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Indian Polity Model Test Questions 4 in Tamil With Answer
1.

2.

3.

4.
5.

மாநில பட்டியல் அதிகாரத்திற்கு உட்படாதது எது?
அ. வங்கி

ஆ. தலசுய அரசாங்கம்

இ. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு

ஈ. நீர் விநியயாகம்

அ. மாவட்ட ஆட்சியர்

ஆ. தலலலம சசயலர்

ஒரு மாவட்டத்தின் தலலலம சசயலாட்சித்துலை தலலவர் யார்?
இ. அலமச்சர்

ஈ. வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி

ஒரு மாநிலத்தின் சட்டசலபலயக் கலலக்கும் அதிகாரத்லத ஜனாதிபதிக்கு அளிக்கும் குடியுரிலம

சட்டத்தின் பிரிவு
அ. பிரிவு 256

ஆ. பிரிவு 356

இ. பிரிவு 254

ஈ. பிரிவு 354

அ. 21 ஆண்டுகள்

ஆ. 25 ஆண்டுகள்

இ. 30 ஆண்டுகள்

ஈ. 35 ஆண்டுகள்

இந்திய குடிமகன் ஒருவர் பாராளுமன்ை உறுப்பினர் ஆவதற்கு குலைந்தபட்ச வயது
விதி 356 என்பது

அ. எந்த மாநிலத்ததயும் குடியரசுத் ததலவரின் ஆட்சிக்குள் ககாண்டுவர வழி கெய்கிறது
ஆ. குடியரசுத் தலலவர் பாராளுமன்ைத்லத கலலக்க வழி சசய்கிைது

இ. குடியரசுத் தலலவர் எந்த மத்திய அலமச்சலரயும் விலக்க வழி சசய்கிைது
6.

ஈ. குடியரசுத் தலலவர் இந்தியாவின் தலலலம நீதிபதிகலள விலக்கவழி சசய்கிைது
கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கலள ஆய்க.

நம் நாட்டு சின்னங்கள் என்பலவ
I. மயில்

II. தாமலர

III. உயிரின சபங்கால் புலி
IV. லடயனாசார்
இவற்றில்

அ. I மட்டும் IV சரியானலவ

இ. I,II,III மற்றும் IV சரியானலவ
7.

மாநிலங்கலளலவ

சபற்றிருக்கவில்லல?

மக்களலவக்கு

ஆ. I, II மற்றும் IV சரியானலவ
ஈ. I,II,III ெரியானதவ
சமமாக

அதிகாரங்கலள

கீழ்க்காணும்

அ. ெபாநாயகதர ததர்ந்கதடுத்தல்

ஆ. துலை குடியரசுத் தலலவலர யதர்ந்சதடுத்தல்
இ. குடியரசுத் தலலவலர தண்டித்தல்

ஈ. குடியரசுத் தலலவலர யதர்ந்சதடுத்தல்
8.

மக்களலவத் தலலவர்

அ. மக்கதை உறுப்பினர்கைால் அதவக்கு உள்தைதய ததர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார்.
ஆ. மக்களலவ உறுப்பினர்களால் அலவக்கு சவளியில் யதர்ந்சதடுக்கப்படுகிைார்.

Learning Leads To Ruling

Page 1 of 10

எதில்

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

இ. பிரதம அலமச்சரின் ஆயலாசலன சபயரில் குடியரசுத் தலலவரால் நியமிக்கப்படுகிைார்
ஈ. எதிர்கட்சி தலலவர்களின் ஆயலாசலனலயக் யகட்டு பிரதம அலமச்சரால் நியமனம்
சசய்யப்படுகிைார்.
9.

இந்திய குடியரசுத் தலலவர்

அ. இந்தியாவில் உண்லமயாக ஆட்சி சசய்பவர்.

ஆ. அரசியலதமப்புப்படி அரசின் மற்றும் அரொங்கத்தின் ததலவராவார்.
இ. அரசு மற்றும் அரசாங்கத்தின் தலலவராவார்.

ஈ. அரசாங்கத்லத அலமக்கும் சபரிய கட்சியின் தலலவராவார்.

