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1. அடிப்டை  உரிடநகட  அபசழனடநப்ின்  

நசளட்சழ என்று அடமத்தயர் னளர் 

[A] நகளத்நள  களந்தழஜழ 
[B] ஜயலர்ளல்  நபே 

[C] ைளக்ைர் ி.ஆர்.அம்நத்கர் 

[D] எம்.என்.பளய் 

2. இந்தழன அபசடநப்ின்  அபசழன் ககளள்டகடன  யமழ 
கசலுத்தும் கழபடகட  எடுத்துடபக்கும்  

உறுப்புகள் 

[A] உறுப்பு 36 பதல் 51 யடப  

[B] உறுப்பு 36 பதல் 52 யடப 

[C] உறுப்பு 39 பதல் 51 யடப 

[D] உறுப்பு 39 பதல் 52 யடப 

3. இந்தழன அபசழனல் அடநப்புச் சட்ைத்தழல் எந்த ிரிவு 

சுதந்தழபம் சநத்துயம் சநகளதபத்துயம்  ற்ழப் 

நசுகழது 

[A] சட்ைப்ிரிவு  2  [B] சட்ைப்ிரிவு  235 

[C] சட்ைப்ிரிவு  243 [D] சட்ைப்ிரிவு  38 

4. 1972 – ஆம் ஆண்டு உபேயளக்கப்ட்ை  பன்று 

நளழங்கள்  னளடய?  

[A] தழரிபுபள, நணிப்பூர், நநகளனள  

[B] நழநசளபம், நகளயள, அபேணளசப்ிபநதசம்   

[C] நகளயள, நணிப்பூர், ளகளந்து  

[D] தழரிபுபள, நணிப்பூர், ளகளந்து 

5. இந்தழன அபசழனல் சளசத்தழன்  பகப்புடப  (Preamble) 

கபேத்துக்கள் கவழ்க்கண்ை அபசழனடநப்ிழபேந்து  

கைளக கப்ட்ை  கபேத்துக்கள் ஆகும் 

[A] இத்தளழன  அபசழனடநப்பு  

[B] கைள ளட்டு அபசழனடநப்பு  

[C] ிகபஞ்சு ளட்டு அபசழனடநப்பு  

[D] அகநரிக்க அபசழனடநப்பு 

6. ளபளளுநன்  நக்களட்சழ பட ற்ழ 
யியளதழக்கும்  இந்தழனஅ பசழனடநப்பு  

[A] 75(3)   [B] 84(2)   

[C] 71(2)   [D] 50(1) 

 

 

7. உச்சீதழநன்  நற்றும் உனர்ீதழநன்  ீதழதழகட 

அநர்த்துயது கதளைர்ளக ின்யபேயயற்ட  

களபேத்துக  

(a)சட்ைக்கூறு  124........ (1)உனர்ீதழநன்  ீதழதழகள்  

(b)சட்ைக்கூறு  217.........(2)கூடுதல் ீதழதழகள்  

(c)சட்ைக்கூறு  224.........(3)தற்களழக ீதழதழகள் 

(d)சட்ைக்கூறு  127.........(4)உச்சீதழநன்  ீதழதழகள் 

[A] a(4), b(1), c(2), d(3) 

[B] a(4), b(2), c(1), d(3) 

[C] a(2), b(1), c(4), d(3) 

[D] a(3), b(1), c(2), d(4) 

8. இந்தழனளயிற்ககத்  தி அபசழனடநப்பு  

நயண்டும் என் இந்தழன நதசழன களங்கழபசழன்  

நகளரிக்டகடன  ிரிட்டிஷ்  அபசு பதன் பதளக 

எப்களளது  ஏற்து?  

[A] 1945 (அடநச்சபடய  தூதுக்குள)  

[B] 1946 (அடநச்சபடய  தூதுக்குள)  

[C] 1940 (ஆகஸ்ட் சலுடக)  

D] 1947 (இந்தழன சுதந்தழபச் சட்ைம்) 

9. நளகபளட்சழனின்  பதன்டந கசனதழகளரி  

[A] நளயட்ை ஞ்சளனத்து  தடயர் 

[B] நளகபளட்சழ  ஆடணனர் [C] நநனர் 

[D] நளயட்ைஆட்சழத்தடயர்  

10. நளழத்தழல் இபட்டை ஆட்சழ படடன 

அழபகப்டுத்தழன  சட்ைம் 

[A] 1919 ஆண்டு சட்ைம் 

[B] ளங்குபடச்  சட்ைம் 

[C] இந்தழன சுதந்தழப சட்ைம் 

[D] 1909ம் ஆண்டுசட்ைம் 

11. அடிப்டை  உரிடநகின்  நீது சரினள  

யடபனடகட  ின்யபேயயற்றுள்  எந்த 

அதழகளரி யிதழக்களம் 

[A] ளபளளுநன்ம்   [B] உச்சீதழநன்ம்  

[C] குடினபசுத்தடயர்  

[D] நநற்குழப்ிட்ை  எதுநழல்ட 

12. RTI சட்ைப்டி நளக்சளயின்  பக்கழன அதழகளரி 

[A] தடயர்  [B] ிபதநந்தழரி 

[C] சளளனகர்  

[D] தடடநச்கசனளர் 
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13. களபேத்துக  

