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Indian Polity Model Test Questions 8 in Tamil With Answer 

1. இந்திய அரசியலமைப்புப் பேரமையின் தமலைர் 
அ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத்  ஆ. என். ப ாோலசாமி 
இ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கார்  ஈ. ேைஹர்லால் பேரு 

2. அரசியலமைப்பின் எந்த சட்டம் டாக்டர் அம்பேத் ரால் அடிப்ேமட ளின்  அடிப்ேமட என 
கூறப்ேட்டது? 
அ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் I   ஆ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் II 
இ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 2   ஈ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 32 

3. நீதிப் பேராமை மை ைழங்குைதற்கு உச்சநீதிைன்றம் அதி ாரம் பேற்றிருப்ேது இதன் மூலைா  
அ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 126  ஆ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 226 
இ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 32  ஈ. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 132 

4. துமை ேனாதிேதியின் ேதவிக் ாலம் 
அ. 5 ஆண்டுகள்    ஆ. 6 ஆண்டு ள் 
இ. 7 ஆண்டு ள்    ஈ. 3 ஆண்டு ள் 

5. ைாநிலங் ைமை, ைக் ைமையுடன் சைைான அதி ாரம் பேற்றிருப்ேது 
அ. சட்டத்திருத்தம்    ஆ. நிதி 
இ. பைளிவிை ாரம்    ஈ. இந்தியப் ேணி 

6. இந்தியாவின்  ாங்கிரஸ்  ட்சிமய சாராத முதல் பிரதைர் 
அ. சந்திரபச ர்    ஆ.  சரண்சிங் 
இ. மைாரார்ஜி பதசாய்   ஈ. ைாஜ்ோய் 
குறிப்பு: 1977 ல் ஆட்சி அமைத்து, 1979ல் ராஜினாைா பசய்தார் 

7. இந்திய குடியரசுத் தமலைரா  அதி   ாலத்திற்கு பசமை பசய்தைர் யார்? 
அ. டாக்டர். இராதா கிருஷ்ைன்  ஆ. ஆர். பைங் ட்ராைன் 
இ. டாக்டர். இராபேந்திர பிரசாத்  ஈ. பேயில் சிங் 
குறிப்பு: 2 முமற ேனாதிேதியா  இருந்தைர் இைர் ஒருைபர. 

8. இந்திய அரசின் பேயரைவுத் தமலைர் யார்? 
அ. பிரதை ைந்திரி    ஆ. துமை ேனாதிேதி 
இ. சோோய ர்     ஈ. ேனாதிேதி 

9. இந்திய அரசியல் அமைப்பிற் ான ஆதாரம் என்ன? 
அ. 1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசின் சட்டம் 
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ஆ. 1940 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசின் சட்டம் 
இ. 1947 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசின் சட்டம் 
ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல 

10. இந்திய அரசியலமைப்பு எந்தக் ப ாள்ம யின் ஆதாரத்தில் உருைாக் ப்ேட்டுள்ைது? 
அ. ைக்களின் இமையாண்மை  ஆ. ோராளுைன்றத்தின் இமறயாண்மை 
இ.ைாநிலங் ளின் இமறயாண்மை  ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல 

11.  கீபழ ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ைைற்றில் எது அடிப்ேமட உரிமை இல்மல? 
அ. சைத்துை உரிமை    ஆ. சுதந்திர உரிமை 
இ. பேச்சு உரிமை    ஈ. சண்மட போடும் உரிமை 

12. இந்தியாவின் முதல் ேனாதிேதி யார்? 
அ இராபேந்திர பிரசாத்   ஆ. ோகீர் உபசன் 
இ. இராதாகிருஷ்ைன்    ஈ. வி.வி.கிரி 

13. ைாக் ளிக்கும் ையது 18 ஆண்டு ைா  ஆக் ப்ேட்ட போழுது இந்தியாவின் பிரதை ைந்திரியா  
இருந்தைர் யார்? 
அ. இராஜீவ் காந்தி    ஆ. பேரு 
இ. இந்திராோந்தி    ஈ. இைர் ளில் எைருமிலர் 
குறிப்பு: 1989ல் 61ைது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் குமறக் ப்ேட்டது. 

14. சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் போதுத் பதர்ந்தல் ேமடபேற்ற ஆண்டு 
அ. 1950  ஆ. 1952  இ. 1955  ஈ. 1957 

15. இந்தியாவில் முதல் இமறைாட்சி (உச்ச அரசியல் அதி ாரம்) யாரிடம் உள்ைது? 
அ. ோராளுைன்றம்    ஆ. ேனாதிேதி 
இ. அரசியல் சாசனம்    ஈ. பிரதைர் 

16. ைாநில அரசுப் போதுத் பதர்ைாமையத்தின் அங் த்தினமர யார் நியமிக்கிறார்? 
அ. பிரதைர்     ஆ. ேனாதிேதி 
இ. ஆளுநர்     ஈ. முதலமைச்சர் 

17. இந்திய அரசியல் சாசனம் ஏற் ப்ேட்ட ஆண்டானது  
அ. 1946  ஆ. 1947  இ.1952  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 
குறிப்பு: 1950-இல் ஏற்றுக் ப ாள்ைப்ேட்டது. 