10. குடியரசுத் தலலவலர பதவி நீக்கம் சசய்ய் தண்டிக்கும் தீர்மானத்லத
அ. மக்களலவ நிலையவற்ைலாம்

ஆ. இந்திய உச்சநீதி மன்ைம் நிலையவற்ைலாம்

இ. பாராளுமன்றத்தின் இரு அதவகளிலும் நிதறதவற்றலாம்
11.

12.

ஈ. அலமச்சரலவயில் நிலையவற்ைலாம்

குடியரசுத் தலலவர் நாட்டில் இதுவலர எத்தலன தடலவ நிதி சநருக்கடிலய அறிவித்திருக்கிைார்?

அ. ஒரு தடலவ

ஆ. இரண்டு தடலவ

இ. மூன்று தடலவ

ஈ. ஒரு தபாதும் இல்தல

நீதிபதிகளின் சம்பளம்

அ. அவசர நிதியிலிருந்து வழங்கப்படுகிைது

ஆ. ஒன்று யசர்க்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து வழங்கப்படுகிைது
இ. கதாகுப்பு நிதியிலிருந்து வழங்கப்படுகிறது
13.

ஈ. தனியாக நிதி இல்லல
இந்திய அரசியலலமப்பு

அ. முழுவது கூட்டாட்சி தன்லம உலடயது

ஆ. முழுவதும் ஒற்லையாட்சி தன்லம உலடயது

இ. ஒற்தறயாட்சி தன்தமகதை ககாண்ட கூட்டாட்சி
ஈ. கூட்டாட்சி தன்லமகலள சகாண்ட ஒற்லையாட்சி

14. மக்களாட்சி சவற்றிகரமாக சசயல்படுவதற்கு யதலவயான முக்கிய அடிப்பலட உரிலம யாது?
அ. சசாத்துரிலம

15.

இ. கூட்டம் கூடும் உரிலம

ஆ. சங்கம் அலமக்கும் உரிலம

ஈ. குதறகதை கூறும் உரிதம

மக்களலவத் தலலவர் தன் பதவிக்காலம் முடியும் முன்யப பதவி நீக்கம் சசய்யப்படலாம்.

அ. குடியரசுத் தலலவரால் பிரதம அலமச்சரின் சிபாரிசின் அடிப்பலடயில்

ஆ. மக்கைதவ தன் ததலவருக்கு எதிராக தீர்மானம் நிதறதவற்றும் தபாது
இ. மக்களலவயும், பிரதம அலமச்சரும் சிபாரிசு சசய்தால்
16.

ஈ. பாராளுமன்ைத்தின் இரு அலவகளும் அதற்கான தீர்மானம் நிலையவற்றினால்

இந்திய அரசியலலமப்பு சட்டத்தில் எந்த நிதி மாநில அரசாங்கத்துக்கு கிராம பஞ்சாயத்துக்கலள

அலமக்க வழிவலக சசய்கிைது?
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ஆ. விதி 40

இந்தியப் பாராளுமன்ைம்

இ. விதி 48

ஈ.விதி 51

அ. மக்களலவயும், மாநிலங்களலவயும் சகாண்டது
ஆ. குடியரசுத் ததலவர், மக்கைதவ மற்றும் மாநிலங்கைதவதயக் ககாண்டது
இ. மக்களலவ, குடியரசுத் தலலவர் மற்றும் அலமச்சர்கலள சகாண்டது

18.

ஈ. மக்களலவ, மாநிலங்கலளலவ, அலமச்சரலவ மற்றும் குடியரசுத் தலலவலர சகாண்டது
பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டத்லத முதன்முதல் அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம்

அ. ராஜஸ்தான்

ஆ. யமற்கு வங்காளம்

இ. மத்திய பிரயதசம்
19.

ஈ. தமிழ்நாடு

பின்வருபலவகளில் எலவ உச்சநீதிமன்ை நீதிபதிகளின் தகுதிகளில் தவைாக சசால்லப்படுகிைது?

