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Indian Polity Model Test Questions 9 in Tamil With Answer 

1. திட்டக்குழுவின் தலைவர் 
அ. குடியரசுத் தலைவர்   ஆ. பிரதம அமமச்சர் 
இ. நிதி அலைச்சர்    ஈ. திட்ட அலைச்சர் 

2. பின்வரும் ைாநிைங்களில் எந்த ைாநிைத்தில் அதிகப்படியான ைாநிைங்களலவ உறுப்பினர்கள் 
உள்ளனர்? 
அ. உத்திரப் பிரததசம்    ஆ. மைற்கு வங்காளம் 
இ. ைகாராஷ்டிரா    ஈ. தமிழ்நாடு 

3. இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு மபாட்டியிட குலைந்த பட்ச வயது 
அ. 25 ஆண்டுகள்    ஆ. 30 ஆண்டுகள் 
இ. 35 ஆண்டுகள்    ஈ. 40 ஆண்டுகள் 

4. இந்திய முப்பலடத் தலைலை தளபதி 
அ. ஜனாதிபதி    ஆ. துலை ஜனாதிபதி 
இ. பிரதை ைந்திரி    ஈ. பாதுகாப்பு ைந்திரி 

5. மைாரார்ஜி மதசாய் பிரதைராக இருந்தமபாது துலைப்பிரதைராக இருந்தவர்? 
அ. சசௌத்ரி சரண்சிங்   ஆ. ஒய். பி. சவான் 
இ. மெச்.என். பஹுகுைா   ஈ. ராஜ்நாராயண் 

6. இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் 
அ. டாக்டர் வி.வி.கிரி    ஆ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரசாத் 
இ. டாக்டர் ஜாகிர் உமசன்   ஈ. டாக்டர் இராதகிருஷ்ைன் 

7. இராஜ்ய சலபயின் தலைவராக இருப்பவர் 
அ. குடியரசுத் தலைவர்   ஆ. குடியரசுத் துமைத்தமைவர் 
இ. உள்துலை அலைச்சர்   ஈ. பிரதை அலைச்சர் 

8. பாராளுைன்ைத்தின் இரண்டு அைர்வுகளுக்கு இலடப்பட்ட காைம் கீழ்க்கண்ட எதற்கு அதிகைாக 
கூடாது? 
அ. 3 ைாதங்கள்  ஆ. 4 ைாதங்கள் இ. 6 மாதங்கள் ஈ. 7 ைாதங்கள் 

9. முதன்லை மதர்தல் ஆலையாளர் நியமிக்கப்படும் காைம் 
அ. 5 ஆண்டுகள்    ஆ. 6 ஆண்டுகள் 
இ. 7 ஆண்டுகள்    ஈ. 4 ஆண்டுகள் 

10. அரசியைலைப்பின் 73வது சட்டத்திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 
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அ. 1990   ஆ. 1991  இ. 1992  ஈ.1993 
11. சர்க்காரியா கமிஷன் மதாடர்புலடயது? 
அ. மத்திய-மாநிை உறவுகள்   ஆ. பஞ்சாயத்து ராஜ் 
இ,குடியுரிலைப் பணி    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

12. அரசியைலைப்புச் சட்டம் 360 அலைக்கப்படுவது 
அ. நிதி செருக்கடி    ஆ. ஜனாதிபதி ஆட்சி 
இ. மதசிய மநருக்கடி    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

13. துலை ஜனாதிபதிலய நீக்குவதற்கு வலக மசய்யும் தீர்ைானம் எந்த சலபயில் தாக்கல் 
மசய்யப்பட மவண்டும்? 
அ. ைக்களலவ     ஆ. மாநிைங்களமவ 
இ. ைாநிை சட்டைன்ைம்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

14. பாராளுைன்ைத்தின் இரண்டு சலபகலீன் கைப்புக் கூட்டத்திற்கு யார் தலைலை  தாங்குவது? 
அ. ைக்களலவ     ஆ. துலை ஜனாதிபதி 
இ. சபாொயகர்     ஈ. பிரதைர் 

15. ஜனாதிபதியால் எத்தலன ஆங்கிமைா-இந்திய சமூக உறுப்பினர்கள் ைக்களலவக்கு 
நியமிக்கப்படுகிைார்கள்? 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

16. இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் யாரால் மதர்ந்மதடுக்கப்படுகிைார்? 
அ. நாடாளுைன்ைம்    ஆ. ைாநிை சட்டைன்ைம் 
இ. மநரடியாக குடிைக்களால்  
ஈ. ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட மக்களமவ மாநிைங்களமவ மற்றும் மாநிை சட்டசமப 
உறுப்பினர்கமளக் சகாண்ட வாக்காளர் குழு மூைமாக ததர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார். 

