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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.

Learning Leads To Ruling

Page 7 of 12

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

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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ஈ. அஸ்

ா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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