அ. அவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க யவண்டும்

ஆ. ஒரு உயர்நீதி மன்ைத்தில் பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக இருந்திருக்க யவண்டும்
இ. ஒரு உயர்நீதி மன்ைத்தில் ஐந்தாண்டுகள் நீதிபதியாக இருந்திருக்க யவண்டும்

ஈ. அவர் மூன்றாண்டுகள் கணக்காைர் மற்றும் தணிக்தகயாைராக இந்திய அரசில்
இருந்திருக்க தவண்டும்

20. இந்திய அரசியலலமப்லப எழுதுவதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆனது?
அ. 2 வருடம் 10 மாதம் 18 நாள்

21.

இ. 2 வருடம் 6 மதம் 18 நாள்

ஆ. 2 வருடம் 11 மாதம் 18 நாள்
ஈ. 2 வருடம் 2 மாதம் 10 நாள்

இந்திய அரசியலலமப்பு எழுதியவர்கள் அடிப்பலட உரிலமகள் என்ை தத்துவத்லத

அ. அகமரிக்க அரசியலதமப்பில் இருந்து கபற்றனர்
ஆ. கனடா அரசியலலமப்பில் இருந்து சபற்ைனர்
இ. ரஷ்ய அரசியலலமப்பில் இருந்து சபற்ைனர்

ஈ.அயர்லாந்து அரசியலலமப்பில் இருந்து சபற்ைனர்

22. பின்வருவனவற்றுள் எந்த அரசியலலமபு திருத்தம் இந்திய அரசியலலமப்பில் அடிப்பலட
கடலமகலள யசர்த்தது

23.

அ. 42 வது அரசியலதமப்பு திருத்தம்

ஆ. 44 வது அரசியலலமப்பு திருத்தம்

இ. 48வது அரசியலலமப்பு திருத்தம்

ஈ. 49 வது அரசியலலமப்பு திருத்தம்

அ. பிரிட்டனின் மாதிரியில் அதமந்தது

ஆ. அசமரிக்க மாதிரில் அலமந்தது

இந்திய சட்டமன்ைம்

இ. பிரான்சின் மாதிரியில் அலமந்தது

24. ராஜ்ய சலபயின் உறுப்பினர்கள்
அ. 230 யபர்

25.

ஆ. 250 தபர்

ஈ. சஜர்மனியின் மாதிரியில் அலமந்தது
இ. 300 யபர்

ஈ. 400 யபர்

இந்திய உப ஜனாதிபதியாக உள்ளவயர தலலவராக இருப்பது

அ. யலாக் சலபக்கு

இ. யதர்வாலைய குழுவிற்கு
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26. இந்தியாவிற்கு முதன் முதலில் சதால்சபாருள் துலைக்கு லடரக்டர் சஜனரல் பதவிலய
உருவாக்கியவர்

27.

அ. ரிப்பன் பிரபு

ஆ. லிட்டன் பிரபு

இ. கர்ஸன் பிரபு

ஈ. எல்ஜின் பிரபு

கவர்னர் சஜனரலில் நிர்வாக குழுவில் சட்ட உறுப்பினலர நிரந்தர உறுப்பினராக ஆக்கிய பட்டயச்

சட்டம்

அ. 1813

ஆ. 1833

இ. 1853

ஈ. 1793

28. மாநிலங்களலவ உறுப்பினர்களின் அதிகப்படியான எண்ணிக்லக
அ. 250 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 224 உறுப்பினர்கள்

இ. 350 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 500 உறுப்பினர்கள்

அ. 30 நிமிடங்கள்

ஆ. ஒரு மணி தநரம்

29. மக்களலவயில் பூஜ்ய யநரத்தின் கால அளவு
இ. இரண்டு மணி யநரம்

ஈ. குறிப்பிடப்படவில்லல

30. இந்திய பாராளுமன்ைம்

அ. குடியரசுத் ததலவர், மக்கைதவ, மாநிலங்கைதவதயக் ககாண்டது
ஆ. மக்களலவ, மாநிலங்களலவலயக் சகாண்டது

இ. மக்களலவ, சபாநாயகர் மற்றும் தலலலம அலமச்சரலவ சகாண்டது
31.