17. இந்திய அரசியைலைப்பின்படி முதைாவது மபாதுத் மதர்தல் நலடமபற்ை வருடம் 
அ. 1949  ஆ. 1950  இ. 1952  ஈ. 1953 

18. இந்திய குடியரசுத் தலைவர் கீழ்க்கண்ட எண்ணிக்லகயுள்ள நபர்கலள ைாநிைங்களலவக்கு 
நியமிக்கைாம் 
அ. 6 நபர்கள்  ஆ. 9 நபர்கள்  இ. 12 ெபர்கள்  ஈ. 15 நபர்கள் 

19. கீழ்க்கண்ட எந்த அரசியைலைப்பு சட்டம், அட்டர்னி மஜனரல் பற்றி கூறுகிைது? 
அ. அரசியைலைப்பு சட்டம் 74   ஆ. அரசியைலைப்பு சட்டம் 75 
இ. அரசியைமமப்பு சட்டம் 76   ஈ. அரசியைலைப்பு சட்டம் 77 

20. அரசின் வழிகாட்டு மநறிமுலைகள் எக்கிருந்து வாங்கப்பட்டது? 
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அ. அயர்ைாந்து    ஆ. அமைரிக்கா 
இ. இரஷ்யா     ஈ. கனடா 

21. அரசியைலைப்பு சட்டம் 45 எலதப் பற்றி கூறுகிைது? 
அ. மபாதுச்சட்டம்    ஆ. இைவச மற்றும் கட்டாயக்கல்வி 
இ. உைக அலைதி    ஈ.  இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

22. ைத்திய மதர்வாலையக் குழுவின் தலைவலர யார் நியைனம் மசய்வது? 
அ. சபாநாயகர்     ஆ.  பிரதைர் 
இ. ஊழியர்களுக்கான அலைச்சர்  ஈ. ஜனாதிபதி 

23. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டத்தின் அடிப்பலட உரிலைகள் எந்த பாகத்தில் உள்ளது? 
அ. பாகம் I  ஆ. பாகம் II  இ. பாகம் III  ஈ. பாகம் IV 

24. ைத்திய அலைச்சரலவ எதற்கு மபாறுப்புள்ளது? 
அ. பாராளுமன்றம்    ஆ. ஜனாதிபதி 
இ. பிரதைர்     ஈ. தலைலை நீதிபதி 

25. திட்டக்குழுவின் முதல் தலைவர் யார்? 
அ. குல்சாரிைால் நந்தா   ஆ. ஜவஹர்ைால் தெரு 
இ. ைாளவியா     ஈ. நாராயைன் 

26. உயர்நீதிைன்ைத்தின் நீதிபதிலய ைாற்ைக்கூடியவர் 
அ. குடியரசுத் தமைவர்   ஆ. ைத்திய சட்ட அலைச்சர் 
இ. பிரதை ைந்திரி    ஈ. ைாநிை ஆளுநர் 

27. இந்தியா ஒரு 
அ. இருமைாழி அரசு    ஆ. மதச்சார்பற்ற அரசு 
இ. ஹிந்து அரசு    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

28. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டத்தின் தந்லத என்று குறிப்பிடப்படுபவர்? 
அ. டாக்டர் இராதாகிருஷ்ைன்  ஆ. சர்தார் பமடல் 
இ. டாக்டர் இராமஜந்திர பிரசாத்  ஈ. டாக்டர் பி. ஆர். அம்தபத்கார் 

