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Indian Polity Model Test Questions 6 in Tamil With Answer 

1. ல ோக்சபோவின் உறுப்பினர் ஆவதற்கு குறைந்த பட்ச வயது என்ன? 
அ. 25   ஆ. 30  இ. 35  ஈ. 37 

2.  இந்திய அரசிய றைப்பில் எத்தறன ஷரத்துகள் உள்ளன? 
அ. 395  ஆ. 396  இ. 400  ஈ. 403 

3.  இந்தியோவில் வோக்களிப்பதற்கு உரிறை பபை குறைந்த பட்ச வயது வரம்பு என்ன? 
அ. 15  ஆ. 17  இ. 18  ஈ. 21 

4.  இந்தியோவின் உண்றையோன நிர்வோகத் தற வர் யோர்? 
அ. பிரதமர்     ஆ. ஜனோதிபதி 
இ. சபோநோயகர்     ஈ. இரோணுவ தளபதி 

5.  அறைச்சரறவ பபோறுப்புறையது 
அ. பிரதை அறைச்சருக்கு   ஆ. குடியரசுத் தற வருக்கு 
இ. ைக்களுக்கு     ஈ. பாராளுமன்றத்திற்கு 

6.  சண்றைறய பிரகைனப்படுத்துவதற்கும் அறைதி  உைன்போட்றை ஏற்படுத்தும் அதிகோரம் பபற்ைவர் 
யோர்? 
அ. குடியரசுத் தலைவர்   ஆ. தற றை அறைச்சர் 
இ. பவளி விவகோரத்துறை அறைச்சர்  ஈ. போரோளுைன்ைம் 

7.  எந்த ைோநி ம் தனிப்பட்ை அரசிய றைப்றப  பகோண்டுள்ளது? 
அ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்   ஆ. நோக ோந்து 
இ. லைற்கு வங்கோளம்    ஈ. பஞ்சோப் 

8.  ஒரு ைலசோதோ, சோதோரண ைலசோதோவோ அல் து நிதி ைலசோதோவோ என்று முடிவு பசய்பவர் யோர்? 
அ. சபாநாயகர்    ஆ. குடியரசுத்தற வர் 
இ. தற றை அறைச்சர்   ஈ. நிதி அறைச்சர் 

9.  “இந்திய அரசிய றைப்புச் சட்ைத்தின் தந்றத” எனக் குறிப்பிைப்படுபவர் யோர்? 
அ. ைோக்ைர் எஸ். இரோதோகிருஷ்ணன்  ஆ. சர்தோர் பட்லைல் 
இ. ைோக்ைர் இரோலஜந்திர பிரசோத்  ஈ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பபத்கர் 

10.  இந்திய அரசின் முதல் சட்ை அலுவ ர்  
அ. உச்சநீதி ைன்ைத்தின் தற றை நீதிபதி ஆ. சட்ை அறைச்சர் 
இ. இந்திய அட்டர்னி ஜஜனரல்  ஈ. இவர்களில் எவருமி ர் 

11.  இந்தியோவில் நிதி ஆறணயத்தின் பதவிக்கோ ம் எத்தறன ஆண்டுகள்? 
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அ. 6 ஆண்டுகள்    ஆ. 7 ஆண்டுகள்   
இ. 5 ஆண்டுகள்    ஈ. 4 ஆண்டுகள் 

12.  இந்தியோவின் முதல் உதவி ஜனோதிபதியோக இருந்தவர் யோர்? 
அ. டாக்டர் எஸ். இராதா கிருஷ்ணன் ஆ.  ைோக்ைர் இரோலஜந்திர பிரசோத் 
இ. ைோக்ைர் ஜோகீர் ஹீறசன்   ஈ. ஜி.எஸ்.பதக் 

13. எந்த வருைத்தில் கோங்கிரஸ் அல் ோத அரசோங்கம் முதன் முத ோக அறைக்கப்பட்ைது? 
அ. 1957  ஆ. 1961  இ. 1967  ஈ. 1977 

14. இந்திய நோட்டு ல ோக் சபோவின் பதவிக்கோ ம் என்ன? 
அ. 2 ஆண்டுகள்    ஆ. 3 ஆண்டுகள் 
இ. 5 ஆண்டுகள்    ஈ. 6 ஆண்டுகள் 