ஈ. இலவகளில் எதுவும் இல்லல
அலமச்சரலவ கூட்டாக

அ. குடியரசுத் தலலவருக்கு சபாறுப்பானது
ஆ. பாராளுமன்றத்திற்கு கபாறுப்பானது.

இ. தலலலம அலமச்சருக்கு சபாறுப்பானது
32.

ஈ. மக்களுக்கு சபாறுப்பானது

ஒரு கட்சி, யதசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்பட எத்தலன மாநிலங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட

யவண்டும்?
அ. ஒன்று

33.

ஆ. இரண்டு

இ. மூன்று

மாநில ஆளுநரின் பதவிக்காலம்

அ. நான்கு ஆண்டுகள்

இ. குடியரசுத்ததலவர் விரும்பும் வதர

ஈ. நான்கு

ஆ. ஐந்து ஆண்டுகள்

ஈ. பாராளுமன்ை நம்பிக்லக உள்ளவலர

34. அரசியல் அலமப்பில் எத்தலன வலக சநருக்கடி நிலல உள்ளது?
35.

அ. ஐந்து

ஆ. இரண்டு

திட்ட ஆலையம் என்பது

அ. சட்ட பூர்வமான அலமப்பு

இ. சட்டம் இயற்றும் அலமப்பு

36. மாநிலங்கள் அலவயின் தலலவர்
அ. துதண குடியரசுத் ததலவர்

Learning Leads To Ruling

இ. மூன்று

ஈ. நான்கு

ஆ. ெட்டப் பூர்வமான அதமப்பு அல்ல
ஈ. சபாருளாதார அலமப்பு
ஆ. சபாநாயகர்
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இ. இந்திய தலலலம நீதிபதி

ஈ. பிரதம மந்திரி

அ. பிரதம அலமச்சர்

ஆ. ஜனாதிபதி

இ. பாராளுமன்றம்

ஈ. உச்சநீதிமன்ைம்

அ. 500 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 550 உறுப்பினர்கள்

இந்தியாவின் உச்சகட்ட சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் சபற்ைது

38. தற்யபாது மக்களலவயின் கூடுதல் எண்ணிக்லக
இ. 545 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 525 உறுப்பினர்கள்

39. மக்களலவயின் கூட்டத் சதாடரில் தலலலம வகிப்பவர்
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. ெபாநாயகர்

ஈ. யமற்கூறியவர்களில் எவருமில்லல

அ. 15 ஆகஸ்டு, 1947

ஆ. 26 நவம்பர், 1949

40. புதிய இந்திய அரசியலலமப்பு எடுத்துக் சகாள்ளப்பட்ட ஆண்டு

41.

இ. 26 ஜனவரி, 1950

ஈ. 15 ஆகஸ்டு, 1950

மத்தியப் சபாதுப்பணி யதர்வாலையத்தின் உறுப்பினர்கலள நியமனம் சசய்வது

அ. ஜனாதிபதி

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. சுப்ரீம் யகார்ட்டின் தலலலம நீதிபதி

ஈ. முதலலமச்சர்

அ. 97 வதகப்பாடுகள்

ஆ. 66 வலகப்பாடுகள்

42. மத்திய பட்டியலில் அடங்குவது
இ. 47 வலகப்பாடுகள்

ஈ. 105 வலகப்பாடுகள்

43. மக்களலவயின் சபாநாகரின் ஊதியத்திலன நிர்ையிப்பது
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. அரசியலதமப்பு

இ. பாராளுமன்ைம்

ஈ. மத்திய அரசியலலமப்பு

44. முதல் சபாதுத் யதர்தல் நலடசபற்ை ஆண்டு
அ. 1947

ஆ. 1949

45. இந்திய கூட்டாட்சி முலை

இ. 1950

ஈ. 1952

அ. வைதமயான மத்திய அரதெக் ககாண்டது.
ஆ. பலவீனமான மத்திய அரலசக் சகாண்டது

இ. மத்திய அரசு, மாநில அரசுகள் சமஅதிகாரத்லத சகாண்டது
ஈ. யமற்கண்ட எதுவுமில்லல

46. சட்டம் இயற்றும் அலமப்பு, மத்தியிலும் தமிழ் நாட்டிலும்
அ. மத்தியில் இரு அதவ, தமிழ்நாட்டில் ஓரதவ
ஆ. மத்தியில் ஓரலவ, தமிழ்நாட்டில் ஓரலவ