18. இந்திய அரசியல் சாசனைானது 
அ. எழுதப்ேட்டது     ஆ. எழுதப்ேடாதது 
இ. எழுதப்ேட்டதுைல்ல, எழுதப்ேடாததுைல்ல  ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல 
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19. இந்தியாவின் அரசியல் சாசனச் சட்டைானது 
அ. பேகிழ்ச்சியானது    ஆ. பேகிழாத்தன்மை ப ாண்டது 
இ. சராசரியான பேகிழ்ச்சியுமடயது  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

20. இந்தியாவின் அரசியல் சாசனச் சட்டைானது 
அ. கூட்டாட்சி முமறயிலானது  ஆ. ஒற்மற முமறயிலானது 
இ. பதளிைானது    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

21. இந்திய அரசியல் சாசன சமே என்று முதன் முதலா  சந்தித்தது? 
அ. டிசம்ேர் 9, 1946    ஆ. டிசம்ேர் 14, 1946 
இ. ேனைரி 31, 1947    ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல 

22. இந்திய அரசியல் சாசனக் சட்டக்குழுவின் தமலைர் யார்? 
அ. பி. ஆர். அம்பேத்கார்   ஆ. ேைஹர்லால் பேரு 
இ.  சர்தார் ேபடல்    ஈ. இராோஜி 

23. எந்த ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரைானது? 
அ. 1946      ஆ. 1947 
இ. 1952      ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்மல 

24. இந்திய ோராளுைன்றத்தின் கீழ்சமேயின் பேயர் என்ன? 
அ. பலாக்சோ     ஆ. ராஜ்யசோ 
இ. ப பினட்     ஈ.  இைற்றுள் எதுவுமில்மல 

25. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயின் நிரந்தர தமலைரா  இருந்தைர் யார்? 
அ. டாக்டர் இராபேந்திரபிரசாத்  ஆ. டாக்டர் அம்பேத் ார் 
இ. ேண்டித ேைஹர்லால் பேரு  ஈ. சி.ஆர்.இராேப ாோலச்சாரி 

26. இந்திய அரசியலமைப்மே எழுதி முடிக்  அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமே எவ்ைைவு  ாலம் 
எடுத்துக் ப ாண்டது? 
அ. 3 ஆண்டுகள்    ஆ. ஒரு ஆண்டு 
இ. 2 ஆண்டு ள்    ஈ. 4 ஆண்டு ள் 
குறிப்பு: எழுதி முடிக்  2 ஆண்டு ள் 11 ைாதங் ள் 18 ோட் ள் 

27. அமைச்சரமை எதற்கு போறுப்புள்ைது? 
அ. பிரதைர்     ஆ. ேனாதிேதி 
இ. ைக் ள்     ஈ. ோராளுைன்ைம் 

28. இந்திய ேனாதிேதி அமைச்சரமையின் ஓர் உறுப்பினமர நீக்குைது? 
அ. பசாந்த விருப்ேத்தின்ேடி   ஆ. பிரதைரின் ேரிந்துமரயின்ேடி 
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இ. அைசரநிமல பிர டனத்தின் போது ஈ. சோோய ரின் அனுைதிபயாடு 
29. ைாநிலங் ைமையின் கூட்டத்திற்கு தமலமை தாங்குைது யார்? 
அ. துமை ேனாதிேதி   ஆ. ேனாதிேதி 
இ. பிரதைர்     ஈ. சோோய ர் 

30. இந்திய அரசியலமைப்பு 
அ. ஆறு அடிப்ேமட உரிமைகமை மகாடுத்திருக்கிைது 
ஆ. ஏழு அடிப்ேமட உரிமை மை ப ாடுத்திருக்கிறது 
இ. எட்டு அடிப்ேமட உரிமை மை ப ாடுத்திருக்கிறது 
ஈ. ஐந்து அடிப்ேமட உரிமை மை ப ாடுத்திருக்கிறது 
குறிப்பு: 44 ைது திருத்தத்தின் ேடி 

31. ைத சுதந்திரம் 
அ. விதி ள் 25 முதல் 27 ைமர ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ைது 
ஆ. விதிகள் 25 முதல் 28 வமர மகாடுக்கப்ேட்டுள்ைது 
இ. விதி ள் 26 முதல் 29 ைமர ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ைது 
ஈ. விதி ள் 24 முதல் 27 ைமர ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ைது 

32. இந்திய அரசியலமைப்பின் திருத்தம் பசய்யும் முமற 
அ. 1935ம் ைருடத்தில் இந்திய அரசாங்  சட்டத்தில் இருப்ேது போலாகும் 
ஆ.மதன்னாப்பிரிக்க அரசியலமைப்பில் இருப்ேது போலாகும் 
இ. அபைரிக்  ஐக்கிய ோட்டு அரசியலமைப்பில் இருப்ேது போலாகும் 
ஈ.  னடா ோட்டின் அரசியலமைப்பில் இருப்ேது போலாகும். 

