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Indian Polity Model Test Questions 5 in Tamil With Answer
1.

2.

3.

4.

நியூ இந்தியா என்ற ஆங்கில வார இதழை நிறுவியவர் யார்?
அ. பிபின் சந்திரபால்

ஆ. பாலகங்காதர திலகர்

இ. தாதாபாய் ந ௌரராஜி

ஈ. லாலா லஜபதி ராய்

இந்தியாவில் முப்பழைகளின் தழலவர் யார்?
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. பாதுகாப்பு மந்திரி

இ. ஜனாதிபதி

ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்

இந்தியாவின் திட்ைக்குழுவின் தழலவராக பதவியின் அடிப்பழையில் யார் இருக்க முடியும்?
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. துழை ஜனாதிபதி

இ. பிரதமர்

ஈ. உள்துழற அழமச்சர்

இந்திய துழை ஜனாதிபதி பின்வரும் உறுப்பினர்களால் ரதர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார்?
அ. ரலாக்சபா உறுப்பினர்களால்
ஆ. இராஜ்யசபா உறுப்பினர்களா
இ. ல ாக்சபா மற்றும் ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்களால்
ஈ. மாநிலங்களின் சட்ைசழபகளின் உறுப்பினர்களால்

5.

இந்தியாவின் இழைப்பு நமாழி எது?
அ. ஆங்கி ம்

6.

8.

9.

இ. பிநரஞ்ச்

ஈ. ஹிந்தி

ஓர் ஆளு ர் ஆவதற்கு குழறந்த பட்ச வயது என்ன?
அ.25

7.

ஆ. கிரீக்
ஆ. 30

இ. 35

ஈ. 60

இராஜ்ய சபாவின் ஆயுட்காலம் என்ன?
அ. 6 வருைங்கள்

ஆ. 5 வருைங்கள்

இ. நிரந்தரமானது

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல

இந்தியப் பிரதமழர யார் நியமனம் நசய்கிறார்?
அ. ரலாக்சபா

ஆ. இராஜ்ய சபா

இ. இந்திய ஜனாதிபதி

ஈ. இந்தியாவின் தழலழம நீதிபதி

எந்த ாளில் இந்திய அரசியல் சாசனம் ழைமுழறக்கு வந்தது?
அ. ஆகஸ்ட் 14, 1947

ஆ. ஆகஸ்ட் 15, 1947

இ. ஜனவரி 26, 1950

ஈ. வம்பர் 26, 1949

10. சுதந்திர இந்தியாவின் முதலாவது தழலழம நீதிபதி யார்?
அ. நீதிபதி மகாஜன்
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இ. நீதிபதி ஷீலாட்

ஈ. இவர்களில் எவருமில் ர்

குறிப்பு: முதல் தழலழம நீதிபதி – ஹரிலால் ரஜ. கானியா
11.

ஒரு மாநில அரழச நீக்கும் அதிகாரத்ழத அரசியலழமப்பின் எந்த ஷரத்து வைங்குகிறது?
அ. 356

ஆ. 360

இ. 17

ஈ. 365

12. தமிைக சட்ை மன்றத்தின் உறுப்பினர் எண்ணிக்ழக என்ன?
அ. 228
13.

14.

ஆ.234

ஈ.252

இந்தியக் குடியரசுத் தழலவர் ஒரு
அ. உண்ழமயான தழலவர்

ஆ. பபயரளவி ான தல வர்

இ. உண்ழமயான நபயரளவிலான தழலவர்

ஈ.இவற்றில் எதுவுமில்ழல

திரு.கிருஷ்ைகாந்த் இந்தியாவில் எத்தழனயாவது துழைக் குடியரசுத் தழலவர்?
அ. 8

15.

இ. 246

தமிழ் ாடு

ஆ.9

இ. 10

மாநிலத்திலிருந்து

ஈ. 11
ராஜ்ய

சழபயில்

நமாத்தம்

எத்தழன

உறுப்பினர்கள்

இருக்கிறார்கள்?
அ. 12
16.

