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Indian Polity Model Test Questions 7 in Tamil With Answer 

1. கீழ்க்கண்ட உரிமைகளில் எது நைது அரசியல் அமைப்பின் இதயைாகவும், உயிராகவும் கருதப்படுகிறது? 
அ. சைத்துவ உரிமை   ஆ. நீதி பரிகார உரிமை 
இ. சுரண்டலுக்கான எதிரான உரிமை ஈ. மூன்மறயும் 

2. சாதாரணைாக ஒரு ைாநில அமவ உறுப்பினரின் பதவி காலம் 
அ. 4 ஆண்டுகள்    ஆ. 5 ஆண்டுகள் 
இ. 2 ஆண்டுகள்    ஈ. 6 ஆண்டுகள் 

3. ைக்களமவயின் அமவத்தமலவர் 
அ. குடியரசுத் தமலவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் 
ஆ. பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகளினாலும் ததர்ந்ததடுக்கப்படுகிறார் 
இ. ைக்களமையால் தேர்ந்தேடுக்கப்படுகிறார் 
ஈ. பிரதை அமைச்சரால்  ததர்ந்ததடுக்கப்படுகிறார் 

4. இந்திய பாராளுைன்றத்தில் 
அ. இரு அமவகளும் சை அதிகாரத்மத தபற்றிருக்கின்றன 
ஆ. தைலமவ கீழமவமயக் காட்டிலும் அதிக அதிகாரத்மத தபற்றிருக்கிறது 
இ. கீழமை தைலமைமயக் காட்டிலும் அதிக அதிகாரத்மே தபற்றிருக்கிறது 
ஈ. இமவகள் எதுவும் இல்மல 

5. வரவு தசலவு திட்டம் என்பது 
அ. வரி விதிப்பு நடவடிக்மக  
ஆ. ஆண்டு வருைானத்தின் நிதிநிமல அறிக்மக 
இ. பண ைதசாதா    
ஈ. ைரவு தெலவின் ைருடாந்திர நிதிநிமல அறிக்மக 

6. இந்திய ைாநிலங்கள் 
அ. தங்கள் தூதுவர்கமள அயல்நாட்டிற்கு அனுப்ப முடியும் 
ஆ. ைத்திய அரசின் ஒப்புதலின்றி அயல்நாடுகளின் ஒப்பந்தங்கள் தசய்து தகாள்ளலாம் 
இ. தங்களுக்தகன்று தசாந்தைான அயல்நாட்டுக் தகாள்மகமய கமடபிடிக்கலாம் 
ஈ. கண்டிப்பாக ைத்திய அரசின் அயல்நாட்டுக் தகாள்மகமய ஏற்றுக் தகாள்ள தைண்டும். 

7. குடியரசுத் தமலவரின் அலுவலகம் தவற்றிடைாகும் தபாழுது அமதத் தற்காலிகைாக நிர்வகிப்பவர் 
அ. இந்தியாவின் தமலமை நீதிபதி ஆ. துமைக் குடியரசுத் ேமலைர் 
இ. ைக்களமவத் தமலவர்   ஈ. தமலமைத் ததர்தல் அதிகாரி 
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8. இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்படி குடியரசுத் தமலவர் 
அ. அரசின் உண்மையான ேமலைர் ஆ.  தபயரளவில் தமலவர் 
இ. அரசின் நிரந்தரத் தமலவர்  ஈ. அரசின் அரசியல் தமலவர் 

9. ஒருவர் கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் தபரும்பான்மை நம்பிக்மகமயப் தபற்றிருந்தால் இந்தியப் பிரதை 
அமைச்சராகலாம்? 
அ. ைக்களமை    ஆ. ைாநிலங்களமவ 
இ. பாராளுைன்றத்தின் இரு அமவகள் ஈ. பாராளுைன்றம் ைற்றும் குடியரசுத் தமலவர் 

10. பின்வருவனவற்றுள் யார் இந்திய அரசியலமைப்பு வமர குழுவில் உறுப்பினர் கிமடயாது? 
அ. பி.ஆர். அம்தபத்கார்   ஆ. தக.எம்.முன்ஷி 
இ. அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி அய்யர் ஈ. ைகாத்ைா காந்தி 
குறிப்பு; வமரவுக் குழுவில் தைாத்தம் 7 உறுப்பினர்கள் 

11. பின்வருவனவற்றுள் இந்திய அரசியலமைப்பு எந்த தன்மையுமடயது? 
அ. இந்திய ஒரு ைதசார்புள்ள நாடு ஆ. இந்தியா ஒரு ைேொர்பற்ற நாடு 
இ. இந்தியா ஒரு முதலாளித்துவ நாடு ஈ. இந்தியா ஒரு சர்வதிகார நாடு 

