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Polity (Constitution of India, Preamble to the constitution, Salient features of constitution) 

 

இந்திய அரசியலமைப்பு (இந்திய அரமசயலமைப்பு உருவானவிதம்,இந்திய அரசியல் 

அமைப்பு,அரசியமலப்பின் முகவுமர,அரசியமலப்பின் சிறப்பியல்புகள்) 
 

 

Q.1) On whose recommendation was the Constituent Assembly constituted? 

a) Drafting Committee  

b) Cripps Mission 

c) Cabinet Mission   

d) None of these 

e) Answer not known 
அரசியல் நிர்ணய சபை எதன் ைரிந்துபரைடி அபைக்கப்ைட்டது? 

a)வபரவுகுழு   

b)கிரிப்ஸ்தூதுக்குழு 

c)அபைச்சரபவ தூதுக்குழு  

d)இவற்றுள் எதுவுைில்பை 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.2) Constituent Assembly was formed in the year of  

a) 1944    

b) 1945 

c) 1946    

d) 1947 

e) Answer not known 
அரசியல் நிர்ணய சபை அபைக்கப்ைட்ட ஆண்டு? 

a) 1944    

b) 1945 

c) 1946    

d) 1947 
e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.3) When was the first meeting of the Constituent Assembly held? 

a) December 9, 1946   

b) January 24, 1950 

c) January 26, 1950   

d)December11,1946 

e) Answer not known 
அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் நபடதைற்ற நாள்? 

a)டிசம்ைர் 9, 1946    

b) ஜனவரி 24, 1950 

c) ஜனவரி 26, 1950    

d)டிசம்ைர் 11, 1946 

e) விபட ததரியவில்பை 
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Q.4) when was the Second Meeting of the Constituent Assembly held? 

a) December 9, 1946   

b) January 24, 1950 

c) January 26, 1950    

d) December11,1946 
அரசியல் நிர்ணய சபையின் இரண்டாவது கூட்டம் நபடதைற்ற நாள்? 

a)டிசம்ைர் 9, 1946    

b)ஜனவரி 24, 1950 

c)ஜனவரி 26, 1950    

d)டிசம்ைர் 11, 1946 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.5)When was the last meeting of the Constituent  

Assembly held? 

a) November 26, 1949   

b) January 24, 1950 

c) January 26, 1950    

d) July 22, 1947 

e) Answer not known 
அரசியல் நிர்ணய சபையின் கபடசிக் கூட்டம் நபடதைற்ற நாள்? 

a)நவம்ைர் 26, 1949    

b)ஜனவரி 24, 1950 

c)ஜனவரி 26, 1950    

d)ஜுபை 22, 1947 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

 

Q.6) The doctrine of judicial review is derived from the Constitution of which country? 

a) USA     

b) UK 

c) Canada    

 d) Ireland 

e) Answer not known 
நீதிபுனராய்வு என்ற ககாட்ைாடு எந்த நாட்டு அரசியைபைப்ைிைிருந்து தைறப்ைட்டது? 

a)அதைரிக்கா    

b)இங்கிைாந்து    

c)கனடா     

d)அயர்ைாந்து 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.7) Who was the Chairman of the Constituent Assembly? 

a) Sachithananda Sinha       

b) Rajendra Prasad 

c) Jawaharlal Nehru    

d) Vallabhbhai Patel 

e) Answer not known 
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அரசியல் நிர்ணய சபையின் தபைவராக இருந்தவர் யார்? 

a)சச்சிதானந்த சின்கா                  

b)இராகஜந்திரைிரசாத் 

c)ஜவஹர்ைால் கநரு    

d)வல்ைைாய் ைகடல் 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.8) When did our Constitution come into force? 

a) August 15, 1947    

b) November 26, 1949 

c) January  26, 1950    

d) October 2, 1952 

e) Answer not known 
நைது அரசியைபைப்புச் சட்டம் எப்தைாழுது அைைிற்கு வந்தது? 