ஆ. 15

இ. 18

ஈ. 20

மக்கள் சழபக்கு எத்தழன ஆங்கிரலா இந்திய வகுப்பினர் நியமனம் நசய்யப்படுகிறார்கள்?
அ.1

ஆ. 2

இ. 3

ஈ. 4

17. ரதசிய திட்ை ஆழையத்தின் தழலவர்

18.

19.

அ. திட்ை அழமச்சர்

ஆ. துழை பிரதம அழமச்சர்

இ.நிதி அழமச்சர்

ஈ. பிரதம அலமச்சர்

இந்திய தழலழம அழமச்சழர நியமனம் நசய்பவர் யார்?
அ. குடியரசுத் தல வர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. தழலழம நீதிமன்ற நீதிபதி

ஈ. சட்ை அழமச்சர்

இராஜ்ய சபாவின் தழலவர்
அ. ஜனாதிபதி

ஆ. சபா ாயகர்

இ. தழலழம அழமச்சர்

ஈ. உதவி ஜனாதிபதி

20. இந்திய குடியரசுத் தழலவரின் பதவிக் காலம் எத்தழன ஆண்டுகள்?

21.

அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 5 ஆண்டுகள்

இ. 6 ஆண்டுகள்

ஈ. 7 ஆண்டுகள்

இராஜ்சபாவிற்கு எத்தழன உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தழலவரால் நியமனம் நசய்யப்பைலாம்?
அ.2

ஆ. 10
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இந்திய அரசியலழமப்பு சட்ைத்தின் எந்த ஷரத்து சட்ைத்திற்கு முன் எல்ரலாரும் சமம் என்பழத
உறுதி நசய்கிறது?

23.

அ. 12வது ஷரத்து

ஆ. 13 வது ஷரத்து

இ. 14வது ஷரத்து

ஈ. 15வது ஷரத்து

இந்திய

அரசியலழமப்பு

சட்ைத்தின்

எந்த

அட்ைவழை

ரதசிய

நமாழிகள்

பட்டியல்

குறிப்பிடுகிறது?
அ. முதல் அட்ைவழை

ஆ. இரண்ைாவது அட்ைவழை

இ. நான்காவது அட்டவலை

ஈ. எட்ைாவது அட்ைவழை

24. மாநில சட்ைமன்ற கீைழவயில் அதிகபட்சமாக எத்தழன உறுப்பினர்கள் வழர இருக்க முடியும்?
அ. 400
25.

ஆ. 450

இ. 500

ஈ. 550

அழமச்சரழவ கூட்ைாக நபாறுப்பு வகிப்பது
அ. குடியரசுத் தழலவருக்கு

ஆ. பிரதம அழமச்சருக்கு

இ. மக்களலவக்கு

ஈ. மாநிலங்களழவக்கு

26. மக்களழவழய கழலப்பதற்கான அதிகாரத்ழதப் நபற்றவர் யார்?

27.

அ. குடியரசுத் தழலவர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. தல லம அலமச்சர்

ஈ. சபா ாயகர்

பாராளுமன்ற கூட்ைத்ழத கூட்டுபவர் மற்றும் ஒத்தி ரபாடுபவர் யார்?
அ. குடியரசுத் தல வர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. தழலழம அழமச்சர்

ஈ. சபா ாயகர்

28. இந்திய அரசியலழமப்பில்

ரசாஷியலிசம் மற்றும் மதச்சார்பின்ழம என்ற வார்த்ழத எந்தத்

திருத்தத்தில் முகவுழரயில் ரசர்க்கப்பட்ைன?
அ. 24வது

ஆ. 38வது

இ. 42வது

ஈ, 44வது

29. சர்க்காரியா கமிஷன் நியமனம் நசய்யப்பட்ைது
அ. பஞ்சாப் பிரச்சழனக்கு தீர்வு காை
ஆ. மத்திய- மாநி

அரசு உறவு நில லய ஆராய

இ. காரவரி தி நீர் பிரச்சழனழய தீர்க்க
ஈ. அரசியல்வாதிகள், குற்றவாளிகள் நதாைர்ழப ஆராய
30. உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியின் பதவி ஓய்வு வயது என்ன?