12. குடியரசுத் தமலவர், பதவிமய விட்டு விலகும் கடிதத்மத சைர்பிக்க தவண்டியது? 
அ. குடியரசுத் துமைத்ேமலைரிடம் ஆ. ைக்களமவத் தமலவரிடம் 
இ. பிரதை அமைச்சரிடம்   ஈ. இந்திய தமலமை நீதிபதியிடம் 

13. ைாநில ஆளுநர் தன்னுமடய நடவடிக்மககளுக்கு அரசியலமைப்புப்படி தபாறுப்பாவது 
அ. பிரதை அமைச்சருக்கு   ஆ. குடியரசுத் ேமலைருக்கு 
இ. முதலமைச்சருக்கு   ஈ. குடியரசுத் துமணத் தமலவருக்கு 

14. குடியரசுத் தமலவருக்கு பதவிப் பிரைாணம் தசய்து மவப்பவர் 
அ. இந்திய ேமலமை நீதிபதி  ஆ. பிரதை அமைச்சர் 
இ. இந்திய குடியரசுத் துமணத்தமலவர் ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

15. அரசியலமைப்புச் சட்டப்படி, சுதந்திர உரிமைமயப் பற்றி கூறுவது 
அ. விதி 19  ஆ. விதி 15  இ. விதி 20  ஈ. விதி 21 
குறிப்பு: விதி 19-22, சுதந்திர உரிமைமயப் பற்றியது 

16. அரசியலமைப்பு அமுல்படுத்தப்பட்ட தபாது குடிைக்களுக்கு எத்தமன அடிப்பமட உரிமைகள் 
தகாடுக்கப்பட்டது? 
அ. 7  ஆ. 6  இ. 5  ஈ. 9 

17. ைக்களமவ உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக எவ்வளவு? 
அ. 500  ஆ. 520  இ. 545  ஈ. 566 
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18. இந்திய அரசியலமைப்பு 
அ. கூட்டாட்சி முமற   ஆ. ஒன்றாக இமணக்கப்பட்ட முமற 
இ. கூட்டாட்சி முமற இமணக்கப்பட்ட முமற கலந்தது 
ஈ. ொோரை காலத்தில் கூட்டாட்சி முமற ைற்றும் அைெர கால ெட்டத்தில் இமைக்கப்பட்ட முமற 

19. அரசியல் அமைப்பின் குறிக்தகாள் கீழ்க்கண்டவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
அ. பகுதி III- அடிப்பமட உரிமைகள்  
ஆ. முகப்புமர 
இ. பிரிவு IV- அரசுக் தகாள்மகயிமன தநறிப்படுத்தும் தகாட்பாடுகள் 
ஈ. எதிலும் குறிப்பிடப்படவில்மல 

20. இந்தியாவில் 

 அ. ஒரு கட்சி முமற உள்ளது  ஆ. இரு கட்சி முமற உள்ளது 

 இ. பலகட்சி முமற உள்ளது  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 
21. ஒரு ைாநில உயர்நீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதிபதிமயயும் ைற்ற இதர நீதிபதிகமளயும் நிர்ணயிப்பது 
அ. ைாநில உயர்நீதிைன்ற தமலமை நீதிபதி 
ஆ. ைாநில சட்டைன்றம் 
இ. பாராளுைன்றம்  
ஈ. குடியரசுத் ேமலைர் 

22. உச்ச நீதிைன்றத்தின் நீதிபதிகள் ஓய்வு தபறுவது 
அ. 60 வயதில்  ஆ. 62 வயதில்  இ. 65 ையதில்  ஈ. 67 வயதில் 

23. உயர்நீதிைன்றம் 
அ. ைாநில பட்டியலில் உள்ளது  ஆ. தபாதுப் பட்டியலில் உள்ளது 
இ. ைத்தியப் பட்டியலில் உள்ளது  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

24. பாராளுைன்றம் ைற்றும் ைாநில சட்டைன்றம் இரண்டும் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் தபற்றிருப்பது 
அ. ைத்திய பட்டியல்   ஆ. தபாதுப் பட்டியல் 
இ. ைாநிலப்பட்டியல்   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 
குறிப்பு: பாராளுைன்றம் இயற்றும் சட்டதை உயர்ந்தது. 