a)ஆகஸ்ட் 15, 1947    

b)நவம்ைர் 26, 1949 

c)ஜனவர்p 26, 1950    

d)அக்கடாைர் 2, 1952 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.9) Parliamentary system of Indian Government is derived from which country?  

a) UK      

b) USA 

c) South Africa   

d) Canada 

e) Answer not known 
இந்தியாவின் நாடாளுைன்ற முபற அரசாங்கம் எந்த நாட்டிைிருந்து எடுக்கப்ைட்டது? 

a)இங்கிைாந்து    

b)அதைரிக்கா  

c) ததன்ஆப்ைிரிக்கா    

d)  கனடா 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.10) What does it mean that a committee to draft  a constitution is a separate document? 

a) Devolution 

b) Governance of the Constitution 

c) Written Constitution 

d) Autonomous Constitution 

e) Answer not known 
அரசியைபைப்புச் சட்டம் இயற்ற ஒரு குழு  அபைத்து தனியாக ஒரு ஆவணைாக உள்ளது  என்ைது எபத  

உணர்த்துகிறது? 

a)அதிகாரைகிர்வு 

b)அரசியைபைப்ைின்கைைாண்பை 

c)எழுதப்ைட்டஅரசியைபைப்பு 

d)ஒற்பறயாட்சி அரசியைபைப்பு 

e) விபட ததரியவில்பை 
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Q.11)  Presidential election system is derived from the constitution of which country? 

a) Ireland     

b) Germany 

c) Australia      

d) France 

e) Answer not known 
குடியரசு தபைவர் கதர்தல் முபற எந்நாட்டு  அரசியைபைப்புச் சட்டத்திைிருந்து எடுக்கப்ைட்டது? 

a)அயர்ைாந்து    

b)தஜர்ைனி 
c)ஆஸ்திகரைியா    

d)ைிரான்ஸ் 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.12) How many sections are there in the Constitution of India? 

a) 22       

b) 25   

c) 20      

d) 26 

e) Answer not known 
இந்திய அரசியைபைப்புச் சட்டத்திலுள்ள ைகுதிகள் எத்தபன? 

a) 22       

b) 25   

c) 20      

d) 26 
e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.13) Date of appointment of Dr. BR Ambedkar as a Chairman of the Drafting Committee? 

a) December 9, 1946   

b) August 29,1947 

c) January 26,1950    

d)December11,1946 

e) Answer not known 
வபரவுக்குழுவின் தபைவராக டாக்டர் ைி, ஆர். அம்கைத்கர் நியைனம் தசய்யப்ைட்ட நாள்? 

a)டிசம்ைர் 9, 1946    

b)ஆகஸ்ட்29,1947  

c)ஜனவரி26,1950,    

d)டிசம்ைர் 11. 1946 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.14) How many tables does the Constitution of  India have at present? 

a) 8      

b) 10    

c) 11      

d) 12 

e) Answer not known 
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தற்கைாது இந்திய அரசியைபைப்புச் சட்டம் எத்தபன அட்டவபணகபளக்தகாண்டுள்ளது? 

a) 8      

b) 10    

c) 11      

d) 12 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.15) How many parts were there when the Constitution of India was adopted? 

a) 22      

b) 25    

c) 20      

d) 26 

e) Answer not known 

இந்திய அரசியைபைப்புச் சட்டம் ஏற்றுக் தகாள்ளப்ைட்ட கைாது எத்தபன ைகுதிகள் இருந்தன? 
a) 22      

b) 25    

c) 20      

d) 26 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.16) Policies regulated by the government are derived from the Constitution of Which country? 

a) USA     

b) Canada 

c)Ireland    

d)Russia 

e) Answer not known 

அரசு தநறிமுபறயுறுத்தும் தகாள்பககள் எந்நாட்டு அரசியைபைப்புச் சட்டத்திைிருந்து எடுக்கப்ைட்டது? 