15.  அரசிய றைப்பின் தந்றத யோர்? 
அ. வோல்ைர்     ஆ. ைோண்ைஸ்கியு 
இ. அரிஸ்டாட்டில்    ஈ. ரூலசோ 

16.  இந்திய குடியரசுத் தற வர் லதர்தலில் லபோட்டியிை குறைந்த பட்ச வயது என்ன? 
அ.25  ஆ. 35  இ. 40  ஈ. 45 

17. எழுதப்பட்ை அரசிய றைப்பின் சிைந்த உதோரணம் எது? 
அ. இங்கி ோந்து அரசிய றைப்பு  ஆ. இந்திய அரசியைலமப்பு 
இ. அபைரிக்க அரசிய றைப்பு  ஈ. சீன அரசிய றைப்பு 

18.  எழுதப்பைோத அரசிய றைப்பிற்கு சிைந்த உதோரணம் எது? 
அ. இங்கிைாந்து அரசியைலமப்பு  ஆ. இந்திய அரசிய றைப்பு 
இ. அபைரிக்க அரசிய றைப்பு  ஈ. சீன அரசிய றைப்பு 

19.  அறரகுறை கூட்ைோட்சி அரசிய றைப்பிற்கு சிைந்த உதோரணம் எது? 
அ. இங்கிைாந்து அரசியைலமப்பு  ஆ. இந்திய அரசிய றைப்பு 
இ. அபைரிக்க அரசிய றைப்பு  ஈ. சீன அரசிய றைப்பு 

20. எந்த நோடு ஒரு கட்சி முறைறய பின்பற்றிக் பகோண்டிருக்கிைது? 
அ. அபைரிக்கோ ஆ.இந்தியோ  இ. இங்கி ோந்து  ஈ. இரஷ்யா 

21. ரஷ்யோவில் ஆட்சி பசய்யும் கட்சி எது? 
அ. பைைோகிரட்டிக் கட்சி   ஆ. விபரல் கட்சி 
இ. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி    ஈ. கோங்கிரஸ் கட்சி 

22. அபைரிக்கோவில் எத்தறன அரசியல் கட்சிகள் உள்ளன? 
அ. 2  ஆ. 3  இ. 4  ஈ. 5 
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23.  சுவிட்சர் ோந்து நோட்டு சட்ைசறபயின் பபயர் என்ன? 
அ. போரோளுைன்ைம்    ஆ. கோங்கிரஸ் 
இ. ஜபடரல் அஜசம்பிளி   ஈ. சுப்ரீம் லசோவியத் 

24. அபைரிக்க நோட்டு சட்ைசறபயின் பபயர் என்ன? 
அ. கோங்கிரஸ்     ஆ. பாராளுமன்றம் 
இ. சுப்ரீம் லசோவியத்    ஈ. பபைரல் அபசம்பிளி 

25.  இந்திய நோட்டு சட்ைசறபயின் பபயர் என்ன? 
அ. கோங்கிரஸ்     ஆ. பாராளுமன்றம் 
இ. சுப்ரீம் லசோவியத்    ஈ. பபைரல் அபசம்பிளி 

26. இரஷ்ய நோட்டு சட்ைசறபயின் பபயர் என்ன? 
அ. சுரீம் பசாவியத்    ஆ. கோங்கிரஸ் 
இ. போரோளுைன்ைம்    ஈ. பபைரல் அபசம்பிளி 

27. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சட்ைபூர்வைோக்கப்பட்ை வருைம் 
அ. 1940   ஆ. 1942   இ. 1944   ஈ. 1945 

28.  இரோஜ்யசறபயில் எத்தறன உறுப்பினர்கள் இருக்கிைோர்கள்? 
அ. 200   ஆ. 250   இ. 150   ஈ. 175 

29.  அபைரிக்கன் பசனட்டில் எத்தறன உறுப்பினர்கள் இருக்கிைோர்கள்? 
அ. 50   ஆ. 60   இ. 90   ஈ. 100 

30. சுவிட்சர் ோந்து நோட்டு பன்றை நிர்வோகத் துறையின் கோ ம் என்ன? 
அ. 2 ஆண்டுகள்    ஆ. 4 ஆண்டுகள் 
இ. 5 ஆண்டுகள்    ஈ. 6 ஆண்டுகள் 