இ. மத்தியில் இரு அலவ, தமிழ்நாட்டில் இரு அலவ
ஈ. மத்தியில் ஓரலவ, தமிழ்நாட்டில் இரு அலவ

47. இந்திய அரசியலலமப்பு

அ. சநகிழாத் தன்லமயுலடயது
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ஆ. சநகிழும் தன்லமயுலடயது
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இ. கநகிழும், கநகிழா இருதன்தமயும் உதடயது
ஈ. யமற்சசான்ன எதுவும் இல்லல

48. ஒர் மாநிலத்தின் நிலப்பரப்பிலிருந்து புது மாநிலத்லத உண்டாக்கும் அதிகாரம்
அ. பாராளுமன்றத்திடம் உள்ைது

ஆ. குடியரசுத் தலலவரிடம் உள்ளது

இ. பிரதம மந்திரி மற்றும் காபிசனட் இவற்றில் உள்ளது
ஈ. குறிப்பிட்ட மாநில சட்டமன்ைத்திடம் உள்ளது.

49. பத்திரிலக சுதந்திரம் என்ை அடிப்பலட உரிலம

அ. அரசியல் அலமப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
ஆ. அரசியல் அலமப்பில் குறிப்பிடப்படவில்லல

இ. தபச்சு சுதந்திர உரிதமயில் இந்த உரிதம உள்ைடங்கியுள்ைது
ஈ. உள்ளடங்கவில்லல

50. அரசின் வழிகாட்டி சநறிமுலைகள் எடுக்கப்பட்டது
அ. அசமரிக்க அரசியலலமப்பு
இ. பிரிட்டிஷ் அரசியலலமப்பு

ஆ. அயர்லாந்து அரசியலதமப்பு
இ. சுவிஸ் அரசியலலமப்பு

51. அரசியலலமப்பின் அடிப்பலட அலமப்லப, அரசியலலமப்பு திருத்தங்கள் சசய்ய முடியாது என்ை
முடிலவ எடுத்த வழக்கு
அ. யகாலக்நாத் வழக்கு
52.

ஆ. தகெவனந்த பாரதி வழக்கு

இ. சங்கரி பிரசாத் வழக்கு

இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலலவர்

அ. ராதஜந்திர பிரொத்
53.

ஈ. வங்கி யதசியமயமாக்குதல் வழக்கு
ஆ. ராதாகிரிஷ்ைன்

இ. ஜவஹர்லால் யநரு

ஈ. ஜாகீர் ஹீயசன்

ராஜ்ய சலபக்கு குடியரசுத் தலலவர் நியமனம் சசய்யும் அங்கத்தினர்கள் எண்ணிக்லக

அ. 12

ஆ. 2

இ. 10

ஈ. 5

அ. 352

ஆ. 370

இ. 220

ஈ. 300

54. காஷ்மீருக்கு சிைப்பு தகுதிலயத் தரும் அரசியலலமப்பு ஷரத்து
55.

யலாக் சலபக்கு குடியரசுத் தலலவர் நியமனம் சசய்யும் அங்கத்தினர்களின் எண்ணிக்லக

அ. 5

ஆ. 4

இ. 7

ஈ. 2

56. ராஜ்யசலபயின் அங்கத்தினராக இருப்பதற்கான வயது, குலைந்த பட்சம்
57.

அ. 30 வயது

ஆ. 25 வயது

இ. 21 வயது

ஈ. 35 வயது

குடியரசுத் தலலவர் இைந்து விட்டால், உதவிக்குடியரசுத் தலலவர் இல்லாவிடில் குடியரசுத்

தலலவராக இருப்பவர்

அ. உச்ெநீதி மன்றத்தின் ததலதம நீதிபதி
ஆ. யலாக் சலபயின் சபாநாயகர்
இ. ராஜ்யசலபயின் தலலவர்