List I List II 

a. Part VIII 1.  Public Service Commission 

b. Part XIV 2.  Union Territories  

c. Part XX 3.  Official Languages  

d. Part XVII 4.  Amendment  
 

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 2 1 3 4 

[C] 4 3 2 1 

[D] 3 4 1 2 

     

14. இந்தழன அபசழனடநப்ின்  பதளயது  சபத்து 

இந்தழனளடய  பே _____ ஆக ிபகைம் கசய்தது 

[A] நளழங்கின்  ன்ழனம் 

[B] கூட்ைளட்சழ  ளடு 

[C] நக்களட்சழ ளடு 

[D] ளபளளுநன்  யடக அபசளங்கம் 

15. இந்தழன ளபளளுநன் 24-யது சட்ை 

சவர்தழபேத்தத்தழற்கு களபணகர்த்தளயளக அடநந்த 

சர்ச்சடகக்குரின யமக்கு னளது? 

[A] நகளக்ளத் யமக்கு 

[B] சங்கரிிபசளத் யமக்கு 

[C] நகசயந்தள யமக்கு [D] ரள ளனு யமக்கு 

16. இந்தழன அபசழனடநப்பு இடயகட 

அங்கவகரிக்கழது 

[A] நத நற்றும் கநளமழ சழறுளன்டந 

[B] நதகநளமழ நற்றும் இசழறுளன்டந 

[C] நத சழறுளன்டந நட்டும் 

[D] கநளமழ சழறுளன்டந நட்டும் 

17. இந்தழன அபசழனடநப்ின்  யர்ச்சழக்கு  பதல்டி 

[A] கழ.ி 1773 ளங்குபடச்  சட்ைம் 

[B] கழ.ி 1813 ட்ைனச் சட்ைம் 

[C] கழ.ி 1833 ட்ைன சட்ைம் 

[D] கழ.ி 1858 நகளபளணி நபழக்டக 

18. ின்யபேயயற்றுள்  எந்த பே அடிப்டை  உரிடந 

குடிநக்களுக்கு  நட்டும் அனல்ளட்ையர்களுக்கு  

இல்ட 

[A] சட்ைத்தழற்கு  பன் அடயபேம்  சநம் நற்றும்  

      சநநள சட்ைளதுகளப்பு  

[B] நச்சு நற்றும் கயினிடும் சுதந்தழபம்  

[C] யளளம் உரிடந நற்றும் திர் சுதந்தழபம்  

[D] நத சுதந்தழப உரிடந 

19. இந்தழன குடினபசுத் தடயடப நடபகநளக  

நதர்யளர் குள பம் நதந்கதடுக்கழன்நளம் . 

நதர்யளர் குளயில் ின்யபேம் எந்த 

உறுப்ிர்கள்  கந்து ககளள்யதழல்ட  

[A] நதர்ந்கதடுக்கப்ட்ை நக்கடய உறுப்ிர்கள்  

[B] நதர்ந்கதடுக்கப்ட்ை  நளழங்கடய   

      உறுப்ிர்கள்  

[C] நதர்ந்கதடுக்கப்ட்ை  பெினன்ிபநதச   

       சட்ைப்நபடய  உறுப்ிர்கள்  

[D] நதர்ந்கதடுக்கப்ட்ை  நளழ சட்ைப்நபடய   

        உறுப்ிர்கள் 

20. கவநம ககளடுக்கப்ட்டுள்  இந்தழன அபசழனடநப்பு 

உறுப்புகில்  எந்த உறுப்ில் அபசழனடநப்புத்  

தழபேத்த பட குழப்ிைப்ட்டுள்து  

[A] உறுப்பு 350  [B] உறுப்பு 358 

[C] உறுப்பு 368  [D] உறுப்பு 378 

21. அபசழனல் அடநப்பு ழர்ணன சட தன்னுடைன 

அபசழனல் ணிடன ழடவு கசய்த ளள் 

[A] 26 ஜயரி 1950 [B] 16 நந 1946 

[C] 9 டிசம்ர் 1948  [D] 26 யம்ர் 1949 

22. ஆளுரின் அயசப சட்ைத்டத  நளழ சட்ைசட 

எத்தட யளபத்துக்குள் ழடநயற்  நயண்டும் 

[A] ஆறு யளபத்தழற்குள்  

[B] எட்டு யளபத்தழற்குள்  

[C] ன்ிகபண்டு  யளபத்தழற்குள்  

[D] த்து யளபத்தழற்குள் 

23. எந்தப்ிரியின்  கவழ் ளபளளுநன்த்தழல்  இபே 

அடயகிலும் ஆண்டு ழதழ ழட அழக்டக 

சநர்ிக்கப்டுகழது  

[A] ிரிவு 112 

[B] ிரிவு 170 

[C] ிரிவு 268 

[D] ிரிவு 74 

24. இந்தழன அபசழனடநப்பு  சட்ைத்தழன் எந்த 

உறுப்ின்டி  இப்ளகுளட்டை  

கயிப்டைனளகத்  தடை கசய்கழது 

[A] உறுப்பு 14 நற்றும் 17 

[B] உறுப்பு 17 நற்றும் 23 

[C] உறுப்பு 15 நற்றும் 16 

[D] உறுப்பு 17 நற்றும் 21 
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25. 14 யனதுக்கு உட்ட்ை சழறுயர்கடத் 