31.

அ. 58 வருைங்கள்

ஆ. 60 வருைங்கள்

இ. 62 வருடங்கள்

ஈ. 65 வருைங்கள்

தற்ரபாது கீழ்க்கண்ைழவகளில் எது அடிப்பழை உரிழம அல்ல?
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அ. சுதந்திர உரிழம

ஆ. கலாச்சார மற்றும் கல்வி உரிழம

இ. பசாத்துரிலம

ஈ. மதச்சுதந்திர உரிழம

மத்திய ரகபிரனட் கூட்ைத்ழத தழலழமரயற்று ைத்துபவர் யார்?
அ. குடியரசுத் தழலவர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. தல லம அலமச்சர்

ஈ. சபா ாயகர்

இந்திய ஜனாதிபதி எவ்வாறு ரதர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார்?
அ. ரலாக்சபா மற்றும் ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்கள்
ஆ. எல்லா மாநில சட்ைசழப உறுப்பினர்கள்
இ. ல ாக்சபா, ராஜ்யசபா மற்றும் எல் ா மாநி

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாலும்

ஈ. ர ரடியாக இந்திய மக்களால்
34. இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதி யார்?

35.

அ. ைாக்ைர் இராதாகிருஷ்ைன்

ஆ. டாக்டர் இராலஜந்திர பிரசாத்

இ. இராஜரகாபாலாச்சாரி

ஈ. நஜயபிரகாஷ் ாராயைன்

தி.மு.க. நிறுவப்பட்ை ஆண்டு
அ.1949

ஆ. 1952

இ. 1956

ஈ. 1947

36. இந்தியாவில் மாநில ஆளு ர்கழள அமர்த்தும் அதிகாரம் யாரிைமுள்ளது?

37.

அ. ஜனாதிபதி

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. முதலழமச்சர்

ஈ. தழலழம நீதிபதி

இந்தியாவில் அரசியல் நிர்ைய சழபயின் தழலவராக இருந்தவர்
அ. அம்ரபத்கார்

ஆ. இராஜாஜி

இ.சரராஜினி ாயுடு

ஈ. இராலஜந்திர பிரசாத்

38. இந்திய அரசியல் சட்ைத்தில் அரசு வழிகாட்டு ந றிமுழறகள் பின்வரும் பகுதியில் உள்ளது.
அ. பகுதி II

ஆ. பகுதி III

இ. பகுதி IV

ஈ. பகுதி V

39. திட்ைக்குழுவின் தழலவர்
அ. நிதி அழமச்சர்

ஆ. திட்ை அழமச்சர்

இ. வர்த்தக அழமச்சர்

ஈ. பிரதம அலமச்சர்

40. இந்திய திட்ைக்குழு பின்வரும் எந்த ஆண்டில் அழமக்கப்பட்ைது?
அ. 1948

ஆ. 1950

இ. 1951

ஈ. 1954

41. குடியரசுத் தழலவர் தனது பதவி விலகல் கடிதத்ழத யாரிைம் சமர்ப்பிக்கிறார்?
அ. பிரதம அழமச்சர்

ஆ. துலைக் குடியரசுத் தல வர்

இ. அழவத் தழலவர்

ஈ. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி
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42. 360வது இந்திய அரசியலழமப்பு சட்ை ஷரத்து எழதப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது?
அ. சுதந்திர உரிழம

ஆ. நசாத்துரிழம

இ. ரதசிய அவசர கால பிரகைன நிழல

ஈ. நிதிநில

பநருக்கடி பிரகடனம்

43. அடிப்பழை உரிழமகழள நசயல்படுத்துவதற்கு யாருக்கு நீதிப் ரபராழைகழள வைங்கக்கூடிய
அதிகாரம் இருக்கிறது?
அ. பாராளுமன்றம்