31.  இந்திய பிரதை ைந்திரியின் பதவிக்கோ ம் என்ன? 
அ. 4 ஆண்டுகள்    ஆ. 3 ஆண்டுகள் 
இ. 5 ஆண்டுகள்    ஈ. 6 ஆண்டுகள் 

32. ைோநி ங்களறவ உறுப்பினரோக ஆவதற்கு குறைந்த பட்சம் எத்தறன வயது உறையவரோக இருக்க 
லவண்டும்? 
அ. 21  ஆ. 25  இ. 30  ஈ. 35 

33.  ைக்களறவ உறுப்பினரோக ஆவதற்கு குறைந்த பட்சம் எத்தறன வயது உறையவரோக இருக்க 
லவண்டும்? 
அ. 21  ஆ. 25  இ. 30  ஈ. 35 

34.  இந்தியோவின் முதல் ஜனோதிபதி 
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அ. ைோக்ைர் எஸ்.ரோதோகிருஷ்ணன்   ஆ. டாக்டர் இராபஜந்திர பிரசாத் 
இ. ைோக்ைர் ஜோகீர் ஹுறசன்   ஈ. ஜி.எஸ்.பதக் 

35.  முப்பறைகளின் தளபதி யோர்? 
அ. பீல்டு ைோர்ஷல்    ஆ. கோ ோட்பறையின் தற வர் 
இ. குடியரசுத் தலைவர்   ஈ. போதுகோப்புத்துறை அறைச்சர் 

36.  இந்தியோ ஒரு 
அ. இருபைோழி அரசு    ஆ. மதச்சார்பற்ற அரசு 
இ. ஹிந்து அரசு    ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்ற  

37.  இந்தியோவில் எத்தறன வறகயோன அவசர கோ ப் பிரகைன நிற கள் உள்ளன? 
அ. ஒரு வறக     ஆ. இரு வறககள் 
இ. மூன்று வலககள்    ஈ. நோன்கு வறககள் 

38. நைது லதசியக் பகோடியின் லைல் பட்றையில் உள்ள நிைம் 
அ. நீ ம்  ஆ. ஆரஞ்சு  இ. பச்றச  ஈ. பவண்றை 

39.  குடியரசுத் தற வரோவதற்கு குறைந்த பட்ச வயது 
அ.21  ஆ. 35  இ. 40  ஈ, 45 

40. இரோஜ்ய சபோவின் தற வர் யோர்? 
அ. ஆளுநர்     ஆ. குடியரசுத் தற வர் 
இ. துலணக் குடியரசுத் தலைவர்  ஈ. பிரதை ைந்திரி 

41. இந்தியப் போரோளுைன்ைத்தின் லை றவ உறுப்பினரின் பதவி கோ ம் 
அ. 5 ஆண்டுகள்    ஆ. 3 ஆண்டுகள் 
இ. 4 ஆண்டுகள்    ஈ. 6 ஆண்டுகள் 

42. ‘நோன்கோம் பகுதி’ என்ை பசோற்பைோைர் பதோைர்புறையது? 
அ. நீதித்துறை     ஆ. பத்திரிக்லக 
இ. கோவல்     ஈ. நி ப் பரப்புகள் 

43. ைத்திய அரசின் வறரயறுக்கப்பட்ை நிர்வோக அதிகோரங்கள் யோரிைம் இருக்கிைது? 
அ. கீழறவ     ஆ. குடியரசுத் தலைவர் 
இ. பிரதை ைந்திரி    ஈ. போரோளுைன்ை விவகோர அறைச்சர் 

44. அறனத்திந்திய பணிகறள நியைனம் பசய்விப்பது 
அ. பிரதை ைந்திரி    ஆ. குடியரசுத் தலைவர் 
இ.ஆளுநர்     ஈ.  கீழறவயின் சபோநோயகர் 

45.  இந்திய அரசின் முதல் சட்ை அலுவ ர் யோர்? 
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அ. சட்ை அறைச்சர்    ஆ. உச்சநீதிைன்ை தற றை நீதிபதி 
இ. இந்தியச் சட்டத்துலற உயர் அதிகாரி ஈ. இறவகளில் எதுவுமில்ற  

46. கீழ்வருபறவகளுள், இந்திய அரசிய றைப்பின் அடிப்பறை உரிறைகளில் அைங்கப் பபைோதது 
எது? 
அ.சைத்துவ உரிறை    ஆ. ைத சோர்பின்றை உரிறை 
இ. ஜசாத்துரிலம    ஈ. லபச்சுரிறை 