கதளமழற்சளட  ணிகில்  ஈடுடுத்துயது  

சம்ந்தநளக  கூறும் இந்தழன அபசடநப்பு  ிரிவு 

[A] ிரிவு 14   [B] ிரிவு 18 

[C] ிரிவு 23   [D] ிரிவு 24 

26. வ்கயளபே பெினன் ிபநதசத்டத ழர்யகழப்து  

[A] பதல்நந்தழரி  

[B] துடணகுடினபசுத்தடயர்  

[C] நளழ ஆளுர் 

[D] குடினபசுத்தடயர் 

27. நத்தழன அயில் அடநச்சர்கள்  குளயளது  

[A] ர் அடுக்கு அடநப்பு 

[B] இபண்டு அடுக்கு அடநப்பு 

[C] பன்று அடுக்கு அடநப்பு 

[D] ளன்கு அடுக்கு அடநப்பு 

28. நளழ நதர்தல் ஆடணனளடப  ழனநம் 

கசய்யர்  

[A] பதடநச்சர்  

[B] குடினபசுத் தடயர் 

[C] நளழ ஆளுர் 

[D] உனர்ீதழநன்த்தழன்  தடடந ீதழதழ 

29. இந்தழன அபசழனடநப்ின்  பளதளபங்களக  

கபேதப்டும்  கவழ்க்கண்ை இடணகில்  சரினளகப் 

களபேந்தப்ைளதது  எது 

[A] சுதந்தழபநள  ீதழத்ததுட –அகநரிக்கள 

[B] ற்டக் குடிபரிடந-ிரிட்ைன் 

[C] களதுப் ட்டினல்-ஆஸ்தழநபழனள  

[D] அடிப்டை  உரிடநகட  தற்களழநளக ழறுத்தழ  
     டயத்தல்-பஷ்னள 

30. குடினபசுத் தடயர் நற்றும் அடநச்சபடய  

குளக்களுக்கும்  இடைநன உள் உவுகட எந்த 

ிரிவுகள் யியரிக்கழன்  

[A] 71, 75 நற்றும் 78 

[B] 72, 75 நற்றும் 78 

[C] 73, 75 நற்றும் 78 

[D] 74, 75 நற்றும் 78 

31. ின்யபேயயற்றுள்  எந்த யிதழ நளழங்கடய  

கடக்கப்ைகூைளது  என்று கூறுகழது 

[A] யிதழ 83   [B] யிதழ 84 

[C] யிதழ 90   [D] யிதழ 91 

32. நளக்சள  நக்கடய  கசனகத்தழன்  தடயர் 

[A] நக்கடய  சளளனகர்  

[B] நக்கடய  கசனர்  

[C] நக்கடய களதுச் கசனர் 

[D] நக்கடய  துடண சளளனகர் 

33. கட்சழத்தளயல்  குழத்து படிகயடுக்கும்  அதழகளபம் 

உள்யர் னளர் 

[A] சம்ந்தப்ட்ை  அடயனின் தடயர் அல்து  

       சளளனகர்  

[B] சம்ந்தப்ட்ை  அடயனில்  உள்    

    கட்சழத்தடயர்  

[C] இந்தழன நதர்தல் ஆடணனம் 

[D] சம்ந்தப்ட்ை கட்சழ ககளைள 

34. குடினபசுத் தடயரின்  ழனந அதழகளபங்கட  

ற்ழன ட்டினல் I நற்றும் ட்டினல் II-ல் 

உள்யற்ட  களபேத்துக 

அ.ழதழக் குளயின் உறுப்ிர்கள்-1.ிரிவு 324 

ஆ.நதர்தல் குளயின் உறுப்ிர்கள்-2.ிரிவு 338 

இ.நத்தழன களதுப்ணிகுள  உறுப்ிர்கள்-3.ிரிவு  

       316 

ஈ.அட்ையடணப்ட்டினல்  சளதழக் குளயின்  

      உறுப்ிர்கள் -4.ிரிவு 280 

[A] அ(4), ஆ(1), இ(2), ஈ(3) 

[B] அ(4), ஆ(1), இ(3), ஈ(2) 

[C] அ(3), ஆ(2), இ(1), ஈ(4) 

[D] அ(3), ஆ(2), இ(4), ஈ(1) 

35. ின்யபேம் யரிகில் எந்த ன்று 88-யது 

அபசழனடநப்பு  தழபேத்த சட்ைம் 2003-ன் பம் 

அபசழனடநப்பு  அந்தஸ்தழடப்  கற்து 

[A] யபேநள  யரி  [B] நசடய யரி 

[C] கதளமழல் யரி  [D] ழறுய யரி 

36. இந்தழனளயில்  பதன் பதளக அபசுப் ணினளர் 

நதர்யளடணனம்  

[A] அய்ச்சன்குளயின்   ரிந்துடபக்கு  இணங்க  

      அடநக்கப்ட்ைது  

[B] கநக்களந குளயின் ரிந்துடபக்கு  இணங்க  

       அடநக்கப்ட்ைது  

[C] டநசன் குளயின் ரிந்துடபக்கு  இணங்க  

       அடநக்கப்ட்ைது  

[D] தழட்ைக்குளயின்  ரிந்துடபக்கு  இணங்க  

      அடநக்ககப்ட்ைது 
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37. கவழ்க்கண்ையற்ழல் பளஜ்னசளடயக்  கடக்கும் 