ஆ. குடியரசுத் தழலவர்

இ. தல லம நீதிமன்றம்

ஈ. சட்ை அழமச்சர்

44. முதல் நபாதுத் ரதர்தல் ழைநபற்ற ஆண்டு
அ. 1956

ஆ. 1950

இ. 1952

ஈ. 1948

45. அகில இந்திய பணிகளுக்கான அலுவலர்கழள ரதர்ந்நதடுப்பது
அ. பிரதம அழமச்சர்

ஆ. பாராளுமன்றம்

இ. குடியரசுத் தழலவர்

ஈ. மத்திய லதர்வாலையம்

46. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைம்
அ. ந கிைாத் தன்ழமயுழையது

ஆ. ந கிழும் தன்ழமயுழையது

இ. பகுதியாக பநகிழாத் தன்லமயுலடயது மற்றும் பகுதியான பநகிழும் தன்லம உலடயது
ஈ. அதிக ந கிைாத் தன்ழமயுழையது
47. “உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது”? என்று நபாருள்படும் நீதிப் ரபராழை எது?
அ. ஆட்நகாைர் நீதிப்ரபராழை

ஆ. உரிலமலயது வினா நீதிப்லபராலை

இ, ஆவைக் ரகட்பு நீதிப் ரபராழை

ஈ. தழைநீதிப் ரபராழை

48. இந்தியாவில் ஊரக உள்ளாட்சி நிறுவனங்கள் தங்களுழைய முக்கிய நிதிழய நபறுவது _____
மூலமாக
அ. அரசாங்க மானியங்கள்

ஆ. உள்ளூர்வரிகள்

இ. நசாத்துவரி

ஈ. வருமான வரி

49. குடியரசுத் தழலவரின் பதவிக்காலம்
அ. 4 ஆண்டுகள்

ஆ. 6 ஆண்டுகள்

இ. 5 ஆண்டுகள்

ஈ. ஆயுட்காலம்

50. இந்திய அரசியலழமப்பு சட்ைம் இந்தியாழவ பற்றி விவரிப்பது?
அ. மாநி ங்களின் ஒன்றியம்

ஆ. அழரகுழற கூட்ைாட்சி

இ. மாநிலங்களின் கூட்ைழமப்பு மற்றும் யூனியன் பிரரதசங்கள்
ஈ. ஒரு முக அரசு
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அரசியலழமப்புச்

சட்ைத்தின்

எந்த

பிரிவு

ஜம்மு-காஷ்மீர்

மாநிலத்திற்கு

சிறப்பு

அந்தஸ்ழத வைங்கியுள்ளது?

52.

அ.7 வது பிரிவு

ஆ. 170வது பிரிவு

இ. 270வது பிரிவு

ஈ. 370வது பிரிவு

அரசியலழமப்பின் 352வது பிரிவில் அவசரகால பிரகைனத்தில் எந்த அடிப்பழை உரிழமழய ரத்து
நசய்ய முடியாது?

53.

அ. வாழும் உரிலம

ஆ. அரசியலழமப்பு பரிகார உரிழம

இ. சமத்துவ உரிழம

ஈ. ரபச்சுரிழம

ஒரு பர் குடியரசுத் தழலவர் பதவிக்கு ரபாட்டியிடுவதற்கு ரதழவயான வயது வரம்பு
அ. 25 வயதுக்கு ரமல்

ஆ. 30 வயதுக்கு ரமல்

இ. 35 வயதுக்கு லமல்

ஈ. 40 வயதுக்கு ரமல்

54. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைத்தின் அடிப்பழை கட்ைழமவு ரகாட்பாட்டியல் உருவாவதற்கு
காரைமாயிருந்த வைக்கு
அ. ரகாபாலனுக்கும், மதராஸ் மாநிலத்திற்கும் இழையிலான வைக்கு
ஆ. ரகாலக்

ாத் வைக்கு

இ. லகசவானந்த பாரதி வழக்கு
ஈ. மினர்வா மில்ஸ் வைக்கு
55.