33. அரசியலமைப்பின் எந்த ேகுதி ைக் ள் ேல அரசு ப ாள்ம மய அறிவிக்கிறது? 
அ. அடிப்ேமட உரிமை    ஆ. மு வுமர 
இ. அரசுக் மகாள்மகயிமன மநறிப்ேடுத்தும் பகாட்ோடு 
ஈ.  அடிப்ேமட  டமை ள் 

34. இந்தியா ஒரு குடியரசு ஏபனனில்  
அ. ோட்டின் தமலைர் ஒரு நிமலயான  ாலத்திற்கு பதர்வு பசய்யப்ேடுகிறார் 
ஆ. ோராளுைன்ற விதி உள்ைது 
இ. முழு சுதந்திரம் உள்ைது 
ஈ, ைக்கள் அரசு ேற்றி மசால்லப்ேட்டுள்ைது 

35. ைக் ள் ேல அரசின் முக்கிய போக் ம் 
அ. திட்டமிட்ட வைர்ச்சி மூலம் ைக்கள் நலமன ோதுகாத்தல் 
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ஆ.சமூ த்தில் ைருமைக் ப ாட்டிலிருக்கும் ைக் ளின் ேலம்  ாத்தல் 
இ.  அமனத்து குடிைக் ளுக்கு ைருத்துை ைசதி தருதல் 
ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்மல 

36. ேனாதிேதி பதர்தலுக்கு உயர்ந்த ேட்ச ையது நிர்ையம் 
அ.60  ஆ. 65  இ. 70   ஈ. வயது வரம்பு இல்மல 

37. ைத்திய ேட்டியலில் அடங்கியுள்ைது 
அ.  97 துமைகள் ஆ. 47 துமற ள் இ. 66 துமற ள் ஈ.  105 துமற ள் 

38. கீழ்க் ண்டைற்றில் எது இந்திய அரசியலமைப்பில் சிறப்புத் தன்மை பேறவில்மல? 
அ. சையசார்ேற்ற ோடு    ஆ. ஒற்மறக் குடியுரிமை 
இ. ையது ைந்பதார் ைக் ளிக்கும் உரிமை ஈ. இரட்மட குடியுரிமை 

39. கீழ்க் ண்டைற்றில் எந்தப் பேராமை ஒருைமர ஆேர் ேடுத்த உதவுகிறது? 
அ. ஆட்மகாைர் நீதிப்பேராமை  ஆ.  ட்டமை நீதிப்பேராமை 
இ. தமட நீதிப்பேராமை   ஈ. உரிமை வினா நீதிப்பேராமை 

40. ைாநில உயர்நீதிைன்றத்தின் அதி ார ைரம்பு 
அ. ோராளுைன்ைத்தால் சட்டத்தின் மூலம் விரிவாக்கப்ேடலாம் 
ஆ. இந்திய தமலமை நீதிேதியால் விரிைாக் ப்ேடலாம் 
இ. குடியரசுத் தமலைரால் விரிைாக் ப்ேடலாம் 
ஈ. பிரதை அமைச்சர் ைற்றும் அைர் ளுமடய அமைச்சர் ைால் விரிைாக் ப்ேடலாம். 

41. நீதிப்புனராய்வு அதி ாரம் 
அ. ோராளுைன்றத்திடம் உள்ைது  ஆ. உயர்நீதிைன்றத்திடம் உள்ைது 
இ.  உச்சநீதிைன்றத்திடம் உள்ைது  
ஈ. உச்சநீதிைன்ைம் ைற்றும் உயர்நீதிைன்ைம் இமவகளிடம் உள்ைது 

42. ேதவிக் ாலம் முடிைதற்குள் ைக் ைமைமய யார்  மலக் லாம்? 
அ. ேனாதிேதி     ஆ. ேனாதிேதி பிரதைரின் அறிவுமரப்ேடி 
இ. பிரதைர்     ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல 

43. ைாநிலங் ைமை உறுப்பினர் ள் பதர்ந்பதடுக் ப்ேடுைது 
அ. ைாழ்ோள் முழுைதும்   ஆ. மூன்று ஆண்டு ள் 
இ. ஆறு ஆண்டுகள்    ஈ. இரண்டு ஆண்டு ள் 