47. குடியரசுத் தற வருக்குப் பதவிப் பிரைோணம் பசய்து றவப்பவர் யோர்? 
அ. பிரதை ைந்திரி    ஆ. துறணக் குடியரசுத் தற வர் 
இ. உயர்நீதிைன்ை நீதிபதி   ஈ. உச்சநீதிமன்ற முதன்லம நீதிபதி 

48.  சுதந்திர தினத்தன்று பைல்லி பசங்லகோட்றையில் பகோடிலயற்றுபவர் யோர்? 
அ. குடியரசுத் தற வர்   ஆ. துறணக் குடியரசுத் தற வர் 
இ. பிரதம மந்திரி    ஈ. முதன்றை நீதிபதி 
குறிப்பு: குடியரசு தினத்தன்று பசங்லகோட்றையில் குடியரசுத் தற வர் பகோடிலயற்றுவோர். 

49. இந்தியத் திட்ை ஆறணயத்தின் தற வர் 
அ. இந்தியக் குடியரசுத் தற வர்  ஆ. இந்தியப் பிரதமர் 
இ. நிதி அறைச்சர்    ஈ. திட்ை அறைச்சர் 

50.  உச்சநீதிைன்ை நீதிபதிகளின் ஊதியங்கள் இறவகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகிைது? 
அ. சட்ை அறைச்சரகத்தோல் ஒதுக்கப்பட்ை நிதி  ஆ.போரோளுைன்ை நிதியுதவி 
இ. ஜபாது லவப்பு நிதி    ஈ. உள்துறை அறைச்சக நிதியுதவி 

51. எத்தறன முறை இந்தியக் குடியரசுத் தற வர் பதவிப் பிரைோணம் எடுத்துக் பகோள்ள ோம்? 
அ.  மீண்டும் லதர்ந்பதடுக்க முடியோது  ஆ. எத்தலன முலற பவண்டுமானாலும் 
இ. 6  முறை     ஈ. 5 முறை 

52. அறைச்சரின் தனிப்பட்ை முறையில் யோருக்குப் பபோறுப்போகத் திகழப்படுவோர்கள்? 
அ. குடியரசுத் தலைவர்   ஆ. பிரதை ைந்திரி 
இ. ல ோக் சறப    ஈ. ைக்கள் 

53. எதன் அடிப்பறையில் ஒரு நீதிபதி பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுகிைோர்? 
அ. கைனில் மூழ்கிப்போனவர்   ஆ. பபோறுப்பற்ைவர் 
இ.தகுதியில்ைாதவர்    ஈ. இறவகள் யோவும் 

54. எந்த ஷரத்துப்படி அரசிய றைப்பின் பிரகைனத்றத நறைமுறைப் படுத்துகிைோர்கள்? 
அ. ஷரத்து 356     ஆ. ஷரத்து 357 
இ. ஷரத்து 355     ஈ. ஷரத்து 358 
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55. இந்தியப் போரோளுைன்ைத்தின் லை றவயின் தற வர் 
அ. வோக்குரிறை பபறுவதில்ற    
ஆ. சமநிலை முரண்படும் பபாது மட்டும் வாக்களிப்பதில் உரிலம ஜபறுகிறார் 
இ. எல் ோ விவகோரங்களிலும் வோக்குரிறை பபறுகிைோர் 
ஈ. சட்ை திருத்தத்தில் ைட்டும் வோக்குரிறை பபறுகிைோர் 

56. சட்ைத்தின் அடிப்பறையில் குடிைகன் என்ை உரிறைறய பநறிப்படுத்துவது யோர்? 
அ. உச்சநீதிைன்ைம்    ஆ. பாராளுமன்றம் 
இ. அறைச்சரறவ    ஈ. குடியரசுத் தற வர் 

57.  கீழ்வருபறவகளில் எது ைத்தியப் பட்டியலில் லசரோது 
அ. ஜபாது சுகாதாரம்    ஆ. பவளி விவகோரம் 
இ. போதுகோப்பு     ஈ. தணிக்றக ைற்றும் கணக்கு 

