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Polity Bits 

1. భారత ప్రభుతవ చట్ట ం 1935 ప్రకారం కారయనిరవహణ అధకిారం ఎవరిక ిఉండదేి ? 

1) బ్రరట్ిషు రాణ/ిరాజు  2) ఇంగాల ండ్ పారలమ ంట్  3) సమాఖ్య శాసనసభ  4) కౌనిిల్ నందలి 

గవరనర్ జనరల్  

2. చాల సం.లకు మునుపే మనం విధి/ అదృషట ంతో నిరణీత సమాగమం చసేితిమి అని చెపిి నద ి? 

1) వలల భాయి ప్ట్ేల్  2) జవహర్ లాల్ నెహరు   3) రాజగోపాల్  4) బ్ర.ఆర్. అంబదేకర్  

3. సెపెట ంబర్ 2, 1946 లో ఏరాిట్ నై తాతాకలిక ప్రభుతవమును మొదట్ిసారి ప్రతిపాదించినద ి? 

1) సెైమన్ కమిషన్  2) కిిప్సి మిషన్  3) వవేలె్ పాల న్  4) కాబ్రనటె్ మిషన్ పాల న్   

4. సాట ఫర్్ కిిప్సి ఈ కిింది వానిలో ఎందులో సభుయడు ? 

1) కనిరవవట్వి్ పారణట  2) లిబరల్ పారణట   3) లేబర్ పారణట  4) అధికార శరణిి  

5. బ్రరట్ిష్ వారు బ ంగాల్ లో సుపేరమేకోరున ు ఏ సం.లో ఏరిట్ు చశేారు ? 

1) 1776  2) 1775  3) 1777  4) 1774  

6. బ్రరట్ిష్ ప్రభుతవం సివిల్ సరివసుల వయోప్రమిితిని 1878 లో 19 సం.లకు తగిగ ంచింది. మళ్ళీ ఏ సం. నుండి 

దానిన 24. సం.వరకు పెంచారు ? 

1) 1892  2) 1905  3) 1906  4) 1924  

7. 1773 నుంచి 1857 వరకు చసేిన చట్ాట లను ఏమని వయవహరిసాన రు ? 

1) చారటర్ చట్ాట లు  2) కౌనిిల్ చట్ాట లు  3) కౌి న్ చట్ాట లు   4) పె ైవవేికాదు  

8. 1833 చారటర్ చట్ట ం ప్రకారం ప్రవేశపటె్ిట న అంశాలలో ఈ కిింది వాట్ిలో సరికానిద ి? 

1) ఈస్టట  ఇండియా కంపెనీ యొకక వాణజియ కారయకలాపాలను రదుు  చసేింద ి 2) కౌనిిల్ లోని 

ఉననతాధకిారనిి గవరనర్ జనరల్ అఫ్ ఇండియాగా మారిచంద ి 3) కౌనిిల్ నాయయచట్ాట లను చేస ే

అధకిారం గవరనర్ జనరల్ కు ఇవవడం జరగిింద ి 4) గవరనర్ జనరల్ కౌనిిల్ లోని నాయయమండలికి 

మొదట్ిసారిగా భారతీయుడిని నియమించారు  

9. కిింది వాట్లిో సరయిి ైనది ? 

1) బ్రరట్న్ తరహాలో భారతదేశంలో రెగుయలర్ పో లీస్ట దళానిన ఏరిట్ు చసేని మొదట్ ిగవరనర్ జనరల్ వారెన్ 

హేసిట ంగ్  2) రవగులట్ింగ్ చట్ట ం – 1773 దావరా కలకతాన లో సుపరరమ్ కోర్ట ఏరిట్ుకు ప్రతిపాదన 

 3) పె ైరెండు  4) పె ైరెండు కావు  
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10.   భారత ప్రభుతవ చట్ట ం 1935 ప్రకారం ఎనిన జాబ్రతాలు ఉండవేి ? 

1) రెండు  2) మూడు  3) ఐదు  4) ఆరు  

11. రాజాయంగ వాదానిన మొట్టమొదట్ిసారగిా శాసరన యీంగా వివరించిన తతవవతేన  ? 