29. எந்த அரசியைலைப்புச் சட்ட ஷரத்தின் அடிப்பலடயில் அரசியைலைப்பு அவசரகாைப் பிரகடன 
நிலைலய பிரகடனப்படுத்தைாம்? 
அ. 356 வது ஷரத்து    ஆ. 357 வது ஷரத்து 
இ. 355 வது ஷரத்து    ஈ. 358 வது ஷரத்து 

30. மவள்லளத்தாள் என்ைால் என்ன? 
அ. மவள்லள நிைத்தாள்  
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ஆ. மவள்லள ைாளிலகயில் பயன்படுத்தும் தாள் 
இ. சபாதுச் சசய்திகளின் உண்மமகமளக் சகாண்ட அரசாங்க ஆவைம் 
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

31. அகிை இந்தியப் பணிகலள உருவாக்கும் அதிகாரம் பலடத்தது எது? 
அ. ைக்களலவ     ஆ. ைத்திய அரசுப் பணியாளர் மதர்வு ஆலையம் 
இ. ைாநிைங்களலவ    ஈ. பாராளுமன்றம் 

32. எந்த ைாநிைத்தில் முதன்முதைாக ஊராட்சி அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 
அ. குஜராத்     ஆ. இராஜஸ்தான் 
இ. பீகார்     ஈ. ஆந்திரப்பிரமதசம் 

33. இந்தியாவின் துலைக் குடியரசுத் தலைவர் (2000-ல்) யார்? 
அ. மக.ஆர்.நாராயைன்   ஆ. கிருஷ்ைகாந்த் 
இ. சங்கர் தயாள் சர்ைா    ஈ. ஆர். மவங்கர்டாைன் 
குறிப்பு: 2007 முதல் முகைது ெமீத் அன்சாரி 

34. ைத்திய அரசின் அலைச்சரலவக்குழு எதற்குப் மபாறுப்பானவர்கள்? 
அ. பாராளுமன்றம்    ஆ. பிரதை ைந்திரி 
இ. கீைலவ     ஈ. குடியரசுத் தலைவர் 

35. நிதி ஆலையத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்மவாரு முலையும் எத்தலன ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலை 
நியைனம் மசய்யப்படுவார்கள்? 
அ. 3 வருடங்கள்    ஆ. 4 வருடங்கள் 
இ. 5 வருடங்கள்    ஈ. 6 வருடங்கள் 

36. இந்தியாவின் வாக்குரிலை மபறும் குலைந்த பட்ச வயது என்ன? 
அ. 18 வருடம்     ஆ. 19 வருடம் 
இ. 20 வருடம்     ஈ. 21 வருடம் 

37. அடிப்பலடக் கடலைகள் முலைலைலய எந்த நாட்டிலிருந்து பின்பற்றிமனாம்? 
அ. அமைரிக்க அரசியைலைப்பு  ஆ. ஐரிஸ் அரசியைலைப்பு 
இ. கனடா அரசியைலைப்பு   ஈ.  இரஷ்ய அரசியைலைப்பு 
விமட: ஜப்பான் அரசியைமமப்பு 

38. ைத்திய அரசாங்கத்திற்கு அதிக வருைானத்லதக் மகாடுக்கும் வருவாய் எது? 
அ. வருைான வரி    ஆ. கைால் வரி 
இ. சுங்க வரி     ஈ. இலவ அலனத்தும் 

39. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டம் அமுலுக்கு வந்தது 
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அ.நவம்பர் 26, 1949    ஆ.  ஜனவரி 26, 1950 
இ. நவம்பர் 26, 1950    ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1947 

40. ைக்களலவயில் அனுைதிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் எண்ணிக்லக எத்தலன? 
அ. 530  ஆ. 535  இ. 545  ஈ. 550 

41. அலுவைக ரீதியாக, எப்மபாது முதன்முதலில் இந்திய மதசிய நாட்காட்டி உபமயாகப்படுத்தப்பட்டது? 
அ. ைார்ச் 22, 1956    ஆ. ஜனவரி 26, 1950 
இ. மார்ச் 22, 1957    ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1947 

42. அரசியைலைப்பின் எட்டாவது பட்டியலில் அடங்கப்மபறுவது 
அ. 10 மைாழிகள்    ஆ. 15 மைாழிகள் 
இ. 16 மைாழிகள்    ஈ. 14 மைாழிகள் 
குறிப்பு: 1.12.2006-லிருந்து 22 மைாழிகள் உள்ளன. 

