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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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ஆ. 15 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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ஆ. அரசியலமமப்பு
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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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ஆ. கி.பி. 1952

இ. கி.பி 1953

ஈ. கி.பி 1954
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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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