உரிடநபடைனயடப  அல்து உரிடநபடைனது 

ஆகும் 

[A] நளக்சள  

[B] அபசழனல் சளச தழபேத்தம் 

[C] ஜளதழதழ 
[D] இயற்ழல் எதுவுநழல்ட 

38. ின்யபேயயற்ழல் இந்தழன பெினட  

டநனப்டுத்தும்  தன்டநபடைன  கூட்ைளட்சழ எச் 

கசளன்யர்  னளர் 

[A] ி.ஆர்.அம்நத்கர் 

[B] நகறழ நயநப 

[C] ஐயர் கஜிங்க்ஸ்  

[D] கழகபன்யில் ஆஸ்டின் 

39. ிபதந நந்தழரினின்  சம்ம் நற்றும் 

ிசலுடககட  தரீ்நளிப்து  

[A] இந்தழன அபசழனல் சட்ைம்   

[B] நத்தழன நந்தழரி சட 

[C] ளைளளுநன்ம்  

[D] இந்தழன குடினபசுத்தடயர் 

40. அபசு கழபடக்  நகளட்ளடுகின்  (Direct 

Principle of State Policy) அயசழனம் 

[A] சநனசளர்ற்  அபசடநத்தல்  

[B] சழந்த நளழ அபடச அடநப்தற்கு 

[C]  அபசு அடநத்தல்  

[D] அபசளங்க கசடய குடத்தல் 

41. உத்தழபிபநதசம்  ீங்களக கவழ்க்கண்ை எந்த இபே 

நளழங்கிழபேந்து  அதழக எண்ணக்டகனில்  

ளைளளுநன்த்தழல்  ிபதழழதழகளக  உள்ர். 

[A] ீகளர், நத்தழனப்ிபநதசம்  

[B] ீகளர், நலபளஷ்டிபள  

[C] ீகளர், ஆந்தழபப்ிபநதசம் 

[D] ீகளர், தநழழ்ளடு 

42. கவழ்க்கண்ையற்றுள்  1955- யபேைம் 

குடினபசுத்தடயபளல்  ழனநழக்கப்ட்ை  

கநளமழக்குளயிற்கள  தடயர் எயர் ஆயளர் 

[A] நகளயிந்த்  ல்ப்ந்த்  

[B] ி.ஜழ.நகர் 

[C] கநளபளர்ஜழநதசளய்  

[D] நகல்கர் 

 

43. கவழ்க்கண்ையற்றுள்  எது பளடநனளக  கவழ் 

சடனின்  குளயளகும் 

[A] யளக்குறுதழகள்  குள 

[B] நபளர் சட்ைங்கள்  குள 

[C] களதுத்துட  ழறுயங்கள் குள 

[D] நதழப்ீட்டுக்  குள 

44. அபசுகழபட  நகளட்ளடுகட  அடிப்டை  

உரிடநகட  யிை நநள தளக்கழன 

சட்ைதழபேத்தம்  

[A] 24-யது சட்ைதழபேத்தம் 

[B] 19-யது சட்ைதழபேத்தம்  

[C] 48-யது சட்ைதழபேத்தம் 

[D] 42-யது சட்ைதழபேத்தம் 

45. ஐளதழதழனின்  ளபளளுநன்  உடபடன  

தனளரிப்யர்  

[A] ஜளதழதழ  அலுயகம்  

[B] நக்கடயனின்  சளளனகர்  

[C] ளபளளுநன்  யியகளப அடநச்சர் 

[D] ிபதநஅடநச்சபளல்  நற்றும் களிகட்டின்   

       ப்புதநளடு 

46. ின்யபேயர்களுள் , ஜயரி 26, 1950-இல் 

டைபடக்கு யந்த இந்தழன அபசழனடநப்புச்  

சட்ைத்தழன் பதல் கடத் தனளரித்தயர்  னளர்?  

[A] ி.ஆர் அம்நத்கர்  

[B] இபளஜநகளளச்சளரினர்   

[C] ஜயலர்ளல்  நபே  

[D] யிஜனபளகயளச்சளரினர்  

47.  ‘நலிஸ்களர்ஸ் ’ என்ளல் ஆட்ககளணர்  அநத 

நளல் ‘நநன்ைநஸ் ’ என்ளல் 

[A] தடையிதழத்தல்  

[B] கட்ைடனிடுதல் 

[C] அதழகளப எல்டடன  யிவுதல் 

[D] சளன்ித்தல் 

48. ல்நயந்தபளய்  குளயின் ரிந்துடபனின்டி  

ஜழல்ள  ரிரத்தழன் தடயபளக கசனல்ை 

நயண்டினயர் 

[A] சட்ைநன்  உறுப்ிர் 

[B] ளைளளுநன்  உறுப்ிர் 

[C] நளயட்ை ஞ்சளனத்து  தடயர் 

[D] நளயட்ை ஆட்சழத் தடயர் 
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49. அபசழனடநப்பு  ழர்ணன சடனின்  ின்யபேம் 

எந்தக் குளயிற்கு குளக்களுக்கு  ஜயலர்ளல்   

நபே தடடந யகழத்தளர்?  