43. பாராளுைன்ை உறுப்பினராவதற்கு குலைந்த பட்ச வயது 
அ. 40 வயது  ஆ. 45 வயது  இ. 35 வயது    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மை 

44. இந்திய மதசிய கீதம் எப்மபாது ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்டது? 
அ. ஜனவரி 26, 1950    ஆ.  ஜனவரி 24, 1950 
இ. ஆகஸ்ட் 15, 1947    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

45. யாரால் ைாநிை ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்படுகிைார்கள்? 
அ. பிரதை ைந்திரி    ஆ. உள்துலை அலைச்சர் 
இ. குடியரசுத் தமைவர்   ஈ. இராணுவ அலைச்சர் 

46. இந்திய ஆட்சி மைாழிகளின் எண்ணிக்லக  
அ. 18  ஆ. 19  இ.  17  ஈ. 20 

47. பாரத ரத்னா விருது யாருலடய நூைாவது ஆண்டு பிைந்த நாளன்று வைங்கப்பட்டது? 
அ. டி.ஜி.கார்மவ    ஆ. ஜி.எல்.ெந்தா 
இ. ஜி.பி.பாண்மட    ஈ.  டாக்டர் பி.ஸி.ராய் 

48. குடியரசுத் தலைவரின் பதவி காலியான நாளிலிருந்து நிரப்பப்பட மவண்டிய காைவரம்பு 
அ. 3 ைாதங்கள்     ஆ. 4 ைாதங்கள் 
இ. 6 மாதங்கள்    ஈ.  1 வருடம் 

49.  இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டத்தின் சிற்பி என கருதப்படுபவர் யார்? 
அ. பி.ஆர். அம்தபத்கார்   ஆ. ஜவெர்ைால் மநரு 
இ. ைகாத்ைா காந்தி    ஈ. இராமஜந்திர பிரசாத் 

50. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டவிதி 370 உடன் மதாடர்பு மகாண்ட ைாநிைம் 
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அ. சிக்கிம்     ஆ. ஜம்மு-காஷ்மீர் 
இ. மகாவா     ஈ. மைகாையா 

51. கீமை கண்ட அதிகாரிகளுள் யார் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படவில்லை? 
அ. தலைலை நீதிைன்ை நீதிபதிகள்  ஆ. உயர்நீதிைன்ை நீதிபதிகள் 
இ. மாவட்ட மற்றும் குற்றவியல் நீதிபதிகள் 
ஈ. இந்திய தலைலை வைக்கறிஞர் 

52. ஒரு ைாநிைத்தின்  முதைலைச்சர் இைக்கும் பட்சத்தில் 
அ. அவரது மந்திரி சமப தானதவ கமைந்து விடும் 
ஆ. மூத்த காபிமனட் அலைச்சர் முதைலைச்சராக பெவி ஏற்பார் 
இ. சட்டைன்ைத்தின் ஒரு மூத்த உறுப்பினலர ஆளுநர் முதைலைச்சராக நியமிப்பார் 
ஈ. ஒரு புதிய மதர்தல் அறிவிக்கப்படும் 

53. குடியரசுத் தலைவரும், துலைக் குடியரசுத் தலைவரும் இல்ைாத சையத்தில் கீழ்க்கண்டவர்களில் 
எவர் குடியரசுத் தலைவரின் பணிலய மசய்வார்? 
அ. தலைலை அலைச்சர்    ஆ. சபாநாயகர் 
இ. தமைமம நீதிமன்ற தமைமம நீதிபதி  ஈ. உள்துலை அலைச்சர் 

54. இந்தியாவின் முதல் மபாதுத் மதர்தல் நடந்த வருடம் 
அ. 1950  ஆ. 1951  இ. 1952  ஈ.  1953 

