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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

அ. குடியரசுத் ேலைவர்

ஆ. தவலவம அவமச்சர்

மபார் பிரகடனப்படுத்துைதற்கு சட்டப்பூர்ை அதிகாரம் பவடத்தைர் யார்?

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
6.

ஈ. அரசு வழிகாட்டி நெறி முலறகள் - அயர்ைாந்து

தணிக்வகத்துவற உயர் அதிகாரி விருப்பப்படி தன்னுவடய இராஜினாமா கடிதத்வத முவறப்படி

யாருக்கு அனுப்பி வைப்பார்?
அ. குடியரசுத்ேலைவர்

7.

8.

இ. கீழவையின் சபாநாயகர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

ஈ. மமற்குறிப்பிட்டைர்களில் யாருமில்வல

பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுைனங்களில் அவமந்திருக்கும் சிறிய நிர்ைாக அவமப்பு
அ. கிராம பஞ்சாயத்து

ஆ. பஞ்சாயத்து சமிதி

இ. ஜில்லா பரிஷத்

சபாநாயகவர பதரிவு பசய்ைது

அ. பாராளுமன்ற கீழலவ
9.

- இங்கிலாந்து

இ. பிரதம அவமச்சர்

ஈ. மாநகராட்சி

ஆ. குடியரசுத் தவலைர்

ஈ. கீழவையில் அங்கம் ைகிக்கின்ற எதிர்கட்சிகள்

பிரதம அவமச்சர் கட்டாயம் இதில் உறுப்பினர் ஆைார்
அ. பபாதுக் கைக்குகள் குழு
இ. மமலவை

10. இந்தியக்

குடியரசுத்

வைக்கப்படுகின்றன?

அ. பாராளுமன்றத்தில்

இ. மாநிலங்கைவையில்

Learning Leads To Ruling

தவலைர்

ஆ. கீழலவ

ஈ. மாநில சட்ட மன்றம்

மதர்தல்

சம்பந்தப்பட்ட

பிரச்சவனகள்

எங்கு

ஆ. மக்கைவையில்

ஈ. உச்சநீதிமன்றத்தில்
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11.
12.
13.

14.
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மமலவை உறுப்பினர்கள் இக்குறிப்பிட்ட ையதிவனக் கடந்தைராக இருத்தல் மைண்டும்

அ. 21 ையது

ஆ. 25 ையது

இ. 30 வயது

ஈ. 35 ையது

அ. விதி 256

ஆ. விதி 29

இ. விதி 370

ஈ. விதி 22

இந்திய அரசியலவமப்பில் சிறுபான்வமயினரின் விருப்பத்வத பாதுகாக்கக் கூடிய விதி எது?
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?

16.
17.

அ. 42வது

ஆ.. 44ைது

இ. 73 ைது

பத்திரிக்வக சுதந்திரம் கீழ்க்கண்ட ஷரத்தில் அடங்கியுள்ைது?

அ. 19(1)

ஆ. 21(a)

இ. 31(b)

அ. 2/3 நபரும்பான்லம

19.

ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்வல

மாநில மமலவைவய ஏற்படுத்தமைா, எடுத்து விடமைா மைண்டுபமனில், மாநில கீழ் சவபயின்

கீழ்க்கண்ட பபரும்பான்வம மதவை

18.

ஈ. 35 ைது

இ. 1/3 பபரும்பான்வம

ஆ. சாதாரை பபரும்பான்வம
ஈ. இைற்றில் எதுமில்வல

ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநில மசர்க்கப்பட்டுள்ை பட்டியல் எது?

அ. மூன்றாைது

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
அ. 6வது நெட்யூல்

21.

இ. 9ைது பஷட்யூல்

ஆ. 8ைது 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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ஆ. பிரிட்டன்
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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
25.

அ. 1947

ஆ. 1950

இ,. 1952

ஈ. 1956

அ. 1947

ஆ. 1950

இ. 1952

ஈ. 1956

முதல் பபாதுத் மதர்தல் நவடபபற்ற ைருடம்

26. பபாது கைக்குக் குழுவின் தவலைவர நியமிப்பைர்
அ. குடியரசுத் தவலைர்

27.

ஆ. சபாொயகர்

இ. பிரதம மந்திரி

ஈ. இந்திய தவலவம கைக்கு மற்றும் தணிக்வக அதிகாரி

பல்ைந்த்ராய் மமத்தா குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ைருடம்

அ. 1950

ஆ. 1952

இ. 1955

28. பஞ்சாயத்து சமிதி

அ. கிராம அைவில் உள்ைது

ஈ. 1958

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

c. காங்கிரஸ்

3. ஜப்பான்

b. டயட்

2. இஸ்மரல்

d. பஞ்சாயத்து
குறியீடுகள்:

4. அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

a

b

c

d

அ.