25. ைக்களமவயின் கூட்டத்திற்கு அமழப்பு விடுப்பவர் 
அ. தபரும்பான்மை கட்சியின் தமலவர்   ஆ. ைக்களமவயின் தமலவர் 
இ. குடியரசுத் ேமலைர்    ஈ. பாராளுைன்ற விவகார அமைச்சர் 

26. இந்தியாவில், சட்டப்பூர்வைான இமறயாண்மை தபற்றிருப்பது 
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அ. வாக்காளர்கள்    ஆ. பாராளுைன்றம் 
இ. ஜனாதிபதி    ஈ. பிரதைர் 

27.  தமிழ்நாட்டில் உள்ள ைாநகராட்சிகள் எத்தமன? 
அ. 4  ஆ. 5  இ. 6  ஈ. 7 

28. எத்தமன உறுப்பினர்கமள ஜனாதிபதி ராஜ்ய சபாவிற்கு நியைனம் தசய்யலாம்? 
அ.  4 உறுப்பினர்கள்   ஆ. 6 உறுப்பினர்கள் 
இ. 10 உறுப்பினர்கள்   ஈ. 12 உறுப்பினர்கள் 

29. இந்திய அரசியல் சட்டம் எப்தபாழுது அமுலுக்கு வந்தது? 
அ. 1949 நவம்பர் 26    ஆ. 1947 ஆகஸ்ட் 15 
இ. 1950 ஜனைரி 26    ஈ. 1947 ஆகஸ்ட் 16 

30.  தமிழகத்தில் தபரிய ைக்களமவத் ததாகுதி 
அ. திருச்சிராப்பள்ளி   ஆ. தேன் தென்மன 
இ. தகாயம்புத்தூர்    ஈ. ைதுமர 

31. ருஷ்யப் பாராளுைன்றத்தின் தபயர் 
அ. டயட்     ஆ. டியூைா 
இ. பாராளுைன்றம்    ஈ. ைதஜாலிஸ் 

32. இந்திய பாராளுைன்றம் 
அ. முழுவதும் கூட்டாட்சியாகும்   ஆ. முழுவதும் ஒற்மறயாட்சியாகும் 
இ. ஒற்மறயாட்சி கலந்ே கூட்டாட்சியாகும் ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

33. சைத்துவ உரிமை பின்வரும்  5 விதிகளில் எதில் கூறப்பட்டுள்ளது? 
அ. விதிகள் 15 முதல் 19 வமர  ஆ. விதிகள் 14 முேல் 18 ைமர 
இ. விதிகள் 13 முதல் 17 வமர  ஈ. விதிகள் 16 முதல் 20 வமர 

34. உச்சநீதிைன்றம் ஆதலாசமன வழங்கும் அதிகாரத்மத 
அ.  அரசியலமைப்பு விதி 243ன் படி தபற்றிருக்கிறது 
ஆ. அரசியலமைப்பு விதி 142ன் படி தபற்றிருக்கிறது 
இ. அரசியலமைப்பு விதி 143ன் படி தபற்றிருக்கிறது 
ஈ. அரசியலமைப்பு விதி 144ன் படி தபற்றிருக்கிறது 

35. குடியரசுத் தமலவர் பதவி விலக விரும்பினால், பதவி விலகல் கடிதத்மத 
அ. குடியரசுத் துமைத் ேமலைருக்கு அனுப்ப தைண்டும் 
ஆ. ைக்களமவத் தமலவருக்கு அனுப்ப தவண்டும் 
இ. பிரதை அமைச்சருக்கு அனுப்ப தவண்டும் 
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ஈ. இந்திய உச்சநீதிைன்ற தமலமை நீதிபதிக்கு அனுப்ப தவண்டும் 
36. பல்வந்தராய் தைத்தா குழு தன்னுமடய அறிக்மகயில்  
அ. ஒரு அமைப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டத்மத பரிந்துமர தசய்தது 
ஆ. இரு அமைப்பு தகாண்ட பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டத்மத பரிந்துமர தசய்தது 
இ. மூன்று அமைப்பு தகாண்ட பஞ்ொயத்து ராஜ் திட்டத்மே பரிந்துமர தெய்ேது 
ஈ. நான்கு அமைப்பு தகாண்ட பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டத்மத பரிந்துமர தசய்தது 

37. சட்ட தைலமவ 
அ. ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது 
ஆ. ஆறாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது 
இ. நிரந்ேரைான அமையாகும் 
ஈ. நான்காண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது 

38. ைாநிலங்களமவ 
அ. நிரந்ேரைானது 
ஆ. ஆறாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது 
இ. ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது 
ஈ. மூன்றாண்டு காலத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது 

39. அரசியல் சட்டத்தில் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றிற்கு வழி வகுக்கப்படவில்மல. எது? 
அ. ததர்தல் குழு    ஆ. நிதிக்குழு 
இ. தபாதுப்பணிக்குழு   ஈ. திட்டக்குழு 