55. குடியரசுத் தலைவரால் ைாநிைங்களலவக்கு எத்தலன உறுப்பினர்கலள நியைனம் மசய்ய முடியும்? 
அ. 2 உறுப்பினர்கள்    ஆ. 4 உறுப்பினர்கள் 
இ. 8 உறுப்பினர்கள்    ஈ. 12 உறுப்பினர்கள் 

56. கீழ் கூைப்பட்டலவயுள் எந்த உரிலை இந்திய அரசியைலைப்பு சட்டத்தின் இதயைாகவும், உயிராகவும் 
திரு.பி.ஆர். அம்மபத்கார் அவர்களால் குறிப்பிடப்பட்டது? 
அ. ைதச் சுதந்திர உரிலை   ஆ. மசாத்துரிலை 
இ. சைத்துவ உரிலை    ஈ. அரசியல் சட்ட உரிமமகள் பாதுகாப்பு உரிமம 

57. குடியரசுத் தலைவலர பதவி நீக்கம் மசய்யக் கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு உள்ளது? 
அ. ைக்களலவ     ஆ. ைாநிைங்களலவ 
இ. தலைலை நீதிைன்ைம்   ஈ. பாராளுமன்றம் 

58. துலை குடியரசுத் தலைவர் மதர்ந்மதடுக்கப்படுவது 
அ. ைக்களலவ உறுப்பினர்களால் 
ஆ. ைாநிைங்களலவ உறுப்பினர்களால் 
இ. மக்களமவ மற்றும் மாநிைங்களமவ உறுப்பினர்களால் 
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ஈ.  மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ைக்களலவ ைற்றும் ைாநிைங்களலவ உறுப்பினர்களால் 
59. இந்திய அரசியைலைப்பு சட்டத்தில் எந்த சரத்தின் அடிப்பலடயில் இந்திய அரசாங்கம் பாரத ரத்னா 
பத்ைஸ்ரீ விருதுகலள உருவாக்கியது? 
அ. சரத்து 14  ஆ. சரத்து 16  இ. சரத்து 18  ஈ. சரத்து 21 

60. இந்திய குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு மபாட்டியிட விரும்பும் ஒருவலர  குலைந்தது எத்தலன 
மதர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள் முன்மைாழிதல் ைற்றும் வழிமைாழிதல் மவண்டும்? 
அ. 5 மதர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள் ஆ. 8 மதர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள் 
இ. 9 மதர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள் ஈ. 10 ததர்வுக் கல்லூரி அங்கத்தினர்கள் 

61. ைக்களலவயில் உறுப்பினர் ஆவதற்கு ஒரு குடிைகனுக்கு இருக்க மவண்டிய குலைந்த பட்ச வயது 
வரம்பு 
அ. 18 வயது  ஆ. 21 வயது  இ. 25 வயது  ஈ. 30 வயது 

62. இந்திய குடியரசுத் தலைவர் மதர்தலில் ஏற்படும் வைக்குகலள விசாரிப்பது? 
அ. தலைலை மதர்தல் ஆலையம்  ஆ. உச்சநீதிமன்றம் 
இ. பாராளுைன்ைம்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

63. கீழ்கண்டலவகளில் எந்த அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரம் அல்ை? 
அ. ைக்களலவலயக் கூட்டுவது 
ஆ. ைக்களலவலய நீண்ட காைத்திற்கு ஒத்தி லவப்பது 
இ. ைக்களலவலய கலைப்பது 
ஈ. மக்களமவமய தற்காலிகமாக ஒத்தி மவப்பது  

64. தற்மபாழுதுள்ள ைக்களலவயின் அதிக பட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்லக  
அ. 525 உறுப்பினர்கள்    ஆ. 530 உறுப்பினர்கள் 
இ. 540 உறுப்பினர்கள்    ஈ. 545 உறுப்பினர்கள் 

65. மபாதுவாக இரண்டு பாராளுைன்ை கூட்டங்களுக்கு இலடமய உள்ள அதிகபட்ச காை இலடமவளி 
அ. 2 ைாதங்கள்     ஆ. 4 ைாதங்கள் 
இ. 6 மாதங்கள்    ஈ. 1 வருடம் 