1) అరిసాట ట్ిల్  2) రూసో   3) చారెలస్ట డారివన్  4) పేల ట్ో  

12. ఈ కిింది వాట్ిలో ఏ చట్ాట నిన మొట్టమొదట్ి లిఖిత రాజాయంగంగా వరిీంచారు ? 

1) పిట్ ఇండయిా చట్ట ం – 1784 2) రవగులట్ింగ్ చట్ట ం – 1773 3) చారటర్ చట్ట ం - 1313   

13. దేశంలో మొట్టమొదట్ ిసారిగా దవందవ పాలనకు నాంది ప్రసాన వన జరిగింది ? 

1) రవగులట్ింగ్ చట్ట ం – 1773 2) చారటర్ చట్ట ం – 1853 3) కౌనిిల్ చట్ట ం – 1858  4) పటి్ 

ఇండయిా చట్ట ం – 1784  

14. భారతదేశంలో ఈస్టట  ఇండయిా కంపెనీ ఆధపి్తాయనిన తొలగించిన చట్ట ం ? 

1) 1813 2) 1861 3) 1909 4) 1919 

15. గవరనర్ జనరల్ కు ఆరి్ననె్ి జారణచేస ేఅవకాశానిన కలిించిన చట్ట ం ? 

1) 1909 2) 1919  3) 1935 4) 1861 

16. మత పరా తిప్దికన మొట్టమొదట్ిసారగిా ప్రతేయక నియోజక గణాలకు ఏరాిట్ుకు అవకాశం కలిించిన చట్ట ం ? 

1) 1909 2) 1919  3) 1935  4) ఏద ికాదు  

17. దేశంలో మొట్టమొదట్ిసారగిా కవందరంలో దివసభాప్దు తిని ఏ చట్ట ం దావరా ప్రవేశపటె్ాట రు ? 

1) 1958 2) 1909 3) 1919 4) 1935  

18. రాష్టాట ా లలో దివసభ ప్దు తిక ిఅవకాశం కలిించిన చట్ట మ్ ? 

1) 1935 2) 1919 3) 1909  4) ఏద ికాదు  

19. భారత ప్రభుతవ చట్ట ం – 1935లోని సరకిాని అంశం ? 

1) ఫెడరల్ నాయయసాా నం ఏరాిట్ు   2) సమాఖ్య వయవసా ప్రతిపాదన  3) ఆర్.బ్ర.ఐ . ఏరాిట్ు 

 4) సారవజనీన ఓట్ుహకుక  

20. ఈ కిింది ఏ చట్ట ం దావరా గవరనర్ జనరల్ అఫ్ బ ంగాల్ ప్దవిని గోవేనోర్ జనరల్ అఫ్ ఇండయిాగా మారుి 

చేశారు ? 

1) 1833  2) 1813  3) 1861 4) 1858  

21. భారత రాజాయంగ రచనలో అతయంత ప్రభావం చూపని అంశం ? 
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1) అమ రకిా రాజాయంగం   2) బ్రరట్షి్ రాజాయంగం  3) ఐరిష్ రాజాయంగం  4) భారతప్రభుతవ 

చట్ట ం  

22. రవగులట్ింగ్ చట్ట ం 1773కి సంబంధించి సరెనైది ? 

1) మొదట్ ిలిఖిత రాజాయంగంగా ప్రిగనిసాన రు  2) కంపెనీ పాలనపెై పారలమ ంట్ మొదట్ి నియంతరణ 

 3) భారత ప్రిపాలనకు సంబంధించి మొదట్ి ప్రయతనం  4) 1 & 2  

23. ఈ కిింది వాట్ిలో ఏది సరిగా జతప్రచనిది ? 

1) భారత సావతంతర సమయంలో బ్రరట్న్ ప్రధాని ఆట్ిల    2)  ఆనాట్ి బ్రరట్న్ రాజు – కింగ్ జార్్ –IV 

 3) ఆనాట్ి భారత జాతీయ కాంగెిస్ట అధ్యక్షులు  4) పెవైనీనయు  

24. ఈ కిింది వాట్ిని ప్రవేశపటె్ిట న కాలానుగుణంగా కిమములో గురినంచండి ? 