58. ைரணதண்ைறணறய ரத்து பசய்யும் அதிகோரம் யோரிைம் இருக்கிைது? 
அ. உச்சநீதிைன்ைம்    ஆ. பிரதை ைந்திரி 
இ. போரோளுைன்ைம்    ஈ. குடியரசுத் தலைவர் 

59. இந்தியோவின் திட்ைக்குழு அறைக்கப்பட்ை ஆண்டு 
அ. 1947  ஆ. 1950  இ. 1951  ஈ. 1955 

60. நைது அரசிய றைப்புச் சட்ைம் எப்பபோழுது அமுலிற்கு வந்தது? 
அ. ஆகஸ்ட் 15, 1947    ஆ. நவம்பர் 26, 1949 
இ. ஜனவரி 26, 1950    ஈ. அக்லைோபர் 2, 1952 

61. அரசியல் நிர்ணய சறபயின் தற வரோக இருந்தவர்? 
அ. ைோக்ைர் பி.ஆர்.அம்லபத்கோர்  ஆ. டாக்டர் இராபஜந்திர பிரசாத் 
இ. பண்டித ஜவஹர் ோல் லநரு  ஈ. சர்தோர் வல் போய் பலைல் 

62. இந்தியோ ஓர் கூட்ைோட்சி நோடு, ஏபனனில் இந்நோட்டில் 
அ. அதிகாரப் பங்கீடு உள்ளது  ஆ. அதிகோரப் பிரிவிறன உள்ளது 
இ. அதிகோர குவிப்பு உள்ளது   ஈ. இதில் எதுவும் இல்ற  

63. அரசிய றைப்பு ரீதியோக றைய இந்தியோவின் தற வர் யோர்? 
அ. குடியரசுத் தலைவர்   ஆ. பிரதை ைந்திரி 
இ. உச்சநீதிைன்ைத்தின் தற றை நீதிபதி ஈ. சபோநோயகர் 

64.  தற்லபோது கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது அடிப்பறை உரிறையல் ? 
அ. சுதந்திர உரிறை    ஆ. க ோச்சோர ைற்றும் கல்வி உரிறைகள் 
இ. ஜசாத்துரிலம    ஈ. ைதச்சுதந்திர உரிறை 
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65. இந்தியக் குடியரசுத் தற வர் இதுவறர நிதி பநருக்கடிக்கோன அவசர சட்ைத்றத அமுல்படுத்தியது? 
அ. ஒருமுறை     ஆ. இருமுறை 
இ. மூன்றுமுறை    ஈ. எப்ஜபாழுதும் இல்லை 

66. ைந்திரிக்குழு பபோறுப்போக இருப்பது 
அ. இந்தியக் குடியரசுத் தற வர்  ஆ. பிரதை ைந்திரி 
இ. பாராளுமன்றம்    ஈ. நோட்டிற்கு 

67. தற்லபோது ைக்களறவயில் அனுைதிக்கப்பட்ை பைோத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்றக யோது? 
அ. 530  ஆ. 542  இ. 545  ஈ. 552 
குறிப்பு: அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்றக – 550 

68. பஞ்சோயத்து முறை அரசிய றைப்பின் ஒரு பகுதியோனது கீழ்க்கண்ை எந்தத் திருத்தத்தினோல் 
ஆகும்? 
அ. 72 வது திருத்தம்    ஆ. 73வது திருத்தம் 
இ. 44 வது திருத்தம்    ஈ. 53வது திருத்தம் 

69. சர்க்கோரியோ கமிஷன் நியைனம் பசய்யப்பட்ைது 
அ. பஞ்சோப் பிரச்சறனக்கு தீர்வு கோண 
ஆ. மத்திய மாநிை அரசு உறவு முலறலய ஆராய 
இ. கோலவரி நதி நீர் பிரச்சறனறய தீர்க்க 
ஈ. அரசியல்வோதி குற்ைவோளி பதோைர்றப ஆரோய 

70. திட்ை ஆறணயத்தின் தற வர் யோர்? 
அ. குடியரசுத் தற வர்   ஆ. குடியரசுத் துறணத்தற வர் 
இ. பிரதம மந்திரி    ஈ. திட்ை அறைச்சர் 

71. முதல் பபோதுத் லதர்தல் எப்பபோழுது நைந்தது? 
அ. 195 0  ஆ. 1951  இ. 1952  ஈ. 1953 

