
 

 

పలిటి 
1. ఎ తుభందన రకరం పరలమ ంట్ రష్్టర జాబితాలోతు అంశం ై చట్ం చేసంది. ? 

1) 229    

2) 239  

3) 249 

4) 259 

2. క్రంది వతులో రజయంగ రవేశికలో లేతు అంశం ఏది? 

1) ఆలోచంచే సవేచచ 

2) భావ వ్యకతీకరణ సవేచచ 

3) నమమకల అములు చేసవ సవేచచ 

4) ఆరధిక సవేచచ 

3. భారత రజయంగ రవేశిక లో లేతు అంశం ఏది? 

1) రజాయంగం అమలులోక్ వ్చచనపటి నఽండి ఉనాాయ  
2) 42 వ్ రజాయంగ సవ్రణ దాేర చేరచరు 
3) 44 వ్ రజాయంగ సవ్రణ దాేర చేరచరు 
4) సఽరం కోరు్  జడిిమ ంట్ ఆధారంగ రజాయనగ ంలోక్ చేరచరు 

4. లోక్ సభ సటల నఽ వీరధక్ రధజరుే చేయరు 
1) ష డ్యయల్్డ కులాలు 
2) ష డ్యయల్్డ తెగలు 
3) అససంలోతు సేయం పలిత పర ంతాల ష డ్యయల్్డ తెగలు  
4) ఆంగలల  ఇండియనఽల  

5. మన దేశంలోతు జాతీయ అతయవ్సర రధసితి ఇంతవ్రకు ఎతుా సరుల  విధించారు? 

1) 2 సరుల  
2) 3 సరుల  
3) 4 సరుల  
4) 5 సరుల  



 

 

6. క్ంది వతులో ఎ భాగంలో క్ంది ఆసీ  హకుునఽ తురేహ ంచఽకోవ్చఽచ? 

1) చట్ బది హకుు 

2) మానవ్ హకుు 

3) పర థమిక హకుు 

4) సహజ హకుు 

7. హంగ్ పరలమ ంట్ గురధంచ క్ంది వటిలో సరధగ తురేహ ంచేది ఏది? 

1) పరలమ ంటలల  కోరం లేకపో వ్డ్ంతో బిజినెస్ జరగక పో వ్డ్ం 

2) పరలమ ంటు రదఽు  చేయకుండా రధాన మంతిర రజీనామా చేసనుడ్య  
3) పరలమ ంట్ లో ఎ పరధ్క్ మ జారధటి రనుపడ్య 
4) ల ం డ్క్ స ష్టన్ 

8. సపకర్ తన దవి రజీనామా చేయాలనఽకునాుపడ్య తన రజీనామా ఎవ్రధకత ంసీ రు? 

1) రధాన మంతిర 
2) రష్్టరతి 

3) ఉరష్్టరతి 

4) డియయటి సపకర్ 

9. లోక్ సభకు ఎవ్రధతు సంరక్షకుడ్య అతు లుసీ రు.? 

1) రధాన మంతిర 
2) రతి క్ష నాయకుడ్య 
3) అధికర పరధ్ చీఫ్ విప్ 

4) సపకర్ 

10. పరలమ ంట్ ఉభయ సభల సంయుకీ సమావేశతుక్ ఎవ్రు అధయక్షత వ్హ సీ రు? 

1) రష్్టర తి 

2) ఉ రష్్టర తి 

3) పర ధాన నాయయమూరధీ  
4) సపకర్ 

11. పర థమిక హకుుల వివదాతుక్ సంబంధించన కేసఽ ఏది? 

1) సవ్ట్ ఆఫ్ బాంబే వ్రససస్ బలసర (1951) 
2) శరమ వ్రససస్ కృష్టణ  (1959) 



 

 

3) సవ్ట్ ఆఫ్ వెస్్ బ ంగల్డ వ్రససస్ కేందర రభుతేమ్ (1963) 
4) గలలాక్ నాథ్ వ్రససస్ సవ్ట్ ఆఫ్ ంజాబ్ (1967) 

12. లోక్ సభ కలరధమితి ఎ సమయంలో  ంచవ్చఽచ? 