ஈ. யமற்கண்டலவயில் ஏதுவும் இல்லல
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58. கீழ்க்கண்ட அரசியலலமப்பு திருத்தப்படி சசாத்து உரிலம அடிப்பலட உரிலமகளில் ஒன்று
இல்லல

அ. 42வது திருத்தம்

ஆ. 38வது திருத்தம்

இ. 44வது திருத்தம்

ஈ. 56வது திருத்தம்

59. யதசிய வளர்ச்சிக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட வருடம்
அ. 1947

ஆ. 1950

60. திட்டக் குழுவின் தலலவர்

இ. 1952

அ. குடியரசுத் தலலவர்

ஆ. சபாநாயகர்

இ. திட்ட அலமச்சர்
61.

ஈ. 1956

ஈ. பிரதம மந்திரி

அயசாக் யமத்தா குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு

அ. 1970

ஆ. 1975

இ. 1977

ஈ. 1980

62. பஞ்சாயத்து ராஜ் அலமப்பில், பல்வந்த்ராய் யமத்தா குழு பரிந்துலரத்தது
அ. ஒருபடி அலமப்பு

ஆ. இருபடி அலமப்பு

இ. முப்படி அதமப்பு

ஈ. நான்குபடி அலமப்பு

63. இந்தியாவின் அரசியல் சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட வருடம்
அ. 1949

ஆ,. 1951

இ. 1950

ஈ. 1952

64. இந்திய அரசியலலமப்பு வடிவலமப்புக் குழுவின் தலலவர்
அ. டாக்டர் ராயஜந்திர பிரசாத்
இ. ஜவஹர்லால் யநரு

65. அசமரிக்க பாராளுமன்ைத்தின் சபயர்
அ. டயட்

ஆ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்தபத்கார்
ஈ. சக.எம்.முன்ஷி

ஆ. பாராளுமன்ைம்

இ. காங்கிரஸ்

ஈ. சசனட்

66. இந்தியாவின் மாநில அரசுகள் கலலக்கப்படுவதற்கு பயன்படும் அரசியல் நிர்ைய சட்டத்தின்
பிரிவு

அ. 256

ஆ. 370

இ. 365

67. ஒரு மாநில ஆளுநர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிைார்?
அ. பிரதம மந்திரி

இ. குடியரசுத் ததலவர்

ஈ. 356

ஆ. அலமச்சர் குழு
ஈ. பாராளுமன்ைம்

68. குடியரசுத் தலலவர் தமக்குள்ள ஆட்சித் துலை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரங்கலள எதற்யகற்ப
சசயல்படுத்த யவண்டும்?

அ. அதமச்ெரதவயின் பரிந்துதர

இ. தலலலம அலமச்சரின் ஆயலாசலன

ஆ. அரசியலலமப்பு
ஈ. தன்னிச்லசப்படி

69. மாநில சதாகுதியிலிருந்து சசலவு சசய்வதற்காக சட்டம் இயற்றுவதற்கு முன் யாருலடய
பரிந்துலர யதலவப்படுகின்ைது?
அ. ஆளுநர்

இ. ரிசர்வ் வங்கி
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ஆ. குடியரசுத் ததலவர்
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70. இந்திய ராணுவத்தின் தலலலம தளபதி யார்?
அ. பிரதம மந்திரி

இ. குடியரசுத் ததலவர்
71.
72.

73.

ஆ.சபாநாயகர்

ஈ. அலமச்சரலவச் சசயலாளர்

யலாக் சபாவிற்கு எத்தலன ஆங்கியலா-இந்தியர்கள் நியமிக்கப்படலாம்?

அ. இரண்டு

ஆ. ஐந்து

இ. ஆறு

இந்தியாவில் குழந்லத சதாழிலாளர் முலைலய ஒழிப்பது

அ. சமத்துவ உரிலம
இ. சமய உரிலம

ஈ. பன்னிசரண்டு

ஆ. சுதந்திர உரிலம

ஈ. சுரண்டலுக்ககதிரான உரிதம

இந்தியாவின் அடிப்பலட உரிலமகலள பாதுகாப்பது

அ. இந்திய அரசாங்கம்
இ. உயர்நீதிமன்ைம்

ஆ. உச்சநீதிமன்ைம்

ஈ. உச்ெநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்கள்

74. இந்தியாவில் மத்திய அரசு சட்டமியற்ை முழு அதிகாரம் தருவது
அ. மத்திய வரிலசப் பட்டியல்

75.