இந்திய ஜனாதிபதியின் ஊதியம்
அ. ரூ.15,000

ஆ. ரூ. 20,000

இ.ரூ. 25,000

ஈ. ரூ. 50000

குறிப்பு: துழை ஜனாதிபதிக்கு சம்பளம் கிழையாது.
56. இந்திய ரதர்வாழையம் உருவாவதற்கு அடிப்பழையாக அழமந்தது
அ. அரசிய லமப்பு அடிப்பலட

ஆ. சட்ை அடிப்பழை

இ. அரசியலழமப்பு மற்றும் சட்ை அடிப்பழை கிழையாது ஆனால் அரசியலழமப்பு அடிப்பழை
இல்லாத வளர்ச்சி
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல
57.

ரதசிய அவசர நிழலழய எத்தழன முழற குடியரசுத் தழலவர் பிரகைனப்படுத்தியுள்ளார்?
அ. ஒருமுழற

ஆ. இருமுழறகள்

இ. மூன்று முலறகள்

ஈ. ான்கு முழறகள்

குறிப்பு: 1. 1962 2. 1971

3. 1975

58. யாராக் ராஜ்ய சழபழய கழலக்க முடியும்?
அ. பிரதம மந்திரி
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இ. உதவி ஜனாதிபதி

ஈ. யாருமில்ல

59. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைத்ழதத் தயாரித்த குழுவின் தழலவராக இருந்தவர் யார்?
அ. ரஜ.பி.கிருபாளணி

ஆ. இராரஜந்திர பிரசாத்

இ. ஜவஹர்லால் ர ரு

ஈ. பி.ஆர்.அம்லபத்கார்

60. தமிழ் ாடு திட்ைக்குழுவின் தழலவர்
அ. ஆளு ர்

ஆ. முத லமச்சர்

இ. வருவாய் துழற மந்திரி

ஈ. நிதி மந்திரி

61. 11வது நிதி கமிஷனின் தழலவர் யார்?
அ. குஸ்ரூ

ஆ. சவான்

இ. தீபக் ய்யார்

ஈ. நசன்குப்தா

குறிப்பு: 2002 முதல் 12வது நிதி கமிஷன் தழலவர்- சி.ரங்கராஜன்
62. இந்திய அரசியலழமப்பின் முகவுழர எந்த அரசியலழமப்பு சட்ை திருத்தத்தால் திருத்தப்பட்ைது?
அ. 24வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்
ஆ. 22 வது அரசிய லமப்பு சட்டத்திருத்தம்
இ. 44 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்
ஈ. 73 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்
63. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைத்தில் எத்தழன அட்ைவழைகள் உள்ளன?
அ. 395

ஆ. 8

இ. 9

ஈ. 12

64. இந்திய அரசியலழமப்பின் மூன்றாவது பிரிவு எழதப்பற்றி குறிப்பிடுகிறது?
அ. அரசின் வழிகாட்டி ந றிமுழறகள்

ஆ. அடிப்பலட உரிலமகள்

இ. அடிப்பழை கைழமகள்

ஈ. முகவுழர

65. மாநிலங்களழவ உறுப்பினர்களின் பதவிக் காலம் எத்தழன ஆண்டுகள்?
அ.மூன்று ஆண்டுகள்

ஆ. ான்கு ஆண்டுகள்

இ. ஐந்து ஆண்டுகள்

ஈ. ஆறு ஆண்டுகள்

66. நிதி ஆழையத்ழத உருவாக்குபவர் யார்?
அ. நிதி அழமச்சர்

ஆ. தழலழம அழமச்சர்

இ. குடியரசுத் தல வர்

ஈ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

67. மக்களழவயில் பைமரசாதாழவ அறிமுகப்படுத்துபவர் யார்?
அ. பிரதம மந்திரி

ஆ. சபா ாயகர்

இ. நிதி அலமச்சர்

ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்

68. பாராளுமன்றத்தின் இரு அழவகளும் இழைந்த கூட்ைத்ழத தழலழம ஏற்று ைத்துவது யார்?
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அ. குடியரசுத் தழலவர்

