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Indian Polity Model Test Questions 17 in Tamil With Answer 

1. இந்திய அரசியலமைப்பில் எத்தமை அட்டவமைப் பிரிவுகள் உள்ளை? 

அ. 395  ஆ. 12  இ. 10   ஈ. 8 

2. அலுவலர் ஆட்சி என்பது நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்கமளக் ககொண்ட ஓர் நிர்வொக அமைப்பு என்று 

கூறியவர் யொர்? 

அ. F.D. ரூஸ்வவல்ட்   ஆ. W. வில்சன் 

இ. H. மசைன்    ஈ. மாக்ஸ் வீபர் 
3. கீழ்க்கண்டவறுள் சரியொைமவ எமவ? 

1. அமைச்சரமவ கூட்டொக ைக்களமவக்கு கபொறுப்புமடயதொகும். 

2. அமைச்சர்கள் தனிப்பட்ட முமையில் நிர்வொகத் தமலமைக்கு கபொறுப்புமடயவர்கள் ஆவொர்கள் 

3. குடியரசுத் தமலவர் விரும்பும் வமர அமைச்சர்கள் பதவி வகிப்பொர்கள் 

4. அமைச்சரமவ கூட்டொக பிரதை அமைச்சருக்கு கபொறுப்புமடயதொகும். 

அ. 1, 2, 3 ைற்றும் 4   ஆ. 1 ைற்றும் 2 

இ. 1, 2 மற்றும் 3    ஈ. 1, 2 ைற்றும் 4 

4. கீழ்க்கண்பைவற்றுள் கபொருத்தைற்ைமதக் குறிப்பிடுக. 

அ. சுதந்திரத்திற்கொை உரிமை  ஆ. சைத்துவ உரிமை 

இ. ச ாத்துரிமம    ஈ. ைத சுதந்திரத்திற்கொை உரிமை 

5. கீழ்வருகின்ை கூற்றுகளில் சரியொை ைற்றும் தவைொை கூற்மைக் கொட்டுக. 

1. உச்சநீதிைன்ைத்தின் தீர்ப்பு அமைத்து நீதிைன்ைங்கமளயும் கட்டுப்படுத்தும் 

2. உச்சநீதிைன்ை நீதிபதி உயர்நீதிைன்ை நீதிபதிகமள ைொற்ைலொம் 

3. உச்சநீதிைன்ைம் ஒரு வழக்மக ஒரு உயர்நீதிைன்ைத்திலிருந்து ைற்கைொரு நீதிைன்ைத்திற்கு ைொற்ை 

இயலொது 

4. உச்சநீதிைன்ைம் உயர்நீதிைன்ைத்திலிருந்து வைல்முமையீடுகமள விசொரிக்க இயலொது. 

அ. அமைத்தும் சரிவய  

ஆ. 1 மற்றும் 2  ரி, ஆனால் 3 மற்றும் 4 தவறு 

இ.  3 ைற்றும் 4 சரி, ஆைொல் 2 ைற்றும் 1 தவறு 

ஈ. அமைத்தும் தவறு 

6. இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுமர கதொடர்பொக சரியொைமவ எமவ? 

1. அது நொன்கு வமகயொை நீதிமயப் கபற்றுள்ளது 

2. அது ஐந்து வமகயொை சுதந்திரத்மதப் கபற்றுள்ளது 
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3. அது ஆறு வமகயொை சைத்துவத்மதப் கபற்றுள்ளது 

4. அது ஏழு வமகயொை சவகொதரத்துவத்மதப் கபற்றுள்ளது 

அ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்   ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 3 ைட்டும்    ஈ. 3 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

7. எந்த சட்டம் வககிங் சட்டம் எை அமழக்கப்பட்டது? 

அ. இந்திய பத்திரிக்மகச் சட்டம்  ஆ.  வபரரசியின் பிரகடைம் 

இ. மிண்வடொ ைொர்லி திருத்தச் சட்டம் ஈ. வட்டார பத்திரிக்மைச்  ட்டம் 

8. சரியொை விமடமய வதர்ந்கதடுக்க: 

ஏற்றுக் ககொண்டது         வருடம் 

அ. இந்தியொ ைனித உரிமை பொதுகொப்பு சட்டத்மத ஏற்றுக் ககொண்டது   1. 1948 

ஆ. உலகளொவிய ைனித உரிமைகள் பிரகடைம்      2. 1949 

இ. ைனித உரிமைகள் என்ை கசொல்மல இந்தியொ ஏற்ைது    3. 1979 

ஈ. இந்தியொ சர்வவதச சிவில் ைற்றும் அரசியல் உரிமைகள் எற்றுக் ககொண்டது  4.1993 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 4 2 1 3 

ஈ. 3 2 1 4 

9. ஒரு பொரொளுைன்ை உறுப்பிைர் அனுைதி கபைொைல் எத்தமை நொட்களுக்கு அமவ நடவடிக்மககளில் 

கலந்து ககொள்ளொைல் இருக்கலொம்? 