இ. மாநில வரிலசப் பட்டியல்

ஆ. சபாது வரிலசப் பட்டியல்

ஈ. மத்திய மற்றும் கபாது வரிதெப் பட்டியல்கள்

மத்திய அலமச்சர்கள் கண்டிப்பாக அங்கத்தினர்களாக இருக்க யவண்டும்

அ. யலாக்சபா

இ. பாராளுமன்றம்

ஆ. ராஜ்ய சபா

ஈ. மாநில அலவ

76. இந்தியாவில் எந்தவலக அரசாங்கம் உள்ளது?
அ. மன்னராட்சி

இ. சசல்வந்தராட்சி
77.

ஆ. பாராளுமன்ற அரொங்கம்
ஈ. ஜனாதிபதி அரசாங்கம்

நிதிக் குழுவின் தலலவலர நியமனம் சசய்பவர்

அ. ஜனாதிபதி

இ. அலமச்சரலவ

ஆ. பிரதமர்

ஈ. பாராளுமன்ைம்

78. இந்தியக் குடியரசுத் தலலவருக்கு பதவிப் பிரமாைம் சசய்து லவப்பவர்
அ. இந்திய ததலதம நீதிபதி
இ. சபாநாயகர்

ஆ. இந்திய துலைக் குடியரசுத் தலலவர்
ஈ. பிரதம அலமச்சர்

79. இந்திய அரசாங்கத்தின் தலலலம சட்ட அலுவலர் யார்?
அ. சட்ட அலமச்சர்

இ. மத்திய அரொங்க ெட்ட ஆதலாெகர்

ஆ. தலலலம நீதிமன்ை நீதிபதி

ஈ. மாநில அரசாங்க சட்ட ஆயலாசகர்

80. அவசரகால நிலலலய பிரகடனப்படுத்துவதற்கு அதிகாரம் சபற்ைவர் யார்?
அ. குடியரசுத் ததலவர்

இ. பாதுகாப்புத் துலை அலமச்சர்
81.

ஆ. தலலலம அலமச்சர்
ஈ. உள்துலை அலமச்சர்

இந்தியக் குடியரசுத் தலலவர் யதர்தல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சலனகலள தீர்த்து லவக்கும் அதிகாரம்

யாருக்கு உள்ளது?

அ. பாராளுமன்ைம்

இ. ததலதம நீதிமன்றம்
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ஆ. யதர்தல் ஆலையம்

ஈ. இந்தியத் தலலலம சட்ட ஆயலாசகர்
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82. ஜம்மு காஷ்மீரின் அரசியலலமப்பு நலடமுலைக்கு வந்தது.
அ. 26 ஜனவரி, 1951

ஆ. 26 ஜனவரி, 1957

இ. 26 ஜனவரி 1958

ஈ. இலவகளில் எதுவுமில்லல

83. எத்தலன சமாழிகள் இந்திய யதசிய சமாழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன?
அ. 14

ஆ. 15

இ. 16

ஈ. 22

84. மாநில சட்டமன்ைக் கீழலவயில் குலைந்த பட்சம் எத்தலன உறுப்பினர்கள் இருக்க யவண்டும்?
அ. 40

ஆ. 50

இ. 60

ஈ. 70

85. இந்திய அரசியலலமப்பு சட்டம் அமலுக்கு வந்த ஆண்டு
அ. நவம்பர் 26, 1949

ஆ. ஜனவரி 26, 1950

இ. நவம்பர் 26, 1950

ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1947

அ. ஜவஹர்லால் தநரு

ஆ. மகாத்மா காந்தி

86. இந்திய அரசியலலமப்புச் சட்டத்தின் முகவுலரலய தயாரித்தவர் யார்?
இ. பி.ஆர்.அம்யபத்கார்