[A] நளழங்கள்  குள, நத்தழன அதழகளபங்கள்  குள,  

      நத்தழன அபசழனடநப்பு  குள  

[B] அடிப்டை  உரிடநகள்  குள, நத்தழன  

     அதழகளபங்கள்  குள, நத்தழன அபசழனடநப்பு குள  

[C] சழறுளன்டநனிர்  குள, நத்தழன அதழகளபங்கள்  

      குள, நத்தழன அபசழனடநப்பு  குள  

[D] அலுயல் குள, நத்தழன அதழகளபங்கள் குள,  

       நத்தழன அபசழனடநப்பு  குள 

50. இந்தழன அபசழனடநப்ின்  ிரிவு 74 கவழ்க்கண்ை 

எதுனுைன் கதளைர்புடைனது  

[A] குடினபசுத்  தடயரின்  அதழகளபங்கள்  

[B] அடநச்சபடயக்  குள ற்ழனது 

[C] நகிட் நந்தழரிகள் ற்ழனது 

[D] ிபதந நந்தழரினின் அதழகளபங்கள் 

51. அபசழனல் சளச 77-ஆயது சட்ைத் தழபேத்தம் 

எதனுைன் கதளைர்புடைனது? 

[A] ட்டினல்  இத்தயர்க்கள  தயி உனர்வு 

[B] ஞ்சளனத்து  அடநப்புக்கள்  கதளைர்ளது  

[C] யளக்கிக்கும் யனதழட 21-ழபேந்து 18 ஆக  

      குடப்து  கதளைர்ளது  

[D] நளழ ஆளுர்கள் கதளைர்ளது 

52. ின்யபேயயற்றுள் டிசம்ர் 9, 1946-இல் 

டைகற் அபசழனடநப்பு ழர்ணன சடனின் 

பதளயது கூட்ைத்டத புக்கணித்த கட்சழ எது?  

[A] ளர்யளர்டு ிளக்   

[B] சுனபளஜ்ஜழன கட்சழ  
[C] பஸ்ழம் லீக்   

[D] சழநபளன்நணி அகளழதம்  

53. இந்தழன அபசழனடநப்ின்  களதுப் ட்டினழல்  

எத்தட யடககள் இைம் கற்றுள்  

[A] 96 யடககள்  [B] 66 யடககள் 

[C] 52 யடககள்  [D] 99 யடககள் 

54. பகவுடபபைன்  கதளைர்புடைன  சட்ைதழபேத்தம் 

னளது?  

[A] 6 ஆயது சட்ை தழபேத்தம்  

[B] 42 ஆயது சட்ை தழபேத்தம்  

[C] 40 ஆயது சட்ை தழபேத்தம்  

[D] 30 ஆயது சட்ை தழபேத்தம்   

55. களபேத்துக 

Constitutional Content 

a. Article 156 1.  India Official Language 

b. Article 040 2.  Finance commission 

c. Article 280 3.  Governor’s Tenure 

d. Article 343 4.  Rural Punchayat  

     குழனீடுகள் /Codes  

  a b c d 

[A] 1 4 2 3 

[B] 4 1 2 3 

[C] 3 4 2 1 

[D] 4 1 3 2 

     

56. ின்யபேயயற்றுள்  எந்த நளழம் நபடி நளழ 

தகுதழடனப் கற்து 

[A] நகளயள 

[B] அபேணளச்சிபநதசம்  

[C] நழநசளபம்  [D] லரினளள 

57. பகவுடபடன  அபசழனல் சளசத்தழன் அடைனள  

அட்டை என்று கூழனது னளர்? 

[A] Dr. ி.ஆர்.அம்நத்கர் 

[B] என்.ஏ. ளல் கழயளள 

[C] பளம் நநளலர் நளலழனள  

[D] கஜய்ிபகளஷ்  ளபனணன் 

58. அபசழனடநப்பு  குடினபசுத்தடயபேக்கு  

யமங்கழபள்  நன்ிப்ிக்கும்  அதழகளபநளது  

[A] சட்ைநழனற்றும்  அதழகளபம் 

[B] கசனல்துட  அதழகளபம் 

[C] ீதழத்துட  அதழகளபம்  

[D] அயசபகள  அதழகளபம் 

59. கவழ்க்கண்ையற்ழல்  எது கூட்ைடநப்ின்  ஐந்து 

பக்கழன இனல்புகில்  ன்ழல்ட 

[A] நத்தழன அபசழற்கும் நளழங்களுக்கும்   

      அதழகளபங்கட  கழர்ந்திப்து  

[B] அபசழனடநப்ின்  தடடநனதழகளபம்  

[C] ீதழநன்ங்கில்  அதழகளபம் 

[D] எளதப்ைளத  அபசழனல் அடநப்பு 

60. உனர்ீதழநன்த்தழன்  ீதழதழகள் எண்ணிக்டகடன  

தரீ்நளிப்து  

[A] குடினபசுத்  தடயர் 

[B] ஆளுர் 

[C] நளழ அபசுகள் 

[D] ளைளளுநன்ம் 
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61. களபேத்துக 

Polity Books Authors 

a. leviathan 1.  Thomas Hobbes 

b. Civil society 2.  John Locke 

c. Social Contract  3.  Karl Marx 

d. Das capital  4.  Jean-Jacques Rousseau 
 

 a b c d 

[A] 1 2 4 3 

[B] 1 2 3 4 

[C] 4 3 2 1 

[D] 1 4 3 2 

     

62. இந்தழன அபசழனடநப்புச்  சட்ைத்தழன் ரபத்து 153 

பதல் 160 யடப எயடப ற்ழ குழப்ிடுகழது  

[A] அடநச்சர்கள்  குள 

[B] பதடநச்சர்   [C] ஆளுர் 

[D] தடடந  யமக்கழஞர் 

63. அபசழனடநப்பு  சளசத்தழன்  ஆளயது  

அட்ையடண  ின்யபேம் எந்த நளழங்கில்  

கசல்லுடினளகும்?  

