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இந்திய  அரசியலமைப்பு
 

1. நாகாலாந்து மாநிலம் எப்பபாழுது 

உருவாக்கப்பட்டது? 

(A) 1961   (B) 1963 

(C) 1965   (D) 1967 
 

2. 74வது திருத்த சட்டத்தின் மூலம் பின்வரும் 

எந்த அட்டவணை சசரக்்கப்பட்டது? 

(A) 12-வது அட்டவமை  

(B)  11-வது அட்டவணை 

(C) 13-வது அட்டவணை  

(D) 10-வது அட்டவணை 
 

3. பின்வரும் எந்த உசச் நீதிமன்ற தணலணம 

நீதிபதி, இந்தியாவின் தற்காலிக குடியரசு 

தணலவராக பசயல்படட்ுள்ளார?் 

(A) நீதிபதி சுப்பாராவ் 

(B) நீதிபதி M.  இதயதுல்லா 

(C) நீதிபதி Y.V.  சந்திரசூட் 

(D) நீதிபதி P.N. பகவதி 

 

4. பின்வரும் கூற்றிணன, அதற்கு உகந்த 

சதரவ்ுகசளாடு பூரத்்தி பசய்து, சரியான 

பதரிவிணன சதரந்்பதடு. 

மாநில தணலணம தகவல் ஆணையணர 

நியமிக்க ஆளுநருக்கு பரிந்துணர பசய்யும் 

குழு இவற்ணற உள்ளடக்கியது 

1. முதல் அணமசச்ர ்

2. சட்டமன்ற எதிரக்ட்சி தணலவர ்

3. முதலணமசச்ரால் முன்பமாழியப்படும் 

சகபினட் அணமசச்ர ்

4. உயரநீ்திமன்ற தணலணம நீதிபதி 

(A) 1 மற்றும் 2 மடட்ும்  

(A) 1, 2 மற்றும் 4 மடட்ும் 

(A) 1, 2 ைற்றுை் 3 ைட்டுை்  

(A) 1, 3 மற்றும் 4 மடட்ும் 

 

5. இந்தியாவின் உசச்நீதிமன்றம் எப்பபாழுது 

திறந்து ணவக்கப்பட்டது? 

(A) ஜனவரி 26, 1950  

(B) ஜனவரி 28, 1950 

(C) பிப்ரவரி 28, 1950  

(D) ஏப்ரல் 26, 1950 

 

 

6. பின்வரும் நிதி ஆணையங்களில், மத்திய 

அரசின் அணனத்து வரிகளின் நிகர 

வருமானத்திணன மாநிலங்களுக்கு அதிகார 

பகிரவ்ு வழங்க பரிந்துணர பசய்த ஆணையம் 

எது? 

(A) 8வது நிதி ஆணையம் 

(B) 11வது நிதி ஆமையை் 

(C) 10வது நிதி ஆணையம் 

(D) 9வது நிதி ஆணையம் 

 

7. எந்த இந்திய அரசியலணமப்பு பஞ்சாயத்து 

ராஜ் திருத்தசச்ட்டம் பிரிவு I-ன் படி, 1/3-ல் 

பங்கு இடம் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் 

மணலவாழ் பபை்களுக்கான இடம் 

ஒதுக்கப்பட சவை்டும் என குறிக்கிறது? 

(A) 73-வது சட்டத்திருத்தம்  

(B) 74-வது சட்டத்திருத்தை் 

(C) 75-வது சட்டத்திருத்தம்  

(D) 76-வது சட்டத்திருத்தம் 

 

8. எந்த அரசியலணமப்பு சட்டத்தின் மூலமாக 

குடியரசுத ் தணலவர ் நாடாளுமன்றத்தின் 

அணவகணள கூடட்ுவதற்கு அல்லது 

ஒத்திணவப்பதற்கு அதிகாரம் உள்ளது? 

(A) விதி 75   

(B) விதி 81 

(C) விதி 85   

(D) விதி 88 

 

9. பின்வரும் குழுக்கணள காலகிரமப்படி 

வரிணசப்படுத்துக 

1. சகாரவ்ாலா குழு 

2. அய்யங்கார ்குழு 

3. ஃஆப்பில்சப அறிக்ணக 

4. நிரவ்ாக சீரத்ிருத்த ஆணையம் 

 

(A) 1 – 3 – 2 – 4    

(B) 2 – 3 – 1 – 4  

(C) 2 – 1 – 3 – 4   

(D) 3 – 1 – 2 – 4  
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10. பிரிக்கப்படாத இந்தியாவின் 

அரசியலணமப்பு நிரை்ய சணபயின் முதல் 

கூட்டம் எப்பபாழுது நணடபபற்றது? 

(A) 9 நவம்பர,் 1946 

(B) 9 டிசை்பர், 1946 

(C) 9 அக்சடாபர,் 1946 

(D) 9 பசப்டம்பர,் 1946 

 

11. அகில இந்திய மாநில மக்கள் குழுவின் 

தணலணம பபாறுப்ணப 1946-47 ஆம் 

ஆை்டுகளில் வகித்தவர ்யார?் 

(A) சரத்ார ்வல்லபாய் பட்சடல் 

(B) பை்டித ஜவகரல்ால் நநரு 

(C) டாக்டர.் இராசஜந்திர பிரசாத் 

(D) வி.பி. சமனன் 

 

12. அரசியலணமப்பு நிரை்ய சணபயின் 

வழிகாடட்ு குழுவின் தணலவர ்யார?் 

(A) ஜவகரல்ால் சநரு 

(B) K.M. முன்சி  

(C) H.C. முகரஜ்ி 

(D) ராநஜந்திர பிரசாத் 

 

13. இந்திய அரசியலணமப்பின் எந்த விதி 

ஆரம்பக் கல்வியுரிணமசயாடு 

பதாடரப்ுணடயது? 

(A) விதி 20 (a) 

(B) விதி 21 (a) 

(C) விதி 22 (a) 

(D) விதி 21 
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