66. ராஜ்ய சலப தலைவருக்கு 
அ. வாக்களிக்கும் உரிலை இல்லை 
ஆ. மதசாதாவிர்கு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு உரிமம உண்டு. வாக்குகள் சமநிமையில் இருக்கும் 
சபாழுது வாக்களிக்கைாம் 
இ. ைற்ை அங்கத்தினர்கள் மபான்று இவருக்கும் ஒரு வாக்கு உண்டு 
ஈ. அரசியைலைப்பு சட்டத்திருத்த ைமசாதாவின் மீது ைட்டும் வாக்களிக்கும் உரிலை உண்டு 
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67. ைக்களலவயின் சபாநாயகர் 
அ. ைக்களால் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டவர் 
ஆ. மக்களமவஅங்கத்தினர்களால் ததர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார் 
இ. குடியரசு தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிைார் 
ஈ. பிரதைாரால் நியமிக்கப்படுகிைார் 

68. இந்திய அடிப்பலட உரிலைகளின் தந்லத எனப்படுபவர் 
அ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்தபத்கார்  ஆ. டாக்டர் மக.எம்.முன்ஸி 
இ. சி. விஜயராகவாச்சாரியார்   ஈ. காந்திஜி 

69. திட்டக்குழுவின் தலைவர் யார்? 
அ. நிதி அலைச்சர்    ஆ. மதாழில் துலை அலைச்சர் 
இ. ஏதாவது ஒரு கபிமனட் அலைச்சர்  ஈ. பிரதம மந்திரி 

70. இந்திய திட்டக்குழு நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 
அ. மார்ச், 1950     ஆ. ைார்ச், 1955 
இ. ஏப்ரல், 1956     ஈ. ஏப்ரல், 1957 

71. இந்தியாவில் எல்லைகலள ைாற்ைக்கூடிய அதிகாரம் மபற்ைவர் யார்? 
அ. குடியரசுத் தலைவர்   ஆ. பாராளுமன்றம் 
இ. தலைலை நீதிைன்ைம்   ஈ. தலைலை அலைச்சர் 

72. குடியரசுத் தலைவர் எத்தலன முலை மதசிய அவசரகாைப்பிரகடன நிலைலை அறிவித்துள்ளார்? 
அ. ஒருமுலை     ஆ. இரண்டு முலைகள் 
இ. மூன்று முமறகள்    ஈ. நான்கு முலைகள் 

73. எந்த அரசியைலைப்பு சட்டத்திருத்தம் மசாத்துரிலைலய அடிப்பலட உரிலைகள் பட்டியலில் 
இருந்து நீக்கியது? 
அ. 38வது திருத்தம்    ஆ. 40வது திருத்தம் 
இ. 42வது திருத்தம்    ஈ. 44வது திருத்தம் 

74. கீமை குறிப்பிட்டுள்ள உரிலைகளுள் எந்த உரிலை அடிப்பலட உரிலை அல்ை? 
அ. சைத்துவ உரிலை    ஆ. சுதந்திர உரிலை 
இ. பணி சசய்ய உரிமம   ஈ. சுரண்டலுக்மகதிரான உரிலை 

75. கீழ்க்கண்ட சுதந்திரங்களில் எச்சுதந்திரம் சுதந்திர உரிலையில் மசர்க்கப்படவில்லை? 
அ. மபச்சுரிலை    ஆ. சங்கம் அலைக்கும் உரிலை 
இ. இந்தியாமவங்கும் மசன்று வர உரிலை 
ஈ. சமப்பணிக்கு சம ஊதியம் சபறும் உரிமம 
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76. ைாநிைங்கள் அலவயின் உறுப்பினர்கள் மதர்ந்மதடுக்கப்படும் காை அளவு 
அ. 4 வருடங்கள்    ஆ. 5 வருடங்கள் 
இ. 6 வருடங்கள்    ஈ. 8 வருடங்கள் 

77. எந்த அளவு, உறுப்பினரல்ைாதவரால் தலைலை தாங்கப்படுகிைது? 
அ. ைக்களலவ     ஆ. மாநிைங்களமவ 
இ. ைாநிை சட்டைன்ை கீைலவ   ஈ. இலவகள் எல்ைாவற்றிலும் 