72. லதசிய வளர்ச்சி ைன்ைத்தின் தற வர் யோர்? 
அ. குடியரசுத் தற வர்   ஆ. குடியரசுத் துறணத்தற வர் 
இ. பிரதம மந்திரி    ஈ. திட்ை அறைச்சர் 

73. ைோநி ங்களில் குடியரசுத் தற வரின் ஆட்சி எவ்வளவு கோ த்திற்கு லைல் பதோைர்ச்சியோக 
நீடிக்கோது? 
அ. 3 ைோதங்களுக்கு லைல்   ஆ. 6 மாதங்களுக்கு பமல் 
இ. ஒரு ைோதத்திற்கு லைல்   ஈ. ஒரு வருைத்திற்கு லைல் 

74. இந்தியோவில் ஒரு புதிய ைோநி ம் எந்த முறையில் உருவோக்க ோம்? 
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அ. ைத்திய அறைச்சர் குழுவின் முடிவோல் 
ஆ. பாராளுமன்றத்தின் சாதாரண ஜபரும்பான்லமயினால் 
இ. போரோளுைன்ைத்தில் 2/3 பபரும்போன்றையினோல் 
ஈ. போரோளுைன்ைத்தில் 2/3 பபரும்போன்றையும், பபரும்போன்றையோன ைோநி ங்களின் சம்ைதமும் 
பபற்று 

75. கீழ்க்கண்ை அரசியல் கட்சிகளில் எது ைோநி க்கட்சி 
.அ. ைோர்கஸிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்   ஆ. போரதிய ஜனதோ கட்சி 
இ. பதசியக்குழு    ஈ. லதசிய முன்னனி 

76. ஒரு ைோநி த்தில் முதல் பபண் தலித் முத றைச்சரோக பதவி வகித்தவர் யோர்? 
அ. ஜசல்வி மாயாவதி   ஆ. திருைதி சலரோஜினி நோயுடு 
இ. திருைதி பத்ைஜோ நோயுடு   ஈ. திருைதி ந்ந்தினி சத்பதி 

77.  ைத சோர்பற்ை நோடு என்பது 
அ. ைதங்கலள இல் ோத நோடு   ஆ. ைதங்கறள ஒழித்த நோடு 
இ. ஒரு ைதம் ைட்டுலை உள்ள நோடு  
ஈ. எல்ைா மதத்திற்கும் சம உரிலமயும் சுதந்திரமும் உள்ள நாடு 

78. ைத்திய-ைோநி  உைவு பற்றி ஆரோய அறைக்கப்பட்ை குழு 
அ. சர்க்காரியா    ஆ. போல் 
இ. வர்ைோ     ஈ. சிவசுப்ரைணியம் 

79. இந்திய ஆட்சிப்பணி லதர்வு எழுதுவதற்கு தோழ்த்தப்பட் இன ைக்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ை அதிக 
பட்ச வயது வரம்பு 
அ. 31   ஆ. 28   இ. 30    ஈ. 35 

80. தமிழகத்தின் பைோத்த சட்ைைன்ை பதோகுதிகலின் எண்ணிக்றக 
அ. 230   ஆ. 238   இ. 240   ஈ. 234 

81. இந்தியோவின் லதசியப் பைறவ 
அ. கழுகு  ஆ. புைோ  இ. மயில்  ஈ. கோகம் 

82. இந்தியோவில் எந்த ைோநி த்தில் பஞ்சோயத்து ரோஜ்யம் முதன் முத ோக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது? 
அ. பீஹோர்      ஆ. தமிழ்நோடு 
இ. ராஜஸ்தான்    ஈ. லைற்கு வங்கோளம் 

83. குடியரசுத் தற வரோல் ைக்களறவக்கு நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்றக 
அ. 10  ஆ. 2  இ. 6  ஈ. 0 

84. இந்திய அரசிய றைப்பு சட்ைத்திலுள்ள அட்ைவறணகளின் எண்ணிக்றக 
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அ. 7  ஆ. 10  இ. 8  ஈ. 12 
85. ைதுவி க்கு எதன் கட்டுப்போட்டின் கீழ் வரும்? 
அ. மாநிைம்     ஆ. ைத்திய அரசு 
இ. ைோநி ங்களுக்கிறைலய   ஈ. எதுவுமில்ற  