[A] அஸ்றளம் , ளகளளந்து , தழரிபுபள  

[B] அஸ்றளம் , நநகளளனள , தழரிபுபள, நழநசளபம்  

[C] அஸ்றளம் , ளகளளந்து , தழரிபுபள, நழநசளபம்  

[D] அ நட்டும் ஆ நட்டும் 

64. இந்தழன குடிநக்களுக்கு அடிப்டை உரிடநகள் 

யமங்கழனதன் பக்கழன நளக்கம் 

[A] ஜளனக அபசளங்கத்டத ஏற்டுத்த 

[B] திர் சுதந்தழபத்டத ளதுகளக்க 

[C] ீதழத்துடனின் தித்தன்டநடன ளதுகளக்க  

[D] களதுவுடைடந சபதளனம் உண்ைளக்க 

65. ஜளதழதழ தயிக்கள நதர்தட ைத்துயர்  

[A] நக்கடய சளளனகர்  

[B] ளபளளுநன்த்தழன் களதுச் கசனர் 

[C] இந்தழன தடடந ீதழதழ 
[D] இந்தழன நதர்தல் ஆடணனம் 

66. நளழங்களுக்கள பளஜ்னசடனில் எதன்  

அடிப்டைனில் இைம் துக்கப்டுகழது  

[A] சநநள ிரிதழழத்துயம் 

[B] நக்கள் கதளடக அடிப்டைனில் 

[C] நக்கள்கதளடக நற்றும் களபேளதளபம்  

[D] தற்நளடதன களபேளதளப ழடடனப் 

    களறுத்து 

67. இபண்டு அல்து அதற்கு நநல் உள் 

நளழங்கள்  தங்களுக்கக களதுயள 

அபசுப்ணி  நதர்யளடணனம்  ஏற்டுத்தழபள்து . 

அதன் தடயடப  ழனநழப்யர்  

[A] இந்தழன குடினபசுத்தடயர்  

[B] இந்தழன துடண குடினபசுத்தடயர்  

[C] கரின நளழத்தழன்  ஆளுர் 

[D] நளழத்தழன்  கூட்டு ஆளுர் குள 

68. நத்தழன அபசழன் தடடந கசய்தழத் கதளைர்ளர்  

[A] குடினபசுத் தடயர் 

[B] ிபதநர்   [C] சளளனகர்  

[D] தகயல் நற்றும் கதளடத் கதளைர்பு அடநச்சர் 

69. பதழல் அடிப்டை  உரிடநனளக  இபேந்து ின்ர் 

சளதளபண  சட்ை உரிடநனளக்கப்ட்ை  ிரிவு எது? 

[A] ிரிவு 30  [B] ிரிவு 31 

[C] ிரிவு 32   [D] ிரிவு 35 

70. ிரிட்டிஷ்  அபசழளல் இனற்ப்ட்ை  சட்ைங்கடத்  

தழபேத்தவும், நளற்ம் கசய்னவும்  அபசழனல் 

ழர்ணனசடக்கு  அதழகளபம் அித்த சட்ைம் எது?  

[A] அபசழனல் சளச தழபேத்தச் சட்ைம் – 1947  

[B] அபசழனல் ழர்ணனசடச்  சட்ைம் – 1948  

[C] இந்தழன அபசுச்சட்ைம்  – 1935  

[D] இந்தழன சுதந்தழபச் சட்ைம் – 1947 

71. இந்தழன அபசழனடநப்பு யிதழ 263 எடதப் ற்ழனது 

[A] நத்தழன ணினளர் நதர்வு ஆடணனம் 

[B] இந்தழன நதர்தல் ஆடணனம் 

[C] நளழங்கிடைனிள  குளநம் 

[D] தழீர் இடணப்பு 

72. யல்ளய் நைல் அபசழனல் சளசக்குளயின்  எந்த 

குளயிற்கு தடயபளகத்  தழகழ்ந்தளர்?  

1.அடிப்டை  உரிடநகள்   

2.சழறுளன்டநனிர் 

3.மங்குடினிர்  நற்றும் பே சழ 

குதழகளுக்கள  குள  

4.1, 2, 3 ஆகழன பன்ழற்கும் 

[A] 1    [B] 2  

[C] 3    [D] 4 

73. ஒர் இட்சழன அபசழல் 5040 குடிநக்கள் 

நளதுநளது எக் கூழனயர்?   
[A] அரிஸ்ைளட்டில்   [B] ிளட்நைள    

[C] சளட்யிக்     [D] ின்ஸ்ட்   

http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society
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74. எந்த அபசழனடநப்பு யிதழனின் கவழ் பே  

நநசளதளடய ழடநயற்றுயதுகதளைர்ளக 

ளபளளுநன்த்தழன் இபே அடயகளுக்குநழடைநன 

ஏற்டும் பட்டுக்கட்டை ளபளளுநன்த்தழன் இபே 

அடயகின் கூட்டு சட்ைத்தழன் பம் தரீ்த்து
டயக்கப்டும்  

[A] 108   [B] 107 

[C] 111   [D] 121 

75. ளைளளுநன் அபசு, ற்டக் குடிபரிடந , 

நகிகட் பட, ஈபங்க சட்ைசட நளன்டய  

ின்யபேம் எந்த ளட்டின் அபசழனடநப்பு  

படனிழபேந்து  கப்ட்ைது?  