40. அதசாக் தைத்தா குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1952  ஆ. 1956   இ. 1977  ஈ. 1978 

41. ைாநிலங்களமவயின் தமலவர் 
அ. குடியரசுத் தமலவர்   ஆ. துமைக் குடியரசுத் ேமலைர் 
இ.தமலமை நீதிபதி   ஈ.  ஆளுநர் 

42. இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமரயில் பின்வருைாறு கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தியா ஒரு 
அ. இமறயாண்மை, ெைேர்ை, ைேச்ொர்பற்ற, ைக்களாட்சி, குடியரசு 
ஆ. சைதர்ை, இமறயாண்மை, ைக்களாட்சி, ைதசார்பற்ற, குடியரசு 
இ. இமறயாண்மை, ைதச்சார்பற்ற, சைதர்ை, ைக்களாட்சி, குடியரசு 
ஈ. குடியரசு, இமறயாண்மை, சைதர்ை, ைதசார்பற்ற ைக்களாட்சி 

43. ைாநில சட்டைன்ற சபாநாயகர் 
அ. ெட்டைன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தேடுக்கப்படுகிறார் 
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ஆ. சட்டைன்ற ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார் 
இ. ைாநில முதலமைச்சரால் நியமிக்கப்படுகிறார் 
ஈ. குடியர்சுத் தமலவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் 

44. அமைச்சரமவக் குழு 
அ. காபினட் அமைச்சர்கமள தகாண்டிருக்கவில்மல 
ஆ. ராஜாங்க அமைச்சர்கமள தகாண்டிருக்கவில்மல 
இ. துமண அமைச்சர்கமள தகாண்டிருக்கவில்மல 
ஈ. பாராளுைன்ற அமைச்ெர்கமள தகாண்டிருக்கவில்மல 

45. ைக்களமவயில் நிமறதவற்றப்படும் பண ைதசாதாமவ ைாநிலங்களமவ அதிக பட்சைாக 
அ. ஒரு ைாதம் நிறுத்தி மவக்கலாம் ஆ. 14 நாட்கள் நிறுத்தி மைக்கலாம் 
இ. 10 நாட்கள் நிறுத்தி மவக்கலாம் ஈ. 15 நாட்கள் நிறுத்தி மவக்கலாம் 

46.  குடியரசுத் தமலவர் ராஜ்ய சமபக்கு எத்தமன ய்றுப்பினர்கமள நியமிக்கலாம்? 
அ. 10 உறுப்பினர்கள்   ஆ. 20 உறுப்பினர்கள் 
இ. 15 உறுப்பினர்கள்   ஈ. 12 உறுப்பினர்கள் 

47. இந்தியாவில் உள்ள பாராளுைன்ற அரசாங்க அமைப்பில் தகபிதனட் கூட்டத்திற்கு யார் தமலமை 
தாங்குவார்? 
அ. குடியரசுத்தமலவர்   ஆ. பிரேை அமைச்ெர் 
இ. சில தநரங்களில் குடியரசுத் தமலவரும், சில தநரங்களில் பிரதை அமைச்சரும் 
ஈ. குடியரசு துமணத் தமலவர் 

48. அரசியலமைப்பு விதி 280படி உருவாக்கப்பட்ட நிதி ஆமணயத்தின் பணியானது 
அ. நிதி தநருக்கடிமய அறிவிக்க ஆதலாசமன வழங்குகிறது 
ஆ. ததசிய தநருக்கடிமய அறிவிக்க ஆதலாசமன வழங்குகிறது 
இ. ைரிமய ைத்திய அரசும் ைாநில அரசும் பகிர்ந்து தகாள்ள ஆதலாெமன ைழங்குகிறது 
ஈ. திட்டக்குழுமவ அமைப்பதற்கு ஆதலாசமன வழங்குகிறது 

49. பின்வரும் விதிகளில் எந்த விதியானது அடிப்பமட உரிமைகமள பற்றி கூறுகிறது? 
அ.  விதிகள் 12-35    ஆ. விதிகள் 14-3 
இ. விதிகள் 12-31    ஈ. விதிகள் 15-35 

50. ைக்களமவக்கு நமடதபற்ற முதல் தபாதுத் ததர்தல் 
அ. கி.பி. 1947  ஆ. கி.பி. 1950  இ. கி.பி.1952  ஈ. கி.பி.1955 