அ. 30 நொட்கள்    ஆ. 60 நாட்ைள் 

இ.40நொட்கள்    ஈ. 70 நொட்கள் 

10. சுதந்திர, சைத்துவம் ைற்றும் சவகொதரத்துவக் ககொள்மக எங்கிருந்து ககொண்டு வரப்பட்டது? 

அ. ஐரிஷ் புரட்சி    ஆ. பிசரஞ்சுப் புரட்சி 

இ. ரஷ்யப் புரட்சி    ஈ. அகைரிக்கப் புரட்சி 

11. பொரொளுைன்ைத்தில் தமலமை அதிகொரி இரு அமவகமளப் பற்றி வபசுவதற்கு அனுைதிக்கப்படுகின்ை 

கைொழிகள் யொமவ? 

அ. ஹிந்தி ைற்றும் ஆங்கிலம்    அ. ஹிந்தி ைட்டும் 

இ. ஹிந்தி, ஆங்கிலம் மற்றும் தாய் சமாழி  ஈ. ஆங்கிலம் ைட்டும் 

12. இந்தியொவில் எந்த ைொநிலம் பஞ்சொயத்து வதர்தலில் வபொட்டியிடுவதற்கு குமைந்தபட்ச கல்வித் 

தகுதிமய நிர்ையித்துள்ளது? 
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அ. வகரளம்    ஆ. அஸ்ஸொம் 

இ. ராஜஸ்தான்    ஈ. உத்திரப்பிரவதசம் 

13. ஏப்ரல் 2015ல் இந்தியொவின் முதன்மை வதர்தல் ஆமையரொக நியமிக்கப்பட்டவர் யொர்? 

அ. வே.பி. பட்நொயக்   ஆ. நசீம் ஜாய்டி 

இ. டொக்டர் ரொைன் சிங்   ஈ. சி.ஆர்.கரட்டி 

14. அரசியல் சொசை சட்டத்தில் பின்வரும் எதன் சிபொரிசுப்படி அடிப்பமட கடமைகள் வசர்க்கப்பட்டுள்ளது? 

அ.ஷொ ஆமையம்   ஆ. நிர்வொக சீர்திருத்த ஆமையம் 

இ. சுவாரண் சிங் குழு   ஈ. சந்தை குழு 

15. பின்வருவைவற்றுள் பொரொளுைன்ை முமையின்படி தவைொை கூற்று எது? 

1. அதிகொர ஒருங்கிமைப்பு   2. நீதி ைறு ஆய்வு 

3. எழுதப்பட்ட அரசியல் சட்டம் 

அ. 1 ைற்றும் 3  ஆ. 2 மற்றும் 3  இ. 2 ைட்டும்  ஈ. 3 ைட்டும் 

16. பின்வரும் நபர்களில் எவர் ஒருவர், ஒரு குறிப்பிட்ட ைவசொதொ பை ைவசொதொவொ இல்மலயொ எை 

சொன்ைளிப்பொர்? 

அ. ைவசொதொ சம்ைந்தப்பட்ட அமைச்சர் ஆ. பிரதை ைந்திரி 

இ.  பாநாயைர்    ஈ. ைக்களமவ 

17. பின்வருபவருள் எவர் இந்திய பொரொளுைன்ைத்தின் முதல் சபொநொயகர் ஆவொர்? 

அ. வி.வே. பவடல்    ஆ. பொலி ரொம் பகத் 

இ. ஜி.வி. மாவ்லங்ைார்   ஈ. என்.எ. அய்யங்கொர் 
18. பின்வரும் கூற்றுகளுள் எந்த கூற்று தவைொைது எை சுட்டிக் கொட்டுக. 

கீழ்க்கொணும் நிபந்தமைகள் இருந்தொகலொழிய ஒருவர் குடியரசுத் தமலவர் வபொட்டியிட 

தகுதியுமடயவர் அல்ல 

அ. இந்திய குடிைகைொக இருக்க வவண்டும் 

ஆ. 35 வயமத கடந்திருக்க வவண்டும் 

இ. ைக்களமவ உறுப்பிைர் வதர்தலில் பங்கு ககொள்ளும் தகுதி இருக்க வவண்டும் 

ஈ. ஆதாயமுள்ள ஏததனும் ஒரு அரசு பதவியில்  இருக்ை தவண்டும் 

19. கபண்களுக்கொை முதல் வதசிய ஆமையம் நிறுவப்பட்ட நொள் 

அ. 1990 ேைவரி 31   ஆ. 1992 ஜனவரி 31 

இ. 1989 ேைவரி 31   ஈ. 1991 ேைவரி 31 

20. ைொநில பட்டியலில் உள்ள துமைகளில் சட்டத்மத இயற்றுவதற்கு பொரொளுைன்ைம் சக்தி பமடத்தது 

என்று கூறுகின்ை விதி எது? 
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அ. விதி 115  ஆ. விதி 183  இ. விதி 221  ஈ. விதி 249 

21. பின்வரும் நபர்களில் எவர் ஒருவர் அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமபயில் கபரும்பொலொை 

திருத்தங்கமள ககொண்டு வந்தவர்? 