ஆ. துழைக் குடியரசுத் தழலவர்

இ. சபாநாயகர்

ஈ. பிரதம மந்திரி

69. இந்திய அரசியலழமப்புச் சட்ைம் அமுலுக்கு வரும் நபாழுது மத்திய பட்டியலில் இருந்த
விஷயங்கள்
அ. 66 விஷயங்கள்

ஆ. 97 விஷயங்கள்

இ. 47 விஷயங்கள்

ஈ. 78 விஷயங்கள்

70. இந்திய அரசியல் அதிகாரத்தின் முக்கிய ஆதாரம்

71.

72.

73.

அ. மக்கள்

ஆ. பாராளுமன்றம்

இ. அரசியலழமப்புச் சட்ைம்

ஈ. குடியரசுத் தழலவர்

இந்தியப் பாராளுமன்றத்தின் ரமலழவ உறுப்பினரின் பதவிக்காலம் எத்தழன ஆண்டுகள்?
அ. 5 ஆண்டுகள்

ஆ. 3 ஆண்டுகள்

இ. 4 ஆண்டுகள்

ஈ. 6 ஆண்டுகள்

பாராளுமன்ற முழற அரசாங்கத்தில் ஆட்சித்துழற நபாறுப்புழையது
அ. ர ரிழையாக மக்களிைத்தில்

ஆ. சட்டமன்றத்திற்கு

இ. நீதிமன்றத்திற்கு

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல

எந்த அரசியலழமப்புச் சட்ைத்திருத்தம் முன்னால் ஆட்சியாளர்களின் பட்ைங்கழளயும், சிறப்பு
சலுழககழளயும் அகற்றியது?
அ. 24 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்

ஆ. 26 வது அரசிய லமப்பு சட்டத்திருத்தம்

இ. 42 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்

ஈ. 44 வது அரசியலழமப்பு சட்ைத்திருத்தம்

74. 1953ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ை மாநிலங்கள் சீரழமப்பு ஆழையத்தின் தழலவராக இருந்தவர்
யார்?

75.

76.

அ. பாஸல் அலி

ஆ. மஹாஜன்

இ. பணிக்கர்

ஈ. குன்சுரு

ஜனாதிபதி தன்னுழைய பதவி விலகல் கடிதத்ழத யாருக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்?
அ. ஆளு ர்

ஆ. சபா ாயகர்

இ. உதவி ஜனாதிபதி

ஈ. பிரதம மந்திரி

ழைமுழறயிலுள்ள மாநிலங்களின் எல்ழலகழள மாற்றுவதற்கான அதிகாரத்ழத நபற்றுள்ளது
யார்?
அ. குடியரசுத் தழலவர்

ஆ. பிரதம மந்திரி

இ. பாராளுமன்றம்

ஈ. மாநில சட்ைமன்றம்
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கீழ்க்கண்ை அடிப்பழை உரிழமகளின் எந்த உரிழம அரசியலழமப்புச் சட்ை திருத்தத்தால்
நீக்கப்பட்ைது?
அ. சுரண்ைலுக்நகதிரான உரிழம

ஆ. மத சுதந்திர உரிழம

இ. பசாத்துரிலம

ஈ. ரபச்சு உரிழம

78. குடியரசுத் தழலவரின் அவசர கால சட்ைம் எவ்வளவு காலத்திற்கு ழைமுழறயில் இருக்கும்?
அ. மூன்று மாதம்

ஆ. இரண்டு மாதம்

இ. குடியரசுத் தழலவர் அழத நீக்கும் வழர ஈ. ஆறு மாதங்கள்
79. அரசியல் நிர்ைய சழபயின் முதல் கூட்ைம் ழைநபற்ற ாள்
அ. 26 ஜனவரி, 1948

ஆ. 16 ஆகஸ்ட், 1947

இ. 9 டிசம்பர், 1946

ஈ. 16 வம்பர், 1947

80. பட்டியல் I

ஐ, பட்டியல் II உை நபாருத்தி, கீரை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகழளக் நகாண்டு