1) అతయవ్సర రధసితి 

2) సఽరం కోరు్  ఉతీరుే దాేర 
3) రధాన మంతిర ఉతీరుే దాేర 
4) రష్్టర తి దాేర 

13. రజాయంగంలో భావ వ్యకీ్కరణ సవేచచ  ై రధమితులనఽ ఈ విధంగ విధించవ్చఽచ? 

1) సరే భౌమతే మరధయు సమగరత రధరక్షణకు 
2) రధాన మంతిర కరయలయ హో దా కపడ్టాతుక్ 
3) రజాయంగ బదుంగ తుచేసవ విష్టయంలో 
4) కేందర మంతుర ల, కేందర రభుతే హో దా రధరక్ించటాతుక ్

14. క్ంది వతులో మత సవేచచలో భాగం కతుది? 

1) పౌరులకు తనకు నచచన మతం అవ్లంభంచటం 

2) రభుతే మత వ్ృదిు  కసై నఽాలు విధించ వ్చఽచ 

3) మతరమ ైన, సమాజిక సంసిల తురేహణ 

4) ఏది కదఽ 
15. క్ంది వతులో పర థమిక విధి కతుది ఏది? 

1) జాతీయ గీతాతుా గౌరవిచటం 

2) మతుీ  దారి ల తురలధాతుక్ కృష చేయటం 

3) జాతీయ వరసతే సందనఽ, కట్డాలనఽ రధరక్ించటం 

4) రయవ్రణ రధరక్షనకు కృష చేయటం 

16. రవేశిక ఇంతవ్రకు ఎతుా సరుల  సవ్రణ చేశరు? 

1) 2 
2) 3 
3) 4 
4) 1 

17. ఎ ంచ వ్రష రణాళిక కలంలో ంచాయత్ వ్యవ్సి నఽ మొదటి సరధ అమలు చేశరు? 

1) మొదటి ంచ వ్రష రణాళిక 



 

 

2) 2వ్ ంచవ్రష రణాళిక 

3) 3వ్ ంచ వ్రష రణాళిక 

4) 4వ్ ంచ వ్రష రణాళిక 

18. 11వ్ తుభందన రకరం పర థమిక హకుులనఽ రష్్టర తి ఎపడ్య సస పండ్ చేయవ్చఽచ? 

1) రష్్టర తి ఎుపడ్య అవ్సరమనఽకుంటే అుపడ్య తుభంధన 

2) 356వ్ తుభందన రకరం అతయవ్సర రధసితి అమలోల  ఉనాుడ్య 
3) 352 వ్ తుభందన రకరం అతయవ్సర రధసితి అమలోల  ఉనాుపడ్య 
4) 360 వ్ తుభందన రకరం అతయవ్సర రధసితి అమలోల  ఉనాుపడ్య 

19. పర థమిక హకుులనఽ అమలుచేయటాతుక్ రధట్ ఎవ్రు జారధ చేసీ రు? 

1) జిలాల  కోరులు 
2) రష్్టర తి 

3) సఽరం కోరు్  
4) సఽరం కోరు్ , హ ై కోరు్ లు 

20. లిబరల్డ డెమోకరస అనగ? 

1) రభుతాేతుా మ జారధటి ఆధారంగ నడ్డ్ం 

2) రజలచే నడ్బడే రభుతేం 

3) రజల అవ్సరలకు అనఽగుణంగ నడ్బడే రభుతేం 

4) కొదిు  మంది మ జారధటి వరధ రభుతేం 

 

1. 3 2. 4 
 

3. 2 4. 3 5. 2 

6. 1 7. 3 
 

8. 4 9. 4 10. 4 

11. 4 12. 1 
 

13. 2 14. 1 15. 2 

16. 4 17. 2 
 

18. 2 19. 4 20. 3 

 

 

 

 