86. இரோஜ்ய சறபயின் தற வர் 
அ. பிரதை ைந்திரி    ஆ. குடியரசுத் தற வர் 
இ. குடியரசுத் துலணத் தலைவர்  ஈ. உள்துறை அறைச்சர் 

87. இரோஜ்ய சறபயின் கோ வரம்பு 
அ. 6 வருைங்கள்    ஆ. 2வருைங்கள் 
இ. 5 வருைங்கள்    ஈ. நிலையானது 

88. இந்தியோவில் குடியரசுத் தற வர் ஆட்சி முதன்முத ோக அமுல்படுத்தப்பட்ை ைோநி ம்? 
அ. பஞ்சாப்     ஆ. லகரளோ 
இ. லைற்கு வங்கோளம்    ஈ. குஜரோத் 

89. கவர்னரின் பதவிக்கோ ம் 
அ. 3 வருைங்கள்    ஆ. 6 வருைங்கள் 
இ. 5 வருடங்கள்    ஈ. 4 வருைங்கள் 

90. இந்தியக் குடியரசுத் தற வர்கள் எத்தறன தைறவகள் லபோட்டியிை ோம்? 
அ. 2   ஆ. 3  இ. 1  ஈ. ஏதுமில்லை 

91. இந்திய அரசிய றைப்பு 
அ. போரோளுைன்ைத்திற்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிைது  
ஆ. குடியரசுத் தற வருக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிைது 
இ. மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது 
ஈ. உறழக்கும் வகுப்பினருக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிைது 

92.  இந்திய இறைறை மிக்க சைதர்ை 
அ. ஜனநோயக குடியரசு   ஆ. குடியரசு 
இ. மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு  ஈ. ைதசோர்பற்ை குடியரசு 

93. இந்திய அரசிய றைப்பு நறைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு 
அ. 1947  ஆ. 1950  இ. 1942  ஈ.1952 

94.  இந்தியோவில் அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பைக் கோரணைோக இருந்தவர் 
அ. விலவகோனந்தர்    ஆ. தயோனந்த சரஸ்வதி 
இ. சுப்ரைணிய போரதி    ஈ. இராஜாராம் பமாகன்ராய் 
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95. ைதசோர்பற்ை அரசு 
அ. ைதத்றத அடிப்பறையோக பகோண்ைது  ஆ. ைத உணர்வு அற்ைது 
இ. ைதத்திற்கு எதிரோனது   ஈ. மதவிஷயத்தில் ஜபாதுவான நிலை வசிப்பது 

96.  இந்தியப் பிரறஜ வோக்களிக்க தகுதி பபறும் வயது 
அ. 18  ஆ. 21   இ. 25  ஈ. 20 

97. கீழ்க்கண்ைவர்களுள் குடியரசுத் தற வரோல் நியமிக்கப்பைோதவர் யோர்? 
அ. துலணக் குடியரசுத் தலைவர்  ஆ. பிரதை அறைச்சர் 
இ. உயர்நீதி ைன்ை நீதிபதி   ஈ. ைத்திய லதர்வோறணயக் குழுவின் தற வர் 

98. இந்தியோ “ஒரு குடியரசு” ஏபனனில் 
அ. அதனுறைய அரசின் தற வர் ஒரு குறிப்பிட்ை ஆண்டுகளுக்குத் லதர்ந்பதடுக்கப்படுகிைோர் 
ஆ. அங்கு போரோளுைன்ை ஆட்சி இருக்கிைது 
இ. அது முழுவதும் சுதந்திரம் வோய்ந்தது 
ஈ. அது ஜனநாயக அரசாங்கத்லத அளிக்கிறது 

99. இந்திய குடியரசுத் தற வர் _________ லதர்ந்பதடுக்கப்படுகிைோர்? 
அ. ல ோக் சபோவினோல்    ஆ. இரோஜ்ய சபோவினோல் 
இ. போரோளுைன்ைத்தினோல் 
ஈ. ஜதரிவு ஜசய்யும் குழுவினரால் (பாராளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற பதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ட 
உறுப்பினர்கள்) 

100.  இந்திய அரசிய றைப்பின் படி இந்திய ைக்கள் __________ லகோர ோம். 
அ. சமூக நீதிறய ைட்டும்   ஆ. அரசியல் நீதிறய ைட்டும் 
இ. பபோருளோதோர நீதிறய ைட்டும்  ஈ. மூன்லறயும் 