சரியான பதிழலத் ரதர்ந்நதடு.
பட்டியல் I

பட்டியல் II

a. தழலழமத் ரதர்தல் அதிகாரி

1. ராஜ்ய சழப உறுப்பினர்களால்
ரதர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார்

b. மக்களழவ சபா ாயகர்

2. குடியரசுத் தழலவரால்
நியமிக்கப்படுகிறார்

c. ராஜ்ய சபாவின் துழைத்தழலவர்

3. மக்களழவ உறுப்பினரால்
ரதர்ந்நதடுக்கப்படுகிறார்

81.

a

b

c

அ.

3

2

1

ஆ.

1

3

2

இ.

2

3

1

ஈ.

2

1

3

பஞ்சாயத்து ராஜ் எந்த குழுவின் பரிந்துழரயின்படி அழமக்கப்பட்ைது?
அ. ஜீவராஜ் ரமத்தா

ஆ. அரசாக் ரமத்தா

இ, பல்வந்த்ராய் லமத்தா

ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்

82. உச்சநீதிமன்றம் குடியரசுத்தழலவருக்கு பரிந்துழரப்பது
அ. அழமச்சரழவயில் உள்ள ஓர் அழமச்சழர நீக்க
ஆ. மத்திய அரசு லதர்வாலையத் தல வர் மற்றும் உறுப்பினர்கலள நீக்க
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இ. மக்களழவயின் தழலவழர நீக்க
ஈ. ரமரல நசால்லப்பட்ை அழனவழரயும் நீக்க
83. இந்தியாவில் நிதிப்புரனாய்வு அதிகாரத்ழத பயன்படுத்துவது
அ. உயர்நீதிமன்றங்கள் மட்டும்

ஆ. கிழ்நிழல நீதிமன்றங்கள் மட்டும்

இ. உச்ச நீதிமன்றங்கள் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்கள்
ஈ. உச்சநீதிமன்றம் மட்டும்
84. இந்திய அரசாங்கத்தின் முதல் சட்ை அலுவலர் யார்?
அ. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி

ஆ. சட்ை அழமச்சர்

இ. அட்டார்னி-பஜனரல்

ஈ. இவர்களில் எவருமிலர்

85. மாநிலங்களழவ கழலக்கப்படுவது
அ. இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுழற

ஆ. ஒவ்நவாரு ஐந்து ஆண்டுக்கும்

இ.ஒவ்நவாரு ஆறு ஆண்டுக்கும்

ஈ. கல க்கப்படுவலத இல்ல

86. மாநில சட்ைமன்றங்களுக்கு ரதர்தழல ைத்தும் நபாறுப்பு நபற்றிருப்பது
அ. மாநில ரதர்தல் ஆழையம்

ஆ. மாநில ஆளு ர்

இ. லதர்தல் ஆலையம்

ஈ. ஜனாதிபதி

87. இந்திய பாராளுமன்றம் நகாண்டுள்ளது
அ. ர ரடியாக ரதர்வு நபற்ற உறுப்பினர்கழள மட்டும்
ஆ. ர ரடியாக ரதர்வு நபற்ற மற்றும் நியமன உறுப்பினர்கழள மட்டும்
இ. ர ரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ரதர்வு நபற்ற உறுப்பினர்கழள
ஈ. லநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் லதர்வு பபற்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கலள
88. பின்வருவனவற்றுள்

அரசியல்

அழமப்புக்

குழுவின்

நிரந்தரத்

தழலவராக

ரதர்ந்நதடுக்கப்பட்ைவர் யார்?
அ. டாக்டர் இராலஜந்திர பிரசாத்

ஆ. ைாக்ைர் பி.ஆர்.அம்ரபத்கார்

இ. வல்லபாய் பட்ரைல்

ஈ. மகாத்மா காந்தி

89. புதிய இந்திய அரசியலழமப்பு ஏற்றுக் நகாள்ளப்பட்ைது எப்நபாழுது?
அ. 15 ஆகஸ்ட், 1947