[A] அகநரிக்கள    [B] அனர்ளந்து   

[C] கைள    [D] இங்கழளந்து 

76. கவழ்க்கண்ையற்ழல்  இந்தழனளயில்  ின்ற்ப்டும்  

நக்களட்சழ  பட எது? 

[A] இணக்கபட  நக்களட்சழ/Consensus democracy 

[B] ிபதழழதழத்துய  நக்களட்சழ/ Representative  

       democracy 

[C] ங்நகற்பு நக்களட்சழ/ Participatory democracy  

[D] கந்தளய்வு  நக்களட்சழ/ Deliberative democracy 

77. இந்தழன அபசழனடநப்புச்  சட்ைத்தழன் பளப் 

களபேட கண்டுணர்யதற்கள  தழவுநகளல் எது? 

[A] அடிப்டை  உரிடநகள்  

[B] அடிப்டை  கைடநகள் 

[C] பகப்புடப   [D] குடிபரிடந 

78. J.V.P [Jawaharlal Nehru – Vallabhai Patel – Pattabi 

Sitaramayya] குள 1948ல் னளபளல் அடநக்கப்ட்ைது?  

[A] ிரிட்டிஷ்  அபசு   [B] இந்தழன அபசு  

[C] இந்தழன நதசழன களங்கழபஸ்  

[D] அபசழனல் ழர்ணனசட 

79. நளழ நறுசவபடநப்புச்  சட்ைம் – 1956 ின்யபேம்  

எந்தக் குளயின் ரிந்துடபனின்  டி 

ககளண்டுயபப்ட்ைது ?  

[A] நஜ.யி.ி குள  [B] S. K. தளர் குள  

[C] சல் அழ குள   [D] இபளஜநன்ளர்  குள 

80. ஜப்ளன் அபசழனடநப்ிழபேந்து  கப்ட்ை 

அம்சம் னளது?  

[A] சட்ைத்தழன்டினள  கசனல்பட   

[B] ிபதநர் பட  

[C] நளழ சட்ைநன்ம்   [D] சட்ை நநடய 

81. கூட்ைளட்சழ  அபசளங்கத்தழல்  நளழங்களுக்கு  

தபப்டுயது 

[A] ளட்டின் நழகப் கரின அதழகளபங்கள்  

[B] நத்தழன அபசளல் தபப்டும் அதழகளபங்கள் 

[C] அபசழனல் சளசத்தழல் தபப்ட்டுள்   

      அதழகளபங்கள்  

[D] உனர்ீதழநன்த்தளல்  தபப்டும்  அதழகளபங்கள் 

82. அபசழனல் ழர்ணன சடனின்  ற்சளட்சழக்  குளத் 

(Credential) தடயர் னளர்?  

[A] அல்ளடி கழபேஷ்ணசளநழ  அய்னர்  

[B] இபளநஜந்தழப  ிபசளத்  

[C] அனுக்பல  ளபளனண் சழன்லள  

[D] K. M. பன்ரழ 

83. பகவுடபனிலுள் சநத்துயம், சநகளதபத்துயம் , 

குடினபசு நளன் யளர்த்டதகள் எங்கழபேந்து 

கப்ட்ை?  

[A] கஜர்நன் அபசழனடநப்பு   

[B] ஜப்ளன் அபசழனடநப்பு   

[C] இபஷ்ன அபசழனடநப்பு   

[D] ிகபஞ்சு அபசழனடநப்பு 

84. இந்தழனளயிற்ககத்  தி அபசழனடநப்பு  

நயண்டுகந  1934 – ஆம் ஆண்டிநநன  குபல் 

ககளடுத்தயர் னளர்?  

[A] ஜயலர்ளல்  நபே  

[B] நநந்தழப ளத் பளய்  

[C] நகளத்நள களந்தழ  [D] B. R. அம்நத்கர் 

85. “தற்கள நனு” என்டமக்கப்டுயர்  னளர்?  

[A] ஜயலர்ளல்  நபே  

[B] ைளக்ைர் B. R. அம்நத்கர்  

[C] நகளத்நள களந்தழனடிகள்   

[D] நவுண்ட்நட்ைன்  ிபபு 

86. அபசழனல் சளசயடபவுக் குளயின் இைம் 

கற்ழபேந்த நப இஸ்ளநழனத் தடயர் னளர்?   
[A] அபுல்களம் ஆசளத்   

[B] டசனத் பகம்நது சளதுல்ள    

[C] பகம்நது அழ ஜழன்ள    
[D] பகநது இக்ளல்   

87. இபண்ைளயது ழர்யளக சவர்த்தழபேத்த ஆடணனம் 

இந்தழன அபசளங்கத்தளல் அடநக்கப்ட்ை ஆண்டு 

[A] 2006   [B] 2007 

[C] 2008   [D] 2005 
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88. ின்யபேயயற்றுள் ீதழநன்த்தளல் 