44. எந்த ோராளுைன்ற குழு அதி  எண்ணிக்ம யில் உறுப்பினர் மைக் ப ாண்டது? 
அ. போது  ைக்குக் குழு   ஆ. அரசு நிறுைனங் ளின் குழு 
இ. சிறப்புரிமை குழு    ஈ.  ைதிப்பீட்டுக் குழு 
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45. மையத் திட்டக்குழுவின் உறுப்பினர் ள் 
அ. பிரதைரும் மோருைதார வல்லுநர்களும் 
ஆ. குடியரசுத் தமலைரும் போருைாதார ைல்லுேர் ளும் 
இ. பிரதைரும் ைற்ற அமைச்சர் ளும் 
ஈ. குடியரசுத் தமலைரும் பிரதைரும் 

46. இந்தியா ஓர் இமறயாண்மை ைாய்ந்த குடியரசானது 
அ. 1947  ஆ. 1949  இ. 1950  ஈ. 1956 

47. கீழ்க் ண்டைற்றுள் அரசியலமைப்பு ைமரகுழுவின் தமலைரா  இருந்தைர் யார்? 
அ. ப . ஏ. முன்சி    ஆ. பி. ஆர். அம்பேத்கார் 
இ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத்  ஈ. அல்லாடி கிருஷ்ைசாமி அய்யர் 

48. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயின் நிரந்தர தமலைர் யார்? 
அ. ேைஹர்லால் பேரு   ஆ. ை ாத்ைா  ாந்தி 
இ. டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா  ஈ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத் 

49. அடிப்ேமட உரிமை ள் இந்திய அரசியலமைப்பு விதி ளில்  ாைப்ேடுைது 
அ. 13 முதல் 36 ைமரயில்   ஆ. 12 முதல் 35 வமரயில் 
இ. 15 முதல் 39 ைமரயில்   ஈ. 26 முதல் 40 ைமரயில் 

50. எந்த ஆண்டு இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்ேமடக்  டமை ள் பசர்க் ப்ேட்டது? 
அ. 1975  அ. 1976  இ. 1977  ஈ. 1979 

51. இந்திய குடியரசுத் தமலைரின் நிமல 
அ. ஐக்கிய அரசாட்சியின் ராணியின் நிமலமயப் போன்றது. 
ஆ. அமைரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் குடியரசுத் தமலவரின் நிமலமயப் போன்ைது 
இ.  னடா ோட்டின்  ைர்னர் பேனரலின் நிமலமயப் போன்றது 
ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல 

52. இந்திய நிர்ைா  அதி ாரம் அரசியலமைப்பின்ேடி 
அ. குடியரசுத் தமலவரிடம் உள்ைது  ஆ. அமைச்சரமையிடம் உள்ைது 
இ. சோோய ரிடம் உள்ைது   ஈ. பிரத அமைச்சரிடம் உள்ைது 

53. அமைச்சரமை உறுப்பினர் ள் கூட்டா  
அ. ைக்கைமவக்கு மோறுப்புமடயவர்கள்  
ஆ. ைாநிலங் ைமைக்கு போறுப்புமடயைர் ள் 
இ. குடியரசுத் தமலைருக்கு போறுப்புமடயைர் ள் 
ஈ, துமைக் குடியரசுத் தமலைருக்கு போறுப்புமடயைர் ள் 
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54. அமைச்சரமைக் கூட்டங் ளுக்கு தமலமை தாங்குேைர் 
அ. ஆளுேர்     ஆ. முதலமைச்சர் 
இ. சோோய ர்     ஈ. சட்டபைலமையின் தமலைர் 

55. குடியரசுத் தமலைருக்கு ேதவிப் பிரைாைம் பசய்து மைப்ேைர் 
அ. இந்திய தமலமை நீதிேதி  ஆ. பிரதை அமைச்சர் 
இ. இந்திய துமைக் குடியரசுத் தமலைர் ஈ. சோோய ர் 

56. மூன்றில் ஒரு ேங்கு ைக் ைமை உறுப்பினர் ள் 
அ. ஒவ்பைாரு ஆண்டும் ஓய்வு பேறுகிறார் ள் 
ஆ. ஒவ்மவாரு இரண்டாண்டு காலத்திற்கு ஓய்வு மேறுகிைார்கள் 
இ. ஒவ்பைாரு மூன்றாண்டு  ாலத்திற்கு ஓய்வு பேறுகிறார் ள் 
ஈ. ஒவ்பைாரு ோன் ாண்டு  ாலத்திற்கும் ஓய்வு பேறுகிறார் ள் 

57. ைக் ைமைக்கு உறுப்பினர் ளின் எண்ணிக்ம  நிர்ையம் பசய்யப்ேடுைது 
அ. ைக்கள் மதாமக அடிப்ேமடயில்  
ஆ. ைக் ள் பதாம  ைற்றும் போருைாதார தகுதியின் அடிப்ேமடயில் 
இ. ைக் ள் பதாம ,  ல்வி ைற்றும் போருைாதார தகுதியின் அடிப்ேமடயில் 
ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல 