51. திட்டகுழுவின் தமலவர் 
அ. முதல் ைந்திரி    ஆ. நிதிைந்திரி 
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இ. பிரேை ைந்திரி    ஈ. ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் 
52. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சமபயின் தமலவர் யார்? 
அ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்தபத்கார்  ஆ. ஜவஹர்லால் தநரு 
இ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரொத்  ஈ. இராராஜி 

53. அரசு வழிகாட்டி தநறிமுமறகமள, இந்திய அரசியலமைப்பில் உருவாக்கியவர்கள் 
அ.அயர்லாந்து அரசியலமைப்பிலிருந்து தபற்றனர் 
ஆ. இங்கிலாந்து அரசியலமைப்பிலிருந்து தபற்றனர் 
இ. இரஷ்ய அரசியலமைப்பிலிருந்து தபற்றனர் 
ஈ.தஜர்ைனி அரசியலமைப்பிலிருந்து தபற்றனர் 

54. ைாநிலங்களமவயின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 
அ. 230  ஆ. 250   இ. 300   ஈ. 400 

55. ைாநிலங்களமவயின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் 
அ. மூன்று வருடங்கள்   ஆ.  நான்கு வருடங்கள் 
இ. ஐந்து வருடங்கள்   ஈ. ஆறு ைருடங்கள் 

56. இந்திய குடியரசுத் தமலவர் 
அ. இந்தியாவின் உண்மையான ஆட்சியாளர் 
ஆ. அரசியலமைப்புப்படி அரசின் ேமலைர் 
இ. அரசு ைற்றும் அரசாங்கத்தின் தமலவராவார் 
ஈ. அரசாங்கத்மத அமைக்கும் தபரும்பான்மை கட்சியின் தமலவராவார் 

57. இந்திய நிர்வாகத்துமற அடிப்பமடயாகக் தகாண்டிருப்பது 
அ. அதைரிக்க முமறமய   ஆ. பிரிட்டிஷ் முமறமய 
இ. கனடா முமறமய   ஈ. ரஷ்ய முமறமய 

58. அரசியலமைப்புப்படி அமைச்சர்கள் 
அ. குடியரசுத் ேமலைர் விரும்பும் ைமரயில் பேவி ைகிக்கலாம் 
ஆ. சபாநாயகர் விரும்பும் வமரயில் பதவி வகிப்பர் 
இ. பாராளுைன்றம் விரும்பும் வமரயில் பதவி வகிப்பர் 
ஈ. பிரதை அமைச்சர் விரும்பும் வமரயில் பதவி வகிப்பர் 

59. ைாநில உயர்நீதிைன்றம் ஒரு தமலமை நீதிபதிமயயும், ைற்றும் இதர நீதிபதிகமளயும் 
அ. ைாநில உயர்நீதி ைன்றத்தின் முடிவுபடி தபற்றிருக்கலாம் 
ஆ. ைாநில சட்டைன்றத்தின் முடிவுபடி தபற்றிருக்கலாம் 
இ. பாராளுைன்றத்தின் முடிவுபடி தபற்றிருக்கலாம் 
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ஈ. குடியரசுத் ேமலைரின் முடிவுப்படி தபற்றிருக்கலாம் 
60. உச்சநீதிைன்றம் ஆதலாசமன வழங்கும் அதிகாரத்மத 
அ. விதின் 243ன் படி தபற்றிருக்கிறது  ஆ. விதி 43 ன் படி தபற்றிருக்கிறது 
இ. விதி 142ன் படி தபற்றிருக்கிறது  ஈ. விதி 143ன் படி தபற்றிருக்கிறது 

61. இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டது 
அ. அரசியலமைப்பு நிர்ைய ெமபயால் ஆ. முதலாவது பாராளுைன்றத்தால் 
இ. ைக்களமவயால்    ஈ.  வமர குழுவால் 

62. அரசியலமைப்பு சமபயின் நிரந்தர தமலவர் யார்? 
அ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரொத்  ஆ. டாக்டர் அம்தபத்கார் 
இ. பண்டித் ஜவஹர்லால் தநரு  ஈ. சி.ஆர். இராஜதகாபாலச்சாரி 

63. அரசியலமைப்பு நிர்ணய சமப ஏற்படுத்தபட்ட ஆண்டு 
அ. 1946  ஆ. 1947   இ. 1948   ஈ. 1949 

64.  அரசியலமைப்பு நிர்ணய சமப 
அ. கிரிப்ஸ் திட்டத்தில் சிபாரிசு அடிப்பமடயில் அமைக்கப்பட்டது. 
ஆ. சி.ஆர். திட்டத்தின் சிபாரிசு அடிப்பமடயில் அமைக்கப்பட்டது 
இ. தகபினட் தூதுக் குழுவின் திட்டத்தின் சிபாரிொல் அமைக்கப்பட்டது 
ஈ. ைவுண்ட்தபட்டன் திட்டத்தின் சிபாரிசால் அமைக்கப்பட்டது 