அபல்டுத்தபடினளதது  

[A] கழபடக் நகளட்ளடுகள்  

[B] அடிப்டை உரிடநகள் 

[C] டநன அபசழன் அதழகளபங்கள் 

[D] நளழ அபசழன் அதழகளபங்கள்  

89. நளக்ள களர்ட்ைள (Magna Carta) என்து _________ 

[A] குடிபரிடந  ற்ழன ஆயணம் 

[B] அடிப்டை  உரிடநகள் ற்ழன ஆயணம் 

[C] அடிப்டை  கைடநகள் ற்ழன ஆயணம் 

[D] சட்ை பகப்புடப 

90. பே தி பேக்கும் அபசழற்கும் இடைநன ர் 

உவு படடன  உபேயளக்குயது  

[A] அடிப்டைஉரிடநகள்  

[B] குடிபரிடந  

[C] அடிப்டைகைடநகள்  

[D] ீதழத்துட 

91. ின்யபேம் குழப்ிட்ையர்கில்  அதழகளப யரிடச 

படப்ட்டினழன்டி கடைசழனளக யபேயர் னளர் 

[A] இந்தழன தடடந யமக்கழஞர் 

[B] நகிட் கசனளர்  

[C] ளபளளுநன் உறுப்ிர்  

[D] ளபதபத்ள யிபேது கற்யர்கள் 

92. குடினபசுத்தடயபேக்கு உச்சீதழநன்ம்  

ஆநளசட யமங்குயது கதளைர்ள அபச
டநப்புச் சட்ை உறுப்பு எது 

[A] சட்ை உறுப்பு 270 

[B] சட்ை உறுப்பு 110 

[C] சட்ை உறுப்பு 112 

[D] சட்ை உறுப்பு 143 

93. களதுக்கணக்கு குளயின் ண்ர், தத்துயஞளி 
நற்றும் யமழகளட்டி என்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

[A] நத்தழன ழதழஅடநச்சர் 

[B] நத்தழன ழதழத்துடச் கசனளர்  

[C] கணக்களனர் நற்றும் தடடந தணிக்கர் 

[D] தழட்ைக்குளயின் துடணத்தடயர் 

94. எந்த யபேைம் இங்கழளந்து ிபதநர் அட்ழ 
இந்தழனபேக்கு அதழகளபம் நளற்ம் ற்ழ 
அழயித்தளர் 

[A] ிப்பயரி 1947  [B] ஆகஸ்ட் 1947 

[C] ஜனீ் 1948  [D] ஜடீ 1948 

95. ஞ்சளனத்து பளஜ் அடநப்புகள் ழதழக்களக அதழகம் 

ளடினிபேப்து  

[A] உள்ளூர் யரி 

[B] கசளத்து யரி 

[C] அபசளங்க ழதழ 
[D] சழப்பு யரி 

96. இந்தழன பேங்கழடணப்பு ழதழனிழபேந்து கசவு
கசய்ன அனுநதழ அிப்து  

[A] ஜளதழதழ  
[B] ளபளளுநன்ம் 

[C] கணக்கு தணிக்டக அதழகளரி 

[D] ழதழ அடநச்சர்   

97. இந்தழன ளைளளுநன்த்தழன்  நழகப்  கரின  குள 

[A] நதழப்ீட்டுக் குள 

[B] களதுக்கணக்கு குள 

[C] யிதழகள்  குள 

[D] நனுக்கள் குள 

98. அயசப ழட ிபகைத்தழளல்  தளளகநய   

ழறுத்தப்டுயது  

[A] நத உரிடந 

[B] சுதந்தழப உரிடந 

[C] அபசழனல்  ரிகளப  உரிடந  

[D] இடய எதுநழல்ட  

99. ின்யபேடயகில் எந்த சட்ைம் ிரிதழழதழத்துய 

அடநப்பு நற்றும் சட்ைநழனற்றும் அதழகளப 
நளற்த்டத இந்தழனளயில் ஏற்டுத்தழனது  

[A] 1858-ம் ஆண்டு சட்ைம் 

[B] 1861-ம் ஆண்டு இந்தழன கவுன்சழல் சட்ைம் 

[C] 1892-ம் ஆண்டு இந்தழன கவுன்சழல் சட்ைம் 

[D] 1909-ம் ஆண்டு இந்தழன கவுன்சழல் சட்ைம் 

100. அதழகளப ிரியிட நகளட்ளட்டை 

உபேயளக்கழனயர் 

[A] நளடிசன் 

[B] நளண்கைஸ்க்பெ  

[C] ளக் 

[D] ப்ளக்ஸ்நைளன் 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ALL THE BEST 
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MOCK TEST -47 ANSWER KEY  (INDIAN POLITY) 

1 B 11 A 21 D 31 A 41 B 51 A 61 A 71 C 81 C 91 C 

2 A 12 C 22 A 32 C 42 B 52 C 62 C 72 D 82 A 92 D 

3 D 13 A 23 A 33 A 43 D 53 C 63 B 73 B 83 D 93 C 

4 A 14 A 24 C 34 B 44 D 54 B 64 B 74 A 84 B 94 C 

5 D 15 A 25 D 35 B 45  D 55 C 65 D 75 D 85 B 95 C 

6 A 16 A 26 D 36 A 46 D 56 D 66 B 76 B 86 B 96 B 

7 A 17 A 27 C 37 D 47 B 57 B 67 A 77 C 87 D 97 A 

8 C 18 B 28 C 38 A 48 D 58 C 68 B 78 C 88 A 98 B 

9 B 19 C 29  D 39 C 49 A 59 D 69 B 79 C 89 B 99 B 

10 A 20 C 30 D 40 C 50 B 60 A 70 D 80 A 90 B 100 B 
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