58. ைக் ைமையின் ேதவிக் ாலம் 
அ. ோன் ாண்டு ள்    ஆ, ஐந்தாண்டுகள் 
இ. ஆறு ஆண்டு ள்    ஈ. ஏழு ஆண்டு ள் 

59. உயர்நீதிைன்ற நீதிேதி ள் ஓய்வு பேறும் ையது 
அ. 56  ஆ. 58  இ.62  ஈ. 65 

60. ைாநில அரசதி ாரம் பேற்றிருப்ேது 
அ. ைத்தியப் ேட்டியலில்   ஆ. போதுப் ேட்டியலில் 
இ. ைாநிலப் ேட்டியலில்   ஈ. மீதமுள்ை ேட்டியலில் 

61. இந்திய அரசியலமைப்பின் அதி ப்ேடியான ேகுதி ள் 
அ. ைாநில ரசின் ஆதரவுடன் ோராளுைன்றத்தால் ைாற்றம் பசய்யப்ேடலாம் 
ஆ. சாதாரை பேரும்ோன்மையுடன் ோராளுைன்றத்தால் ைாற்றம் பசய்யப்ேடலாம் 
இ. ைாநில சட்டைன்றத்தால் ைாற்றம் பசய்யப்ேடலாம் 
ஈ.  ோராளுைன்ைத்தால் மூன்றில் இரண்டு ேங்கு மேரும்ோன்மையுடபனா அல்லது சாதாரை 
மேரும்ோன்மையுடபனா ைாற்ைம் மசய்யப்ேடலாம் 

62. பின்ைருைனைற்றுள் எது/ எமை கூட்டாட்சித் தன்மைக்கு எதிரானமை? 
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அ. போதுைான அமனத்திந்திய ேணி ள்  ஆ. ஒருமு ப்ேடுத்தப்ேட்ட நீதித்துமற 
இ. ஒற்மறக் குடியுரிமை    ஈ. இமவ அமனத்தும் 

63. ஒவ்பைாரு ஐந்தாண்டு ளுக்கும் ஒரு நிதியாமையம் 
அ. ைத்திய அமைச்சரமையால் அமைக் ப்ேடுகிறது 
ஆ. ோராளுைன்றத்தால் அமைக் ப்ேடுகிறது 
இ. குடியரசுத் தமலவரால் அமைக்கப்ேடுகிைது 
ஈ. இந்திய தமலமைத் தணிக்ம யாைரால் அமைக் ப்ேடுகிறது 

64. தமிழ்ோட்டில் உள்ை ைக் ைமை ைற்றும் சட்டசமே இடங் ள் முமறபய 
அ. 40 ைற்றும் 250    ஆ. 28 ைற்றும் 211 
இ. 35 ைற்றும் 197    ஈ.  39 ைற்றும் 234 

65. இந்தியா குடியரசா  அறிவிக் ப்ேட்ட ோள் 
அ. ேனவரி 26, 1950    ஆ. ேனைரி 26, 1947 
இ. ேனைரி 26, 1949    ஈ. ேனைரி 26, 1948 

66. உயர்நீதிைன்ற நீதிேதி ளின் ஓய்வு  ால ையது 
அ. 62 வயது     ஆ. 60 ையது 
இ. 65 ையது     ஈ. 58 ையது 

67. இந்தியாவில் நீதிப் புனராய்வு அதி ாரம் யார் பேற்றிருக்கிறார் ள்? 
அ. குடியரசுத் தமலைர்   ஆ. பிரதை ைந்திரி 
இ. உச்சநீதிைன்ைம், உயர்நீதிைன்ைம்  ஈ. ோராளுைன்றம் 

68. பைலமையின் தமலைருக்கு 
அ. ைாக்குரிமை இல்மல 
ஆ. சைன்நிமல முரண்ோடு சையம் வாக்குரிமை மேறுகிைார் 
இ. பிற உறுப்பினர் போல் ஒரு ைாக்குரிமை பேற்றிருக்கிறார் 
ஈ. சட்ட திருத்த ைபசாதாவின் போது ைாக்குரிமை பேறுகிறார் 

69. பைலமையின் ஒட்டு பைாத்த உறுப்பினர் ளின் எண்ணிக்ம  
அ. 250  ஆ. 245  இ. 240  ஈ. 200 

70. இந்திய துமைக் குடியரசுத் தமலைர் 
அ. ோராளுைன்ற இரு அமை ளில் ஏபதனும் ஒரு அமை உறுப்பினரா  இருப்ோர் 
ஆ. பைலமையின் உறுப்பினர் 
இ. ோராளுைன்றத்தின் தனிப்பிரிமை சார்ந்தைர் 
ஈ. ோராளுைன்ைத்தின் உறுப்பினர் அல்ல 
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71. இந்தியக் குடியரசுத் தமலைருமடய ேதவிப் பிரைாைத்மத ேடத்தி மைப்ேைர் 
அ. கீழமையின் சோோய ர்   ஆ. இந்திய தமலமை நீதிேதி 
இ, இந்திய துமைக் குடியரசுத் தமலைர் ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்மல 