2

3

4

1

இ.

3

1

2

4

ஆ.
ஈ.

1

4

2
3
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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

அ. பிரேம அலமச்சர்

ஆ. தவலவம நீதிபதி

33. அவமச்சர்களுக்கு தாங்கள் ைகிக்க்கும் துவறகவை ஒதுக்குைது
இ. சபாநாயகர்

ஈ. குடியரசுத் துவைத் தவலைர்

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

35.

அ. விதி 356

ஆ. விதி 352

மக்கைவைக்கு மபாட்டியிடும் ஒருைர்

இ. விதி 350

ஈ. 360

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

37.

ஈ. குடியரசுத் துவைத்தவலைரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
கிராம சுைராஜ் என்ற கருத்வத யார் கூறியது?

அ. பஜயபிரகாஷ் நாராயண்
இ. மகாத்மா காந்தி

ஆ. ஆச்சார்யா விமனாபா பாமை
ஈ. சுைாமி தயானந்தா

38. இந்திய அரசியலவமப்பு நவடமுவறக்கு ைந்த ைருடம்
அ. 1949

ஆ. 1950

இ. 1947

39. அரசியலவமப்பு சவபயின் நிரந்தர தவலைராக இருந்தைர்?
அ. பண்டிட் ஜைஹர்லால் மநரு
இ. சச்சிதானந்த சின்கா
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40. இந்திய அரசியலவமப்பில் சர்ச்வசக்குரிய விதி
41.

அ. விதி 356

ஆ. விதி 368

இ. விதி 370

இந்தியப் பாராளுமன்றத்தில் உள்ை பபரிய குழு எது?

அ. பபாதுக்கைக்கு குழு
இ. மனுக்கள் குழு

42. பின்ைரும்

மாநிலங்களில்

நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது?

ஈ. விதி 352

ஆ. மதிப்பீட்டுக் குழு
எந்த

அ. ராேஸ்ோன்

இ. உத்திரப் பிரமதசம்

ஈ. விதிகள் குழு

மாநிலத்தில்

பஞ்சாயத்து

ராஜ்

திட்டம்

முதன்முதலாக

ஆ. ஹரியானா

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

குறிப்பு: விதி 148 முதல் 151 ைவர இைவர பற்றியது.

ஈ. விதி 201

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
51.
52.

ஈ. இவைகளில் எதுவுமில்வல

தமிழ்நாட்டில் உள்ை பமாத்த நாடாளுமன்றத் பதாகுதி

அ. 21

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
அ. யு.மக

ஆ. ேப்பான்

இ. பிரான்சு
55.

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

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

இ. பபாருைாதார சமத்துைம்

ஆ. சட்ட சமத்துைம்

ஈ. அரசியல் சமத்துவம்

60. இந்திய அரசியலவமப்பில் எத்தவன அட்டைவைகள் உள்ைன?

61.

அ. பத்து

ஆ. ஒன்பது

இ. பன்னிரண்டு

ஈ. பதிவனந்து

அ. பிரதம அவமச்சர்

ஆ. குடியரசுத் ேலைவர்

இந்தியாவில் பாராளுமன்ற ஈரவைக் கூட்டு கூட்டத்பதாடவரக் கூட்டும் உரிவம யாரிடம் உள்ைது?

இ. துவைக் குடியரசுத் தவலைர்

ஈ. முன்னர் கூறிய எைரிடமும் இல்வல

62. ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்கவைத் மதர்ந்பதடுப்பைர்கள்
அ. மக்கள்

ஆ. மாநிை சட்டமன்றங்கள்

இ. தலஆட்சி அவமப்புகள்

ஈ. மலாக்சபா

அ. சபாொயகர்

ஆ. தவலவம அவமச்சர்

63. மக்கைவையின் தவலவமச் பசயலர் யாருக்கு மட்டும் பபாறுப்புவடயைர்?

64.

இ. அவமச்சர் குழு

ஈ. தவலவம பசயலர்

துவை குடியரசுத் தவலைரின் ராஜினாமா கடிதம் யாருக்கு அனுப்பப்பட மைண்டும்?