78. இந்தியாவில் நீதிப்புனராய்வு அதிகாரம் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருப்பதற்கான காரைம் 
அ. நிர்வாகத் துலையின் உயர் அதிகாரம் 
ஆ. சட்டைன்ைத் துலையின் உயர் அதிகாரம் 
இ. அரசியைமமப்புச் சட்டத்தின் உயர் அதிகாரம் 
ஈ. நீதிபதிகள் ைாற்ைப்படக் கூடியவர்கள் 

79. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டத்லத இயற்றியவர்கள் அடிப்பலட உரிலைகலள இந்திய 
அரசியைலைப்புச் சட்டத்தில் மசர்க்க காரைைாக இருந்தது 
அ. இங்கிைாந்து அரசியைலைப்புச் சட்டம் ஆ. அசமரிக்க அரசியைமமப்புச் சட்டம் 
இ. அயர்ைாந்து அரசியைலைப்புச் சட்டம் ஈ. கனடா அரசியைலைப்புச் சட்டம் 

80. ைாநிை ஆளுநருக்கு பதவிப் பிரைாைம் மசய்து லவப்பது 
அ. இந்திய தலைலை நீதிபதி    ஆ. இந்திய குடியரசுத்தலைவர் 
இ. மாநிை உயர்நீதிமன்ற தமைமம நீதிபதி ஈ. ைாநிை முதைலைச்சர் 
குறிப்பு: தமைமம நீதிபதி இல்மைசயனில் சீனியர் நீதிபதி 

81. ைாநிை ஆளுநர் தனத் மசயல்களுக்கு மபாறுப்புலடயவராக இருப்பது 
அ. மாநிை சட்டமன்றத்திற்கு   ஆ. ைாநிை அலைச்சர் குழுவிற்கு 
இ. குடியரசுத் தலைவருக்கு   ஈ. தலைலை அலைச்சருக்கு 

82. ைாநிை சட்டைன்ை கீழ் அலவயின் உறுப்பினர்கள் எத்தலன உறுப்பினர்களுக்கிலடயில் 
இருக்கைாம்? 
அ. 60லிருந்து 500 வமர   ஆ. 100லிருந்து 300 வலர 
இ. 150லிருந்து 400 வலர   ஈ. 100லிருந்து 400வலர 

83. பை ைமசாதாக்கலள ைாநிை சட்டைன்ைம் அறிமுகப்படுத்துவது 
அ. சபாநாயகரின் முன் ஒப்புதலுடன்  ஆ. முதைலைச்சரின் முன் ஒப்புதலுடன் 
இ. ஆளுெரின் முன் ஒப்புதலுடன்  ஈ. குடியரசுத் தலைவரின் முன் ஒப்புதலுடன் 

84. அலைச்சர் குழுவிற்கு தலைலை வகிப்பவர் 
அ. தமைமம அமமச்சர்   ஆ. குடியரசுத் தலைவர் 
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இ. சபாநாயகர்     ஈ. துலைக் குடியரசுத் தலைவர் 
85. உயர்நீதிைன்ைத்தின் நீதிபதிகள் பதவி ஓய்வு மபறும் வயது 
அ. 58 வருடங்கள்    ஆ. 60 வருடங்கள் 
இ. 62 வருடங்கள்    ஈ. 65 வருடங்கள் 

86. அகிை இந்தியப் பணியில் பணிபுரியும் நபர்கள் யாருலடய லகமயழுத்தின் கீழ் 
நியமிக்கப்படுகிைார்கள்? 
அ. இந்திய குடியரசுத் தமைவர் 
ஆ. இந்திய உள்துலை அலைச்சர் 
இ. இந்திய துலைக் குடியரசுத் தலைவர் 
ஈ.  ைத்திய அரசுப் பணியாளர் மதர்வு ஆலையத்தின் மபருந்தலைவர் 

87. கண்ட்மராைர் ைற்றும் இந்திய தணிக்லகத்துலை தலைவர் நியமிக்கப்படுவது 
அ. தலைலை அலைச்சரால்   ஆ. குடியரசுத் தமைவரால் 
இ. பாராளுைன்ைத்தால்    
ஈ. பாராளுைன்ைத்தின் ஆமைாசலனயின் மபரில் குடியரசுத் தலைவரால் 