65. வமரகுழுவில் எத்தமன உறுப்பினர்கள் இருந்தனர்? 
அ. ஏழு உறுப்பினர்கள்   ஆ. ஒன்பது உறுப்பினர்கள் 
இ. பதிதனாரு உறுப்பினர்கள்  ஈ. பதினாறு உறுப்பினர்கள் 

66. இந்திய அரசியலமைப்மப திருத்தும் முமற 
அ. 1935 இந்திய அரசாங்க சட்டத்மதப் பின்பற்றியது. 
ஆ. தேன்னாப்பிரிக்காவின் அரசியலமைப்மப பின்பற்றியது. 
இ. கனடா அரசியலமைப்மப பின்பற்றியது. 
ஈ. ஐரிஷ் அரசியலமைப்மப பின்பற்றியது. 

67. இந்திய அரசியலமைப்பில் எத்தமன தநருக்கடி நிமலகள் குறிப்பிட்டுள்ளன? 
அ. இரண்டு  ஆ. மூன்று  இ. நான்கு  ஈ. ஒன்று 

68.  இந்திய பாராளுைன்ற முமற அரசாங்கைானது 
அ. அதைரிக்க அரசியலமைப்பிலிருந்து தபறப்பட்டது 
ஆ, பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்பிலிருந்து தபறப்பட்டது 
இ. இரஷ்ய அரசியலமைப்பிலிருந்து தபறப்பட்டது 
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ஈ. சுவிஸ் அரசியலமைப்பிலிருந்து தபறப்பட்டது 
69. இந்திய அரசியலமைப்மப உருவாக்கியவர்கள் அடிப்பமட கடமைகள் என்ற கருத்மதப் தபற்றது 
அ. யு.எஸ்.ஏ. அரசியலமைப்பிலிருந்து  ஆ. கனடா அரசியலமைப்பிலிருந்து 
இ. ரஷ்ய அரசியலமைப்பிலிருந்து  ஈ. ஐரிஷ் அரசியலமைப்பிலிருந்து 
விமட: ஜப்பான் அரசியலமைப்பிலிருந்து 

70. இந்திய ைக்களுக்கு தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அடிப்பமட உரிமைகள் 
அ. பாராளுைன்றத்தால் நிறுத்தி மவக்கப்படலாம் 
ஆ. குடியரசுத் ேமலைரால் நிறுத்தி மைக்கப்படலாம் 
இ. உச்சநீதிைன்றத்தால் நிறுத்தி மவக்கப்படலாம் 
ஈ. உச்சநீதிைன்றத்மத கலந்தாதலாசித்து குடியரசுத் தமலவரால் நிறுத்தி மவக்கப்படலாம் 

71. இந்திய அரசியலில், தபாது நல தகாட்பாடு எதில் பிரதிபலிக்கிறது? 
அ. அரசு ைழிகாட்டு தநறிக்தகாட்பாடு  ஆ. அடிப்பமட உரிமைகள் 
இ. நீதிப்பினராய்வு    ஈ. சட்டத்தின் ஆட்சி 

72. இந்திய குடிைக்களுக்கான ஆதார உரிமைக: இதில் அடங்கப் தபறுகிறது 
அ. அரசியலமைப்பின் பாகம் – I  ஆ. அரசியலமைப்பின் பாகம் – II 
இ. அரசியலமைப்பின் பாகம் – III ஈ. அரசியலமைப்பின் பாகம் –IV 

73. எந்த அரசியலமைப்பு, திருத்தத்தின் மூலம் அடிப்பமட கடமைகல் இந்திய அரசியலமைப்பில் 
தசர்க்கப்பட்டது? 
அ. 39வது திருத்தம்   ஆ. 41வது திருத்தம் 
இ. 42ைது திருத்ேம்   ஈ. 44வது திருத்தம் 

74. ஒரு ைதசாதா, நிதி ைதசாதா என்பமத யார் தீர்ைானிப்பது? 
அ. ைக்களமைத் ேமலைர்  ஆ. குடியரசுத் தமலவர் 
இ. தமலமை அமைச்சர்   ஈ. பாராளுைன்ற ததர்வுக்குழு 