ஆ. 26 நவம்பர், 1949

இ. 26 ஜனவரி, 1950

ஈ. 15 ஆகஸ்ட், 1950

90. இந்திய பிரதமரின் பதவிகாலம் எத்தழன ஆண்டுகள்?
அ. ஐந்து ஆண்டுகள்
ஆ. எவ்வளவு காலம் நபரும்பான்ழம கட்சியின் தழலவராக இருக்கிறாரரா அழதப் நபாறுத்து
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இ. ஜனாதிபதியின் வழிகாட்டுதழல நபாறுத்தது
ஈ. மக்களலவயின் நம்பிக்லக பபற்றிருக்கும் கா ம் வலரக்கும்
91. இந்தியாவின் முதல் துழை குடியரசுத் தழலவர் யார்?
அ. ைாக்ைர் ஜாகீர் உரசன்

ஆ. டாக்டர் இராதாகிருஷ்ைன்

இ. ைாக்ைர் வி.வி.கிரி

ஈ. ஜி.எஸ். பதாக்

92. எந்த ஒருவரும் இந்திய ஜனாதிபதி பதவிழய வகிப்பது
அ. ஒரு தைழவ

ஆ. இரண்டு தைழவ

இ. மூன்று தைழவ

ஈ. சட்டத்தில் அப்படி எந்தபவாரு வலரயலறயும் இல்ல

93. அரசியலழமப்பில் நகாடுக்கப்பட்டுள்ள அடிப்பழை உரிழமகள் உறுதி நசய்வது
அ. தனிநபர் சுதந்திரம்

ஆ. மக்களாட்சி

இ. மக்களாட்சி அரசு

ஈ. மதச்சார்பின்ழம

94. பின்வருவனவற்றில் எது சரியாகப் நபாருத்தப்பட்டிருக்கிறது?
அ. சமத்துவ உரிழம

- விதிகள் 25-28

ஆ. சமய உரிழம

- விதிகள் 14-18

இ. கல்வி மற்றும் பயன்பாட்டு உரிழம

- விதிகள் 32-35

ஈ. சுரண்டலுக்பகதிரான உரிலம

- விதிகள் 23-14

95. நபாதுப் பட்டியலில் அைங்கியுள்ளழவ
அ. 35 துழறகள்

ஆ. 47 துலறகள்

இ. 66 துழறகள்

ஈ. எண்கள் குறிப்பிைவில்ழல

குறிப்பு: 2007ல் நமாத்தம் 52 துழறகள் உள்ளன.
96. ‘அரசுக் நகாள்ழகயிழன ந றிப்படுத்தும் ரகாட்பாடுகள்’ பகுதி இதிலிருந்து நபறப்பட்ைது.
அ. இந்திய அரசாங்க சட்ைம், 1935

ஆ. ஐக்கிய அநமரிக்கா அரசியலழமப்பு

இ. பிரிட்டிஷ் அரசியலழமப்பு

ஈ. அயர் ாந்து அரசிய லமப்பு

97. இந்தியாவில் எப்நபாழுது முதல் முதலாக ரதசிய ந ருக்கடி அமுல்படுத்தப்பட்ைது?
அ.1962

ஆ. 1966

இ. 1978

ஈ.1987

98. இந்திய அரசின் ஆட்சி நமாழி ________ ஆகும்.
அ.ஆங்கிலம்

ஆ. ஹிந்தி

இ. சமஸ்கிருதம்

ஈ. பாரசீகம்

99. பாராளுமன்றத்தின் எந்த சழபயில் பை மரசாதக்கள் ரதான்றலாம்?
அ. கீழ்சலப

ஆ. ராஜ்யசழப

இ. ரமல்சழப

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல
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குறிப்பு: ராஜ்யசழப – ரமல்சழப, ரலாக்சழப – கீழ்சழப
100. இந்தியாவில் காைப்படுவது
அ. ப கட்சி முலற

ஆ. இரண்டு கட்சி முழற

இ. ஒற்ழறக்கட்சி முழற

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ழல
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