72. உச்ச நீதிைன்றத்தின் நீதிேதி மை நியமிப்ேைர் 
அ. தமலமை அமைச்சர்   ஆ. குடியரசுத் தமலவர் 
இ. தமலமை நீதிேதி    ஈ. ைக் ைமை 

73. இந்திய தணிக்ம த்துமற உயர் அதி ாரிமய நியமிப்ேது 
அ. குடியரசுத்தமலவர்   ஆ. நிதி ஆமையம் 
இ. பிரதை ைந்திரி    ஈ. முதன்மை நிதிச் பசயலர் 

74. ேனாதிேதிமய பதர்ந்பதடுப்ேது 
அ. ோராளுைன்ற இரு அமை ளின் பதர்ந்பதடுக் ப்ேட்ட உறுப்பினர் ள் 
ஆ. ைாநில சட்டைன்றத்தின் பதர்ந்பதடுக் ப்ேட்ட உறுப்பினர் ள் 
இ. ோராளுைன்றத்தின் இருஅமை உறுப்பினர் ள் 
ஈ. ோராளுைன்ை இரு அமவகளின் பதர்ந்மதடுகப்ேட்ட உறுப்பினர்கள் ைற்றும் ைாநில 
சட்டைன்ைத்தின் பதர்ந்மதடுக்கப்ேட்ட உறுப்பினர்கள் 

75. இந்தியா ஓர் 
அ. இருபைாழி ப ாண்ட ோடு   ஆ. ைதச்சார்ேற்ை நாடு 
இ. இந்து ோடு     ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்மல 

76. இந்திய அரசியலமைப்பு ேமடமுமறக்கு ைந்த ோள் 
அ. ேைம்ேர் 26, 1948    ஆ. ேனவரி 26, 1950 
இ. ேைம்ேர் 26, 1950    ஈ. ஆ ாஸ்ட் 15, 1947 

77. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயின் ைமரவுக்குழு தமலைரா  இருந்தைர் யார்? 
அ. பி.ஆர். அம்பேத்கார்   ஆ. ேைஹர்லால் பேரு 
இ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத்  ஈ. சி.ஆர். ராேப ாோலச்சாரி 

78. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயினால், இந்திய அரசியலமைப்மே உருைாக்குைதற்கு எடுத்துக் 
ப ாள்ைப்ேட்ட ோட் ள் 
அ. 2 வருடங்கள் 11 ைாதங்கள் 17 நாட்கள் 
ஆ. 3 ைருடங் ள் 10 ைாதங் ள் 20 ோட் ள் 
இ. 4 ைருடங் ள் 11 ைாதங் ள் 17 ோட் ள் 
ஈ. 5 ைருடங் ள் 6 ைாதங் ள் 5 ோட் ள் 

79. பதசியம் என்ற பசால்லுக்குப் போருள் 
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அ. ஒபர ைதத்மதச் சார்ந்த ைக் மைக் குறிப்ேது 
ஆ. ஒபர இனத்மதச் சார்ந்த ைக் மைக் குறிப்ேது 
இ. ஒபர போதுைான மூதாமதயமரக் ப ாண்ட ைக் மைக் குறிப்ேது 
ஈ. ைக்கள் ஒபர இடத்தில் நீண்ட நாட்கைாக ஒருங்கிமைந்து வாழ்ந்தமத குறிப்ேது 

80. இந்தியக் குடியரசு எவ்ைாறு குறிப்பிடப்ேட்டுள்ைது? 
அ. உயர் அதி ாரம் பேற்ற, சைதர்ை, ைக் ைாட்சிக் குடியரசு என்று 
ஆ. உயர் அதி ாரம் பேற்ற, ைக் ைாட்சியுமடய சாதி பேதைற்ற குடியரசு என்று 
இ. உயர் அதிகாரம் மேற்ை, சைதர்ை, ைதச்சார்ேற்ை ைக்கைாட்சி குடியரசு என்று 
ஈ. உயர் அதி ாரம் பேற்ற, சைதர்ை, ைக் ைாட்சியுமடய சாதி பேதைற்ற குடியரசு என்று 

81. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ைதத்துக்கும்  ாப்ோைரா  இல்லாத அரமச ோம் குறிப்பிடுைது 
அ. ைக் ைாட்சி அரசு    ஆ. கூட்டாட்சி அரசு 
இ. ைதச்சார்ேற்ை அரசு   ஈ. அரசாங் ைற்ற அரசு 

82. எத்தமன ைம யான அடிப்ேமட உரிமை மை இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ைக் ளுக்கு 
உத்திரைாதம் அளித்துள்ைது? 
அ. 8   ஆ. 7  இ. 6  ஈ. 9 