75. எந்த ைாநிலத்திலிருந்து அதிகப்படியான உறுப்பினர்கமள ைக்கள் சமபயில் இடம் 
தபற்றிருக்கிறார்கள்? 
அ.  ஆந்திரப் பிரததசம்   ஆ. உத்திரப் பிரதேெம் 
இ. ைத்தியப் பிரததசம்   ஈ. பீஹார் 
குறிப்பு: உத்திரப் பிரததசம் – 80 உறுப்பினர்கள் 

76. ஜனாதிபதி ஊதியம் 
அ. வருைான வரிக்கு உட்பட்டது   
ஆ. ைருைான ைரிக்கு உட்படாேது 
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இ. வருைான வரியின் சிறப்பு விகிக் கட்டணத்திற்கு உட்பட்டது 
ஈ. தைற்கூறியமவகள் எதுவுமில்மல 

77. இந்திய நீதித்துமறயின் சிறப்பியல்பானது 
அ. ஒருங்கிமணந்த ஒற்றுமை   
ஆ. சுதந்திரமும்  கட்டுப்பாடற்ற ஒன்றும் 
இ. அரசியலமைப்மப முடிவான விளக்கம் அளித்தல் 
ஈ. தைற்கூறிய அமனத்தும் 

78. சட்ட ைன்றத்தில் அங்கத்தினராக இலாத அமைச்சர் அங்கத்தினராக தவண்டிய காலக்தகடு 
அ. 1 வருஷம் அ. 6 ைாேங்கள் இ. 9 ைாதங்கள்  ஈ. 1 ைாதம் 

79. இந்திய துமணக் குடியரசுத் தமலவர், குடியரசுத் தமலவரின் பணிகமள ஆற்ற முடியாத நிமலயில் 
யார் அந்தப் பணிமய ஆற்றுவார்? 
அ. தமலமை அமைச்சர்   ஆ. ைக்களமவத் தமலவர் 
இ. இந்திய ேமலமை நீதிபதி  ஈ. இந்திய ததர்வாமணய கழகத்தின் தமலவர் 

80. ததசிய தநருக்கடி பிரகடனபடுத்தப்பட்டு அது பாராளுைந்த்தால் குறிப்பிட்ட காலத்தில் 
அங்கீகரிக்கப்படவில்மலதயன்றால் அது ததாடர்ந்து நீடிக்க முடியாது. து அங்கீகரிக்கப்பட தவண்டிய 
காலம் 
அ. ஒரு ைாேம்    ஆ. இரண்டு ைாதங்கள்  
இ. மூன்று ைாதங்கள்   ஈ. ஆறுைாதங்கள் 

81. இந்திய அரசியலமைப்பில் தசால்லப்பட்டிருக்கும் தநருக்கடி நிமலகள் எத்தமன? 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ 4 

82. 73வது திருத்தம் அமுலுக்கு வந்தபின் முதலில் பஞ்சாயத்துகளுக்கு தநரடித்ததர்தல்  நடத்திய ைாநிலம் 
அ. ஆந்திரப் பிரதேெம்   ஆ. ராஜஸ்தான் 
இ. கர்நாடகா    ஈ. ைத்தியப் பிரததசம் 

83. கட்சித்தாவல் தமட சட்டத்துடன் ததாடர்புமடய பட்டியல் எது? 
அ. பட்டியல் எட்டு/ அட்டவமண எட்டு ஆ. பட்டியல் ஒன்பது 
இ. பட்டியல் பத்து    ஈ. பட்டியல் பதிதனான்று 

84. இந்தியாவில் சமீபத்தில் (25வது) ைாநில அந்தஸ்து தபற்ற ைாநிலம் எது? 
அ. தகாைா    ஆ. ஹிைாசல பிரததசம் 
இ  சிக்கிம்     ஈ. தைகாலயா 
குறிப்பு: 1987 தை 30-ல் ைாநில அந்தஸ்து தபற்றது 

85. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சையசார்பற்ற நாடு 
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அ. இந்தியா    ஆ. ஈரான் 
இ. ஈராக்     ஈ. எகிப்து 

86. பின்வரும் கூற்றுகமள ஆய்க: 
I. இந்திய  அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முதலாம் பட்டியல்படி ஜம்மு & காஷ்மீர் இந்திய ைாநிலங்களில் 
ஒன்றாகும். 
II. இது இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாகும். 
III. ஷரத்து 370 ஜம்மு & ஜாஷ்மீருக்கு தனி அந்தஸ்து அளிக்கிறது 
IV.  ஜம்மு & காஷ்மீருக்குத் தனி அரசியலமைப்புச் சட்டம் உள்ளது. 
அ. I ைட்டும் சரி    ஆ. I ைற்றும் II சரி 
இ.  I,II ைற்றும் III சரி   ஈ. எல்லாம் ெரி 