அ. குடியரசுத் ேலைவர்

இ. தவலவம அவமச்சர்

ஆ. அவமச்சரவை

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

66. இந்தியாவில் ஒரு ரூபாய்த்தாளில் வகபயாப்பமிட்டுள்ைைர்
அ. குடியரசுத் தவலைர்
இ. பிரதம மந்திரி

ஈ. எதுவுமில்லை

ஆ. ரிசர்வ் ைங்கி கைர்னர்

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
இ. ஆளுநர்
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69. மாநில மமசாதக்களுக்கு யார் ஒப்புதல் அளிக்க மைண்டும்?
அ. குடியரசுத் தவலைர்
இ. பாராளுமன்றம்

ஆ. மத்திய அரசாங்கம்
ஈ. ஆளுெர்

70. பஞ்சாயத்து ராஞ் என்பதன் அடிப்பவட மநாக்கம் என்ன?
அ. கட்சிக்காரர்களுக்கு பதவிகள் பகாடுப்பது

ஆ. மக்களாட்சிலய ஊரக அளவில் பரவைாக்குவது
இ. மநரடியாக ைரிகவை ைசூலிப்பது
71.

ஈ. கிராம மக்களுக்கு மைவல தருைது

மாநில சட்டப் மபரவைவயக் கூட்டுைது யார்?

அ. முதலவமச்சர்

இ. குடியரசுத் தவலைர்

ஆ. ஆளுெர்

ஈ. சபாநாயகர்

72. இந்தியாவில் மதர்தல் ஆவையம் எதன்கீழ் பசயல்படுகிறது?
அ. சட்ட அவமச்சகம்

73.

இ. ேன்னாட்சி உறுப்பாக நசயல்படுகிறது

ஆ. பிரதம அவமச்சரின் பசயலகம்
ஈ. உள்துவற அவமச்சகம்

ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஒருைமர ஆளுநராக பணியாற்ற முடியுமா?

அ. ஆம்

இ. ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமம

74. இந்தியா என்பது

ஆ. இல்வல

ஈ. மூன்று மாதங்களுக்கு மட்டுமம

அ. ஒரு மக்கைாட்சி அரசாங்கம்

ஆ. ஒரு முடியாட்சி அரசாங்கம்

இ. மக்களாட்சி மற்றும் குடியரசு அரசாங்கம்

ஈ. இைற்றுள் ஏதுவுமில்வல

75. இந்திய குடியுரிவம எவ்ைாறு பபறப்படுகிறது?
அ. பிறப்பினால்

இ. திருமைத்தின் மூலம்

ஆ. பதிவு பசய்ைதன் மூலம்
ஈ. இலவ அலனத்தும்

76. கருவை மனுக்கள் யாருக்கு அனுப்பப்படுகின்றன?
அ. ஆளுநர்

இ. உச்சநீதிமன்ற தவலவம நீதிபதி
77.

பாராளுமன்றத்தின் முக்கியப்பணி என்ன?

அ. ஆட்சி புரிதல்

இ. ைரிைசூலித்தல்

ஆ. குடியரசுத் ேலைவர்
ஈ. தவலவம அவமச்சர்
ஆ. சட்டம் இயற்றல்

ஈ. அரவசத்திறனாய்வு பசய்தல்

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

இ. மலாக் சவப மற்றும் ராஜ்ய சவபகளில்

ஆ. ராஜ்ய சவபயில் மட்டும்
ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல

79. பகாள்வககள் எதன் மூலம் பசயலாகப்படுகிறது?
அ. பாராளுமன்றம்

இ. பசயலாட்சி மன்றம்

ஆ. நீதி மன்றம்

ஈ. இைற்றுள் ஏதுமில்வல

80. கீழ்க்கண்டைர்களில் பாராளுமன்றக் கூட்டத் பதாடரில் கலந்து பகாள்பைர் யார்?
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அ. தவலவம மதர்தல் அதிகாரி
81.

இ. மாநிலங்களின் ஆளுநர்கள்

ஆ. சட்ட ஆதைாசகர்

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

83. ஒரு மாநில அரசாங்கத்தின் தவலைர் யார்?
அ. ஆளுநர்

ஈ. அவமச்சர் குழு
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

85. திட்டக்குழு மதாற்றுவிக்கப்பட்ட ைருடம்
அ. 1952

ஆ. 1904

இ. 1956

ஈ. சி. ராஜமகாபாலச்சாரி
ஈ. 1950

86. இந்திய அரசியலவமப்பு நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது
அ. ேனவரி 26, 1950

ஆ ஜனைரி 26, 1952

இ. ஆகஸ்ட் 19, 1948

87. இந்திய அரசியல் சாசனம் என்பது

ஈ. நைம்பர் 26, 1949

அ. எழுதப்பபற்றது

இ. நெகிழும் மற்றும் நெகிழாத்ேன்லம உலடயது

ஆ. எழுதப்பபறாதது
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?
91.

அ. 30 ையது

ஆ. 35 வயது

இ. 40 ையது

மக்கைவையின் அவைத்தவலைர் (சபாநாயகர்)

ஈ. 40 ையது

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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