88. இந்திய பாராளுைன்ை முலையின் தலைவர் 
அ. குடியரசுத் தமைவர்   ஆ. பிரதை ைந்திரி 
இ. ைக்களலவ சபாநாயகர்   ஈ. மைைலவ சபாநாயகர் 

89. இந்திய நாடாளுைன்ைத்தில் கீழ்க்காணும் நிதி சார்ந்த கமிட்டிகள் யாலவ? 
I. மபாதுக்கைக்குக் கமிட்டி 
II. ைதிப்பீட்டுக் கமிட்டி 
III. மபாது நிறுவனங்களுக்கான கமிட்டி 
அ. I ைற்றும் III     ஆ. I ைற்றும் II 
இ. I, II மற்றும் III    ஈ.  II ைற்றும் III  

90. மதசிய காங்கிரஸ் அல்ைாத முதல் இந்திய பிரதை ைந்திரி 
அ. வி.பி.சிங்     ஆ. சமாரார்ஜி ததசாய் 
இ. வாஜ்பாய்      ஈ. ஐ.மக.குஜரால் 

91. ைதிப்பீட்டு பாராளுைன்ைக் குழுவில் எத்தலன உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்? 
அ. 12 உறுப்பினர்கள்    ஆ. 15 உறுப்பினர்கள் 
இ. 22 உறுப்பினர்கள்    ஈ. 30 உறுப்பினர்கள் 

92. இந்திய துலை ஜனாதிபதி தலைவராக இருக்கும் அலைப்பு 
அ. மைாக் சபா     ஆ. ராஜ்ய சபா 
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இ. ைந்திரி சலப    ஈ. திட்டக்குழு 
93. இந்திய அரசியைலைப்புச் சட்டத்தில் இடம் மபற்றுள்ள மநருக்கடி நிலையின் வலககள் எத்தலன? 
அ. 3  ஆ. 4  இ. 5  ஈ. 6 

94. மைாக் சபாவின் ஐந்து வருட காைம் என்றிலிருந்து கைக்கிடப்படுகிைது? 
அ. மதர்தல் நாளிலிருந்து   ஆ. குடியரசு தினத்திலிருந்து 
இ. சுதந்திர நாளிலிருந்து   ஈ. முதல் கூட்டத் சதாடரிலிருந்து 

95. ைாவட்ட நீதிைன்ை தீர்ப்லப எதிர்த்து எங்கு மைல் முலையீடு மசய்யைாம்? 
அ. சீனியர் துலை நீதிபதி நீதிைன்ைம் ஆ. முன்சீப் நீதிைன்ைம் 
இ. உயர் நீதிமன்றம்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

96. ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீரின் அங்கிகார மைாழி 
அ. உருது     ஆ. அராபிக் 
இ. ஆங்கிைம்     ஈ. காஷ்மீரி 

97. ைாநகராட்சியின் முதன்லை நிர்வாக அதிகாரி 
அ ைாநகராட்சி மசர்ைன்   ஆ. மாெகராட்சி ஆமையாளர் 
இ. மையர்     ஈ. ஆளுநர் 

98. இந்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ள அதிகாரப்பூர்வ மைாழிகள் எத்தலன? 
அ. 17  ஆ. 18  இ. 21  ஈ. 12 
குறிப்பு: தற்தபாது 22 சமாழிகள் 

99. இந்திய ைத்திய அரசாக்கத்லத தலைலைமயற்று நடத்துபவர் 
அ. குடியரசுத் தலைவர்   ஆ. பிரதம மந்திரி 
இ. அலைச்சரலவ    ஈ.  பாராளுைன்ைம் 

100.  குடியரசுத் தலைவர் ைற்றும் துலைக் குடியரசுத் தலைவர் பதவி காலியாக இருக்கும் மபாது 
குடியரசுத் தலைவரின் பணியிலனச் மசய்வது 
அ. ைக்களலவ சபாநாயகர்   ஆ. பிரதை அலைச்சர் 
இ. தமைமம நீதிபதி    ஈ. ைாநிைங்களலவயின் துலைத்தலைவர் 