1) ప్రతయేక నియోజికవరాగ లు  2) శాసన అధకిారాల బదలాయింప్ు  3) దివసభా విధానం 

 4) డొ మినియన్ ప్రతిప్తిన   

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

25. ఈ కిింది వాట్ిలో ఏవి భారత కౌనిిల్ చట్ాట లు ? 

1) 1909  2) 1861  3) 1813 4) 1892 

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

26. రాజాయంగ సదసుిలోని వివిధ్ కమిట్ీలు, వాట్ి అధ్యక్షులకు సంబంధించి ఈ కిింద ివానిలో తప్ుిగా 

జతప్రచబడనిది ఏది ? 

1) రూల్ి కమిట్ి – రాజవందరప్రసాద్  2) అడవయిజరణ కమిట్ ి– వలల భాయి ప్ట్లే్  3) సరటరింగ్ కమిట్ి 

– జవహరాల ల్ నెహరు    4) పరా థమిక హకుకల ఉప్సంఘం – జె.బ్ర.కృప్లాని  

27. రాజాయంగ మౌలిక లక్షణము కానిది ? 

1) సమాఖ్య  2) లౌకికవాదం  3) నాయయసమీక్షాధికారం  4) నాయయసాా నకిియాశీలత  

28. భారత రాజాయంగ తొలి ముసాయిదా ఎప్ుిడు తాయారు అయియంద ి? 

1) అకోట బర్ 1946    2) అకోట బర్ 1947  3) అకోట బర్ 1948  4) పెవైవేి కాదు  

29. భారతదేశంలో రాజాయధకిారానిక ిమూలం ? 

1) పారలమ ంట్  2) రాషటపా్తి  3) ప్రజలు  4) నాయయశాఖ్  

30. మౌలిక రాజాయంగంలో ఉండిన ప్రకరణల సంఖ్య ? 
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1) 395 2) 315  3) 420  4) 465 

31. ప్రజాసావమిక వయవసాలలో ప్రభుతవ అధకిారులను ప్రిమితం చసేేద ి? 

1) ప్రజలు  2) ప్తిరకలు  3) రాజాయంగం  4) పారలమ ంట్  

32. పరట్కిలోని అంశాలు  

1) రాజాయంగం పెై ఆధారప్డ ిఉంట్ాయి  2) రాజాయంగం పె ైఆధారప్డి ఉండవు  3) క ంత మేరకు 

ఆధారప్డ ిఉంట్ాయి   4) పెవైవేి కావు  

33. మతానిన ప్రభుతవం నుండి వేరు చేయడానిన ఏమంట్ారు ? 

1) లౌకకి వాదం  2) సావమయ వాదం  3) నాసిన క వాదం   4) మతరహతి వాదం  

34. భారతదేశంలో సరవసతాన క సారవభౌమాధకిారం కలిగి ఉండదేి ఎవరు ? 

1) పాలకులు  2) కవందర శాసనసభ  3) నాయయశాఖ్  4) ప్రజలు  

35. ప్రవశేికలో లేని ప్దం ? 

1) సమాఖ్య  2) ఐకయత 3) నాయయం  4) సమగిత  

36. కాబ్రనటె్ మిషన్ ప్రణాళిక కిింద ిభారత రాజాయంగ నిరాాణ సభ ఏ రోజున ఏరిడుతుంది ? 

1) 16/05/1946 2)  16/05/1947 3) 14/06/1946 4) 14/06/1947 

37. భారత రాజాయంగ ప్రషిత్ ఆఖ్రసిారిగా ఎప్ుిడు సమావేశమ ైంది ? 

1) 24/01/ 1950 2) 26/1/1950  3) 15/08/1947 4) 26/11/1949 

38. భారతదేశం సరవసతాన క ప్రజాసావమయ గణతంతర రాజాయంగంగా ఏరిడిన రోజు ? 

1) ఆగషుట  151947 2) జనవర ి30 1948 3) జనవర ి26 1950 4) నవంబర్ 26 1950 

39. భారత రాజాయంగం ఎనిన రోజులలో తయార ిచయేబదనిది ? 

1) 2 సం.11 నలెలు 10   2) 2 సం. 11 నలెల 18   3) 3 సం. 10 నలెల 10  4) 3 సం. 11 నలెల 18  

40. హిందీని కవందర ప్రభుతవ భాషగా రాజాయంగ ప్రషిత్ ఎప్ుిడు ఆమోదించింది ? 