ஈ. ராயஜந்திர பிரசாத்

87. நிதி ஆலையத்தின் பதவிக் காலம் எத்தலன ஆண்டுகள்?
அ. 4 வருடங்கள்

ஆ. 5 வருடங்கள்

இ. 6 வருடங்கள்

ஈ. 7 வருடங்கள்

அ. 18 வருடம்

ஆ. 19 வருடம்

88. இந்தியாவின் வாக்குரிலம சபை குலைந்த பட்ச வயது வரம்பு என்ன?
இ. 20 வருடம்

ஈ. 21 வருடம்

குறிப்பு: 61வது சட்டத்திருத்தம் மூலம் 21-லிருந்து 18 ஆக குலைக்கப்பட்டது
89. நிதிநிலல சநருக்கடி எத்தலன முலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளன?
அ. ஒரு முலை

ஆ. இரு முலைகள்

இ. மூன்று முலைகள்

ஈ. இதுவதர பிரகடனப்படுத்தவில்தல

90. இந்தியாவ்ன் தணிக்லகத் துலை தலலவலர நியமனம் சசய்பவர்?
அ. துலைக் குடியரசுத் தலலவர்
இ. பிரதம மந்திரி
91.

ஆ. குடியரசுத் ததலவர்
ஈ. தலலலம நீதிபதி

மக்களலவயின் பதவிக்காலம் எத்தலன ஆண்டுகள்?

அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 5 ஆண்டுகள்

இ. 6 ஆண்டுகள்

92. இந்திய அரசியலலமப்பில் எத்தலன அட்டவலைகள் உள்ளன?
அ. 9

ஆ. 12

இ. 8

ஈ. 7 ஆண்டுகள்

ஈ. 395

93. அரசியல் நிர்ைய சலபயின் தலலவராக இருந்தவர் யார்?
அ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்யபத்கார்

ஆ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரொத்

இ. சர்தார் வல்லபாய் பட்யடல்

ஈ. பண்டித ஜவஹர்லால் யநரு

அ. யதசிய சமாழிப் பட்டியல்

ஆ. குடியுரிலம

94. இந்திய அரசியலலமப்புச் சட்டத்தின் முதல் அட்டவலை எலத உள்ளடக்கியது?
இ. மாநில யூனியன் பிரததெ எல்தலப் பட்டியல்
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ஈ. மத்திய-மாநில உைவுகள்
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95. இந்திய அரசியல் அலமப்புச் சட்டத்தின் 32வது ஷரத்து குறிப்பிடுவது
அ. சுதந்திர உரிலம

இ. அரசியலதமப்பு தீர்வு உரிதம

ஆ. சசாத்துரிலம

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லல

96. பார்லிசமண்டின் யமலலவ __________ என்று அலழக்கப்படுகிைது.
அ. பார்லிசமண்ட் அலவ
இ. ராஜ்ய ெபா

ஆ. ராஷ்ட்ரபதிபவன்
ஈ. யலாக்சபா

97. சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் நிதி மயசாதாலவ சமர்ப்பித்தவர் யார்?
அ. சமாரார்ஜி யதசாய்

இ. ஆர்.தக. ெண்முக கெட்டியார்

ஆ. சி.டி.யதஷ்முக்

ஈ. சி. சுப்பிரமணியம்

98. கீழ்வரும் நாடுகளுள், எந்த நாட்டில் எழுதப்படாத அரசியலலமப்பு உள்ளது?
அ. இந்தியா

இ. பிரான்ஸ்

ஆ. ஜப்பான்

ஈ. இங்கிலாந்து

99. கீழ்வருபவர்களுள், ஜனநாயகத்திற்கு யார் தக்க இலக்கைம் அளித்தார்?
அ. லிங்கன்

இ. சஜ.எஃப். சகன்னடி

ஆ. வாஷிங்டன்

ஈ. இவர்களில் எவருமில்லர்

100. முதல் சுதந்திர இந்திய அரசியலலமப்பு நகலலத் தயாரித்தவர்?
அ. விஜய ராகவாச்ொரியார்
இ. பி.ஆர்.அம்யபத்கார்
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ஆ. டி.டி.கிருஷ்ைமாச்சாரி
ஈ. ஜவஹர்லால் யநரு
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