந்திய அரசியணைப்பு பகுதி IV உள்ள உருப்பு 5-11 வணர குடியுரிணைணயக் குறிக்கிைது 

2. பிைப்பு ைற்றும் குடிணையளிக்கும் தசயல் மூலம் ஒருவர் இந்திய குடியரசுத் ேணலவர் பேவிக்கு ேகுதியானவர் 

3. உரிணை துைத்ேல், முடிவுக்கு தகாண்டு வருேல் ைற்றும் இழக்கச் தசய்ேல் மூலம் ஒருவர் குடியுரிணைணய 

இழக்கலாம் 

4. குடிைகன் ைற்றும் அயலார் இருவரும் எல்லா வணகயான குடிணை ைற்றும் அரசியல் உரிணைகணள 

தபறுகின்ைனர் 

(அ) 1, 2, 3 ைற்றும் 4 (ஆ) 2 ைற்றும் 3 (இ) 1, 2 ைற்றும் 3 (ஈ) 1, 3 ைற்றும் 4 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 
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51. இந்திய அரசியலணைப்பின் முகவுணரயில் “ைேசார்பின்ணை” தகாள்ணக பின்வருவனவற்றின் எந்ே சட்ை 

திருத்ேத்தின்படி கூட்ைப்பட்ைது? 

(அ) 40வது சட்ை திருத்ேம்  (ஆ) 42வது சட்ை திருத்ேம்  (இ) 44வது சட்ை திருத்ேம் 

(ஈ) 43வது சட்ை திருத்ேம்  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

52. பிரேை ைந்திரி குடியரசு ேணலவரால் நியமிக்கப்படுகிைார் ைற்றும் இேர அணைச்சர்கள் பிரேை ைந்திரியின் 

ஆதலாசணனயின் படி குடியரசு ேணலவரால் நியமிக்கப்படுகிைார்கள். இது கீழ்காணும் எந்ே விதியின் 

அடிப்பணையாகும். 

(அ) விதி 74 (1)  (ஆ) விதி 75 (1)  (இ) விதி 75 (2)  (ஈ) விதி 74 (2)  

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

53. கீழ்க்கண்ைவற்றுள், திட்ைத்ணே உருவாக்குேல் ைற்றும் தசயல்படுத்துவதில் திட்ை குழுவுைன் தோைர்புணையது 

எது? 

(அ) திட்ை குழு   (ஆ) தேசிய வளர்ச்சி குழு  (இ) நிதிக்குழு 

(ஈ) இந்திய பாராளுைன்ைம்   (உ) விணை தேரியவில்ணல 

54. இந்திய அரசாங்கத்ோல் ேயாரிக்கப்படுகின்ை அதிகாரப் பகிர்வு குறியீடு ைக்களின் சமுோய அதிகாரத்ணே 

கணிப்பது 

(அ) பஞ்சாயத்து நிணலயில்/அளவில்  (ஆ) தோகுதி நிணலயில்/அளவில் 

(இ) ைாவட்ை நிணலயில்/அளவில்  (ஈ) ைாநில நிணலயில்/அளவில் 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

55. கல்வி உரிணை சட்ைத்தின்படி குழந்ணேகளில் எந்ே வயதுக்குட்பட்ைவருக்கு கட்ைாய ைற்றும் இலவச கல்வி 

வழங்கப்படும் 

(அ) 7 முேல் 14 வயது வணர  (ஆ) 6 முேல் 14 வயது வணர  (இ) 14 வயது வணர 

(ஈ) 10 வயது வணர   (உ) விணை தேரியவில்ணல 

56. ைத்திய ஊழல் ேடுப்பு கண்காணிப்பு ஆணையம் ஏற்படுத்ே பரிந்துணரத்ே குழு? 

(அ) ஸ்ரீ கிருஷ்ைா குழு  (ஆ) சுவரண்சிங் குழு  (ஈ) தகல்கர் குழு (ஈ) சந்ோனம் குழு 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

57. யூனயின் பிரதேசங்கணள குடியரசு ேணலவர் கீழ்வரும் எந்ே அணைச்சகத்தின் மூலம் நிர்வகிக்கிைார்? 

(அ) உள்துணை அணைச்சகம் (ஆ) தவளிவிவகார அணைச்சகம்  (இ) பாதுகாப்பு அணைச்சகம் 
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(ஈ) நிதி அணைச்சகம்  (உ) விணை தேரியவில்ணல 

58. இந்திய அரசியலணைப்பின் எந்ே ஷரத்து “பட்ைங்கணள ஒழித்ேல்” பற்றி கூறுகிைது? 

(அ) விதி 18  (ஆ) விதி 19  (இ) விதி 20  (ஈ) விதி 20  

(உ) விணை தேரியவில்ணல 

59. தேசிய தநருக்கடி நிணலணய பிரகைனப்படுத்தும் ஷரத்து 

(அ) ஷரத்து 352 (ஆ) ஷரத்து 356 (இ) ஷரத்து 360 (ஈ) தைற்கூறிய எதுவுமில்ணல 

(உ) விணை தேரியவில்ணல 
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