1) సెపెట ంబర్ 14, 1949  2) ఆగషుట  15, 1947 3) నవంబర్ 26,1949  4) జనవర ి26, 1950   

41. భారత రాజాయంగం ? 

1) ప్రణిామాతాకం  2) చట్ిట కృత కోి డీకరణ  3) రాజాయంగ సంప్రదాయాలు సంకలనం  4) 

పెైవవేి కాదు  

42. అలిఖిత రాజాయంగానిక ిమరోపరేు ? 
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1) ప్రమిాణాతాక రాజాయంగం  2) సంచిత రాజాయంగం  3) పె ైరెండు సరయిి ైనవి  4) పెవైవేి కాదు  

43. ఈ కిింది వాట్ిలో సరియి నైది ? 

1) రాజాయంగ ప్రషిత్ నిజమ ైన ప్రజా పరా తినిధ్య సంసా కాదు  2) రాజాయంగ ప్రషిత్ తాతాకలిక పారలమ ంట్ 

గా ప్నిచేసింద ి 3) రాజాయంగ ప్రషిత్  లో అనిన తీరాానాలు ఏకగణివంగా ఆమోదించారు  

 4) పె ైఅనినయు సరయిి ైనవి  

44. రాజాయంగ ప్రషిత్ ఏరాిట్ుకు సంబంధించి చసేని డిమాండల లో సరికాని అంశం ? 

1) భారత జాతీయ కాంగెిస్ట తీరాాణం 1918  2) మోతిలాల్ నహెరు  నివదేకి 1928  3) యం. 

యన్.రాయ్ ప్రసాన వన 1934 4) సెమైన్ కమిషన్ నివదేకి 1928  

45. రాజాయంగ ప్రషిత్ దాదాప్ు అనిన అంశాలను అందరకిి ఆమోదంిచింది. ఈ సూతరా నిన ఏమని పిలుసాన రు ? 

1) ప్ట్లే్ – ప్రసాద్ సూతరం  2) మునీీ – అయయంగార్ సూతరం  3) అంబేదకర్ – నహెరు  సూతరం 

 4) పెవైవేి కాదు  

46. భారత రాజాయంగానిన ఈ కిింద ిఏ లక్షణానిన ఆపాదించల ం ? 

1) శాసనశాఖ్ ఆధికయత   2) నాయయ శాఖ్ా ఆధికయత   3) కారయనిరవహకశాఖ్ ఆధకియత 

 4) పెవైనీనయు  

47. ప్రప్ంచంలో అతి చినన రాజాయంగం ? 

1) అమ రకిా  2) కనెడా  3) జపాన్  4) ఆసేట లాియా  

48. ఈ కిింది వాట్ిలో ఏది సరిగా జతప్రచబడనిది ? 

1) 8వ షడెూయల్ – అధకిార భాషలు  2) 2వ షెడూయల్ – జీతభతాయలు  3) 4వ షెడూయల్ 

రాజయసభలో రాష్టాట ా ల సాా నాలు  4) పెవైనినయు సరియి నైవే  

49. రాజాయంగం అమలులోక ివచిచన తరావత చరేచబడని అంశాలు ? 

1) పరా థమిక విదులు  2) ట్ిరబుయనల్ి  3) సహకార సంసాలు  4) పెవైనినయు  

50. భారత సమాఖ్య సవభావం ? 

1) సిదాు ంత సమాఖ్య  2) అరా సమాఖ్య   3) విశిషట సమాఖ్య  4) బరేసారాల సమాఖ్య  
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11. 1 12. 2 13. 4 14. 1 15. 4 
16. 2 17. 3 18. 1 19. 4 20. 4 
21. 4 22. 4 23. 4 24. 1 25. 1 
26. 3 27. 4 28. 3 29. 3 30. 1 
31. 3 32. 2 33. 1 34. 4 35. 1 
36. 3 37. 1 38. 3 39. 2 40. 1 
41. 2 42. 3 43. 4 44. 4 45. 2 
46. 4 47. 1 48. 4 49. 4 50. 3 

 