a)அதைரிக்கா     

b)கனடா  

 c)அயர்ைாந்து     

d)ரஷ்யா 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.17) The basic duties are derived from the Constitution of which country? 

a) USA      

b) Russia 

c) Ireland     

d) England 

e) Answer not known 
அடிப்ைபட கடபைகள் எந்நாட்டு அரசியைபைப்புச் சட்டத்திைிருந்து எடுக்கப்ைட்டது? 

a)அதைரிக்கா    

 b)ரஷ்யா  

c)அயர்ைாந்து     

d)இங்கிைாந்து 

e) விபட ததரியவில்பை 
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Q.18) From which country was the crisis situation of the Indian Constitution and its impact on Fundamental 

rights taken? 

a) Canada     

b) Russia 

c) Australia     

d) Germany 

e) Answer not known 
இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் தநருக்கடி  காை நிபைபை ைற்றும் இதனால் அடிப்ைபட உரிபைகள் ைீது 
ஏற்ைடும் தாக்கம் என்ைது எந்நாட்டிைிருந்து எடுக்கப்ைட்டது? 
a)கனடா    
b)ரஷ்யா 
c)ஆஸ்திகரைியா    
d)தஜர்ைனி 
e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.19) India follows the ------- system with many states. 

a) Parliamentary administration     

b) Parliament 

c) Legislature     

d) Federal 

e) Answer not known 
இந்தியா ைை ைாநிைங்கபளக் தகாண்ட------- முபறபய ைின்ைற்றுகிறது.  
a)நாடாளுைன்றைக்களாட்சி  
b)நாடாளுைன்றம் 
c)சட்டைன்றைக்களாட்சி  
d)கூட்டாட்சி  
e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.20) The constitutional amendment system is derived from the constitution of which country? 

a) South Africa    

b) USA 

c) Japan     

d) Germany 

e) Answer not known 
அரசியைபைப்புத் திருத்த முபற எந்நாட்டு அரசியைபைப்ைிைிருந்து எடுக்கப்ைட்டது? 

a)ததன்ஆப்ைிரிக்கா   

b)அதைரிக்கா 

c) ஜப்ைான்     

d)தஜர்ைனி 
e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.21) The principle of independent judiciary is derived from the Constitution of which country? 

a) Canada     

b) UK 

c) USA     

d) Ireland 

e) Answer not known 
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சுதந்திரைான நீதித்துபற என்ற ககாட்ைாடு எந்த நாட்டு அரசியைபைப்ைிைிருந்து  தைறப்ைட்டது?  
a)கனடா    
b)இங்கிைாந்து 
c)அதைரிக்கா     
d)அயர்ைாந்து 
e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.22) Where is the General Link to the Constitution of India derived from? 

a) Ireland     

b) England 

c) Australia    

d) Canada 

e) Answer not known 
இந்திய அரசியைபைப்ைின் தைாது இபணப்பு ைட்டியல் எங்கிருந்து தைறப்ைட்டது? 

a)அயர்ைாந்து    

b)இங்கிைாந்து 

 c)ஆஸ்திகரைியா    

d)கனடா 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.23) From which country did we follow the fundamental rights system? 

 a) American Constitution  

b) The Constitution of Ireland 

c) Constitution of Canada 

d) Russian Constitution  

e) Answer not known 
அடிப்ைபட உரிபைகபள முபறபைபய எந்த நாட்டிைிருந்து ைின்ைற்றிகனாம்? 

a)அதைரிக்கஅரசியைபைப்பு 

b)அயர்ைாந்துஅரசியைபைப்பு 

c)கனடாஅரசியைபைப்பு 

d)ரஷயாஅரசியைபைப்பு 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.24) The devolution of power between the Central and State Governments is derived from the Constitution 

of which country? 