83. கீழ்க் ண்ட ைாக்கியங் மைக்  ைனி 
 ருத்து (A): இந்திய ேனாதிேதி அைசர சட்டத்மத பிர டனப்ேடுத்தலாம் 
 ாரைம் (R): போர்க் ாலன், நிதிநிமலப் ேற்றாக்குமற, ேலவீனைான அரசாங் ம் போன்ற 
சூழ்நிமல ளின் போது  
கீழ்க் ண்ட குறியீடு ளுக்ப ற்ே உங் ைது விமடமயத் பதர்ந்பதடுக் . 
அ. (A) ைட்டும் சரி 
ஆ. (R) ைட்டும் சரி 
இ. (A) ைற்றும்  (R) சரி 
ஈ. (A) ைற்றும் (R) தைறு 

84. இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு எந்த சட்டத்மத அடிப்ேமடயா  ப ாண்டுள்ைது? 
அ. 1909 ம் ஆண்டு மிண்படா-ைார்லி சட்டம் ஆ. 1935ம் ஆண்டு  இந்திய சட்டம் 
இ. 1947 ம் ஆண்டு விடுதமலச் சட்டம்  ஈ. 1919ம் ஆண்டு சட்டம்  

85. இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமேயின் தமலைர் 
அ. டாக்டர் அம்பேத் ார்   ஆ. ஆலடி கிருஷ்ைசாமி ஐயர் 
இ. ராோஜி     ஈ. டாக்டர் இராபேந்திர பிரசாத் 

86. இந்திய குடிைக் ளுக்கு ப ாடுக் ப்ேட்டுள்ை அடிப்ேமடக்  டமை ள் 
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அ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி I ல் கூறப்ேட்டுள்ைது 
ஆ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி II ல் கூறப்ேட்டுள்ைது 
இ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி III-A ல் கூறப்ேட்டுள்ைது 
ஈ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி IV-A ல் கூைப்ேட்டுள்ைது 

87. அடிப்ேமட உரிமை ள் 
அ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி IV ல் கூறப்ேட்டுள்ைது 
ஆ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி III ல் கூைப்ேட்டுள்ைது 
இ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி VII ல் கூறப்ேட்டுள்ைது 
ஈ. அரசியலமைப்புப் ேகுதி II ல் கூறப்ேட்டுள்ைது 

88. இந்திய அரசியலமைப்ோனது 
அ. முழுைதும் கூட்டாட்சி தன்மை உமடயது 
ஆ. முழுவது ஒற்மையாட்சி தன்மை உமடயது 
இ. ஒற்மறயாட்சி தன்மை  லந்த கூட்டாட்சியாகும் 
ஈ. கூட்டாட்சி தன்மை  ல்ந்த ஒற்மறயாட்சியாகும் 

89. இந்திய அரசியலமைப்பில் திருத்தம் ப ாண்டு ைரும் முமறயானது 
அ. மதன்னாப்பிரிக்கா அரசியலமைப்மே பின்ேற்றியது 
ஆ. அபைரிக்  அரசியலமைப்மே பின்ேற்றியது 
இ.  னடா அரசியலமைப்மே பின்ேற்றியது 
ஈ. அயர்லாந்து அரசியலமைப்மே பின்ேற்றியது 

90. ேட்டியல் I ஐ ேட்டியம் II உடன் போருத்தி, கீபழ குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடு மைக் ப ாண்டு சரியான 
ேதிமல பதர்ந்பதடு. 
ேட்டியல் I     ேட்டியல் II 
a. நீதி   1. எண்ைம், பைளிப்ேடுத்தல், ேம்பிக்ம , உண்மை ைழிோடு 
b. சுதந்திரம்  2. சமூ , போருைாதார அரசியல் 
c. சைத்துைம்  3. தனிைனிதன்  ண்ணியம், ஒருமைப்ோடு ைற்றும் பதசத்தின்   
   ஒருமைப்ோடு 
d. சப ாதரத்துைம் 4. தகுதியும் ைாய்ப்பும் அமனைருக்கும் அளித்தல் 
குறியீடு ள்: 
 a b c d 
அ.  1 2 3 4 
ஆ.  4 3 2 1 
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இ.  2 1 4 3 
ஈ.  3 4 2 1 

91. கீழ்க் ண்ட கூற்று மை ஆய் . 
கூற்று (A): அடிப்ேமட உரிமை ள் நிறுத்தி மைக் ப்ேட முடியாது 
 ாரைம்(R): அடிப்ேமட உரிமை ள் ைக் ள் தங் ள் சுதந்திரங் மை அனுேவிக்  ைாய்ப்ேளிக்கிறது 
இக்கூற்று ளில்: 
அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி ; (R) என்ேது(A) விற்கு சரியான விைக் ம் 
ஆ. (A) ைற்றும்(B) இரண்டும் சரி; (R) என்ேது (A) விற்கு சரியான விைக் ைல்ல 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 
ஈ. (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

92. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்தப் ேகுதியானது உயிர் என  ருதப்ேடுகிறது? 
அ. அடிப்ேமட உரிமை ள்   ஆ. அரசின் ைழி ாட்டு பேறிமுமற ள் 
இ. முகவுமர     ஈ. நீதிப் புரனாய்வு 

93. ேட்டியல் I ஐ, ேட்டியல் II உடன் போருத்தி, கீபழ குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடு மைக் ப ாண்டு சரியான 
ேதிமல பதர்ந்பதடு. 
 ேட்டியல் I     ேட்டியல் II 
அ. பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்பு   1. அடிப்ேமட உரிமை ள் 
ஆ.  அபைரிக்  அரசியலமைப்பு  2. ோராளுைன்ற அரசாங்  முமற 
இ. ஆஸ்திபரலிய அரசியலமைப்பு  3. போதுப்ேட்டியல் அதி ாரம் 
ஈ.  அயர்லாந்து அரசியலமைப்பு  4. அர்சின் ைழி ாட்டி பேறிமுமற ள் 
குறியீடு ள்: 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 2 3 4 
ஆ.  2 1 3 4 
இ.  4 2 1 3 
ஈ.  3 2 1 4 

94. பின்ைருைனைற்றுள் இந்திய அரசியலமைப்பில்  ாைப்ேடுைது எது? 
அ. இந்தியா ஒரு ைதத்மத சார்ந்த ோடு ஆ.  இந்தியா ஒரு ைதசார்ேற்ை நாடு 
இ. இந்தியா ஒரு முதலாளித்துை ோடு  ஈ. இந்தியா ஒரு சர்ைாதி ார ோடு 

95. கீழ்க் ண்ட கூற்று மை ஆய் . 
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கூற்று(A): குடியரசுத் தமலைமரப் போலபை ைாநில ஆளுேரும் அரசியலமைப்புப்ேடி ஒபர 
ைாதிரியான தகுதியிமன உமடயைர் 
 ாரைம்(R): பேயரைவில் ைாநில ஆளுேர் தமலமை நிர்ைாகி ஆைார். ஆனால் ேமடமுமறயில் 
ஒரு சில சூழ்நிமல மைத் தவிர நிர்ைா த்தில் அைர் ேங்கு ப ாள்ைதில்மல 
அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி ; (R) என்ேது(A) விற்கு சரியான விைக் ம் 
ஆ. (A) ைற்றும்(B) இரண்டும் சரி; (R) என்ேது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (R) சரி 

96. உயர்நீதிைன்ற தமலமை நீதிேதி 
அ. சம்ேந்தப்ேட்ட ைாநில ஆளுேரால் நியமிக் ப்ேடுகிறார் 
ஆ. குடியரசுத் தமலவரால் நியமிக்கப்ேடுகிைார் 
இ. இந்திய தமலமை நீதிேதியால் நியமிக் ப்ேடுகிறார் 
ஈ. பிரதை அமைச்சரால் நியமிக் ப்ேடுகிறார் 

97. ேல்ைந்த்ராய் பைத்தா குழு அமைக் ப்ேட்ட ஆண்டு 
அ. 1952  ஆ. 1954  இ. 1956  ஈ. 1977 

98. இந்திய குடியரசுத் தமலைர் 
அ. பிரதை ைந்திரியால் நியைனம் பசய்யப்ேடுகிறார் 
ஆ. ோராளுைன்றத்தால் பதர்ந்பதடுக் ப்ேடுகிறார் 
இ. ைாநில முதலமைச்சர் ைால் பதர்ந்பதடுக் ப்ேடுகிறார் 
ஈ. ைாநில சட்டைன்ை உறுப்பினர்கைாலும் ைற்றும் ோராளுைன்ை உறுப்பினர்கைாலும் 
பதர்ந்மதடுக்கப்ேடுகிைார் 

99. ைத்திய அரசுப் ேணியாைர் பதர்ைாமைய உறுப்பினர் ளில் ேதவிக் ாலம் 
அ. ஐந்தாண்டு ள் 
ஆ. ஐந்தாண்டு ள் அல்லது 62 ையது ைமர இதில் எது முதலில் பூர்த்தியாகிறபதா அதுைமர 
இ. ஆறுைருடங் ள் அல்லது 62 ையது ைமர இதில் எது முதலில் பூர்த்தியாகிறபதா அதுைமர 
ஈ. ஆறு வருடங்கள் அல்லது 65 வயது வமர இதில் எது முதலில் பூர்த்தியாகிைபதா அதுவமர 

100.  அமைச்சரமை கூட்டா  
அ. குடியரசுத் தமலைருக்ப  போறுப்புமடயது ஆ. பிரதை அமைச்சருக்கு போறுப்புமடயது 
இ. ைக்கைமவக்கு மோறுப்புமடயது  ஈ.  ைாநிலங் ைமைக்கு போறுப்புமடயது 