87. “Man is by nature a political animal” யார் கூறிய வாக்கியம்? 
அ. பிளாட்தடா    ஆ. அரிஸ்டாட்டில் 
இ. சர்ச்சில்     ஈ.  பில்கிளிண்டன் 

88. ராஜ்ய சமபயின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக என்ன? 
அ. 250  ஆ. 232  இ. 234  ஈ. 225 

89. தமலமை ததர்தல் அதிகாரி என்பவர் 
அ. பாராளுைன்றத்தால் ததர்ந்ததடுக்கப்படுவர் 
ஆ. பாராளுைன்றத்தில் இராஜாங்க ைந்திரிகளால் ததர்வு தசய்யப்படுவர் 
இ. குடியரசுத் ேமலைரால் தேர்ந்தேடுக்கப்படுைர் 
ஈ. பிரதை ைந்திரியால் அறிவிக்கப்படுபவர் 

90. முதல் இந்திய திட்டக்குழுவின் துமணத்தமலவர் 
அ. இ. இராஜதகாபாலச்சாரி  ஆ. ஈழ் இராதஜந்திர பிரசாத் 
இ. ஜவஹர்லால் தநரு   ஈ.  யு.ப. கிருஷ்ைைாச்ொரி 

91. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகவுமர முதல் முமறயாக திருத்தப்பட்டது எதன் மூலம்? 
அ. 40 வது சட்டத்திருத்தம்   ஆ. 41வது சட்டத்திருத்தம் 
இ. 42ைது ெட்டத்திருத்ேம்   ஈ. 43வது சட்டத்திருத்தம் 

92. இந்தியாவின் தமலமைத் தணிக்மகயர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்? 
அ. இந்திய பிரதை ைந்திரி   ஆ. இந்திய நிதி அமைச்சர் 
இ. ைக்கள் அமவ    ஈ. இந்திய குடியரசுத் ேமலைர் 

93. கீழ்க்கண்ட ஒரு ைாநிலம் இரண்டு அமவகளாகக் தகாண்டுள்ளது. 
அ. தைற்கு வங்காளம்   ஆ. ஒரிஸ்ஸா 
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இ. ஆந்திர பிரததசம்   ஈ. பீஹார் 
94. நாடாளுைன்ற இரண்டு கூட்டுத் ததாடர்களுக்கு இமடதய உள்ள அதிக பட்ச இமடதவளி  
அ. 3 ைாதங்கள்    ஆ. 6 ைாேங்கள் 
இ.9 ைாதங்கள்    ஈ. ஒரு வருடம் 

95. இந்திய குடியரசுத் தமலவர் யாரால் ததர்ந்ததடுக்கப்படுகிறார்? 
அ. நாடாளுைன்றம்   ஆ. ைாநில சட்டைன்றம் 
இ. தநரடியாக குடிைக்களால்   
ஈ. தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட ைக்கள் அமை, ைாநிலங்கள் அமை ைற்றும் ைாநில ெட்டெமப 
உறுப்பினர்கமளக் தகாண்ட ைாக்காளர் குழு மூலைாக தேர்ந்தேடுக்கப்படுகிறார். 

96. இந்தியாவின் ைாநில ஆளுநர் 
அ. ைக்களால் ததர்ந்ததடுக்கப்படுகிறார் 
ஆ. பிரதை ைந்திரியால் நியமிக்கப்படுகிறார் 
இ. முதல் ைந்திரியால் நியமிக்கப்படுகிறார் 
ஈ. இந்திய குடியரசுத் ேமலைரால் நியமிக்கப்படுகிறார் 

97. இந்தியாவில் வாக்குரிமை எந்த தகுதியின் அடிப்பமடயில் அமைந்துள்ளது? 
அ. படிப்பு  ஆ. ையது  இ. தசாத்து  ஈ. ைதம் 

98. ைாநில சட்டைன்றத்திற்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட குமறந்த பட்ச வயது 
அ. 18 ஆண்டுகள்    ஆ. 25 ஆண்டுகள் 
இ. 30 ஆண்டுகள்    ஈ. 35 ஆண்டுகள் 

99. இந்திய அரசியல் அமைப்பில் எத்தமன அட்டவமணகள் உள்ளன? 
அ. 9  ஆ. 10  இ. 11  ஈ. 12 

100.  இந்திய அரசியலமைப்பு கீழ்க்கண்ட ஷரத்துகளில் எதன் மூலம் ஜம்மு & காஷ்மீர் ைாநிலத்திற்கு 
விதசஷ தகுதி அளித்துள்ளது? 
அ. 352  ஆ. 361  இ. 368  ஈ. 370 