a) Ireland     

b) England, 

c) Australia    

d) Canada 

e) Answer not known 
ைத்திய ைாநிை அரசுகளுக்கிபடயான அதிகார ைகிர்வு என்ைது எந்த நாட்டு அரசியைபைப்புச் சட்டத்திைிருந்து எடுக்கப்ைட்டது? 

a)அயர்ைாந்து    

b)இங்கிைாந்து, 

c) ஆஸ்திகரைியா   

d)கனடா 

e) விபட ததரியவில்பை 
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Q.25) ‘Federal Government has the remaining power’ taken from which country’s constitution? 

a) Ireland    

b) England 

c)Autrelia    

d)Canada 

e) Answer not known 
‘எஞ்சிய அதிகாரம் ைத்திய அரசிடம் உள்ளது’ என்ைது எந்நாட்டு அரசியைபைப்புச் சட்டத்திைிருந்து  

எடுக்கப்ைட்டது? 

a)அயர்ைாந்து    

b)இங்கிைாந்து 

c)ஆஸ்திகரைியா      

d)கனடா 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.26) Republican government is derived from the constitution of which country? 

a) Ireland     

b) Germany 

c) Australia      

d) France 

e) Answer not known 
“குடியரசு அரசாங்கம்” என்ைது எந்த நாட்டு அரசியைபைப்புச் சட்டத்திைிருந்து எடுக்கப்ைட்டது? 

a)அயர்ைாந்து    

b)தஜர்ைனி  
c)ஆஸ்திகரைியா    

 d)ைிரான்ஸ் 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.27) From which country's constitution the terms  

of trade and commerce derived? 

a) Ireland     

b) Germany 

c) Australia     

d) France 

e) Answer not known 

வணிகம்,வியாைாரம் ததாடர்ைான வபகமுபறகள் எந்த நாட்டு அரசியைபைப்புச் சட்டத்திைிருந்து 

எடுக்கப்ைட்டது? 

a)அயர்ைாந்து    

b)தஜர்ைனி  
c)ஆஸ்திகரைியா     

d)ைிரான்ஸ் 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.28)Who chaired the Fundamental Rights and  

Minorities Committee? 

a) Jawaharlal Nehru    

b)Vallabhbhai Patel 

c) Ambedkar     
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d) D.N. Rao 

e) Answer not known 
அடிப்ைபட உரிபைகள் ைற்றும் சிறுைான்பையினர் குழுவிற்கு தபைபை வகித்தவர்? 

a)ஜவஹர்ைால் கநரு   

b)வல்ைைாய் ைகடல் 

c) அம்கைத்கர்    

d)  D.N. ராவ் 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.29) Provisions relating to the appointment and dismissal of Supreme Court and High Court Judges are 

derived from the Constitution of which country? 

a) Canada     

b) England  

c) USA     

d) Ireland 

e) Answer not known 
உச்சநீதிைன்ற ைற்றும் உயர்நீதிைன்ற நீதிைதிகளின் நியைனம் ைற்றும் ைதவி நீககம் ததாடர்ைான வபகமுபறகள் 

எந்நாட்டு அரசியைபைப்புச் சட்டத்திைிருந்து எடுக்கப்ைட்டது? 

a)கனடா    

b)இங்கிைாந்து  

c)அதைரிக்கா     

d)அயர்ைாந்து 

e) விபட ததரியவில்பை 

 

Q.30) who is the Chairman of the Constitution  

Drafting Committee  

a) Jawaharlal Nehru   

b) Sachithanandasinka 

c) Rajendra Prasad   

d)Ambedkar 

e) Answer not known 
அரசியல் சாசன வபரவுக்குழுவின் தபைவர் யார்? 

a)ஜவஹர்ைால்கநரு              

b)சச்சிதானந்தாசின்கா 

c) ராகஜந்திரைிரசாத்              

d) அம்கைத்கர் 

 e) விபட ததரியவில்பை 
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