அ. வக.டி.ஷொ    ஆ. நஜ்ருதீன் அகைது 

இ. சர்தொர் பவடல்    ஈ. தை.வி. ைாமத் 

22. பின்வரும் இரு வொக்கியங்களில் ககொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்று(A) கொரைம் (R) ஆகியமவகமளக் 

கருத்தில் ககொண்டு கீழ்க்கொணும் கதொகுப்புகளிலிருந்து உங்கள் விமடமய கதரிவு கசய்க. 

கூற்று (A): வலொக்பொல் ைற்றும் வலொக் ஆய்க்தொமவ ஏற்படுத்துவதற்கு நிர்வொக சீர்திருத்த ஆமையம் 

பரிந்துமரத்தது 

கொரைம் (R): இமவகள் குடிைக்களின் குமைகமள வபொக்குவதற்கொக உள்ளை. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்ைம். 

ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, வைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியொை விளக்கைல்ல 

இ. (A) சரி, ஆைொல் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆைொல் (A) சரி 

23. பின்வருபவற்றில் தவைொக இமைக்கப்பட்டுள்ளது எது? 

அ. விதி 153 - ஆளுநர் பதவி   ஆ. விதி 156 - ஆளுநர் பதவிக்கொலம் 

இ. விதி 154 - ஆளுநர் நிர்வொக அதிகொரம் ஈ. விதி 155 - ஆளுநர் பதவி நீக்ைம் 

24. அரசொங்கம் ஏற்படுத்துவது குறித்து கீழ்க்கண்ட எந்த கூற்று/ கூற்றுக்கள் உண்மை? 

அ. அரிதி கபரும்பொன்மை கபற்ை கட்சியொைது வர்த்தக அரசொங்கத்மத அமைக்கும் என்று அரசு 

கசயல்முமை விதியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிைது. 

ஆ. அரிதி சபரும்பான்மம சபற்ற ைட்சிதயா (அ) அதற்கு அடுத்த இரண்டாவது நிமலயில் 

இருக்கும் ைட்சிதயா அர ாங்ைத்மத அமமக்கும் என்று எந்த ஒரு எழுத்து வடிவில் விதி 

கிமடயாது. இது ஒரு மரபு 

இ. அரசியலமைப்பின் பகுதி-I ல் இதற்கொக விதி இருக்கிைது 

ஈ. ைக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தில் அரிதி கபரும்பொன்மை கபற்ை கட்சி, அரசொங்கம் அமைக்க 

அமழக்கப்படுகிைது என்று கூறுகிைொர். 
25. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் கபொருத்துக. 

சட்டம்         வருடங்கள் 

அ. வங்கி குழுைங்கள் அவசர சட்டம்     1. 1966 

ஆ. சிைப்பு பிமைமுறி பத்திரங்கள் அவசர சட்டம்   2. 1980 

இ. சட்டத்திற்கு புைம்பொை நடவடிக்மககமள தடுக்கும் சட்டம்  3. 1984 
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ஈ. தீவிரவொதிகளொல் பொதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அவசர சட்டம்   4. 1981 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 3 1 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 1 3 4 2 

26. குடிமை உரிமைகள் பொதுகொப்பு சட்டம் அமுலுக்கு ககொண்டு வரப்பட்ட நொள் 

அ. 19 டிசம்பர் 1974   ஆ. 19 நவம்பர் 1976 

இ. 19 டிசம்பர் 1975   ஈ. 19 நவம்பர் 1977 

27. பின்வருபவருள் எவர் ஒருவர், விதிமுமைகள் குழு, கபொது வநொக்கங்கள் மீதொை குழு, பணி 

ஆவலொசமைக் குழு ஆகியவற்றின் பதவி வழித் தமலவர் ஆவொர்? 

அ.  பாநாயைர் 
ஆ. சமபயொல் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட உறுப்பிைர் ஒருவர் 
இ. துமை சபொநொயகர் 
ஈ. ஆளுங்கட்சி உறுப்பிைர் ஒருவர் 

28. பின்வருவைவற்றுள் ைொநிலங்கள் அமைப்பது குறித்து சரியொைமத வதர்வு கசய்க. 

     ைொநிலங்கள் 

அ. 36 வது சீர்திருத்தம்  1. வகொவொ 
ஆ. 13 வது சீர்திருத்தம்  2. ைணிப்பூர் & திரிபுரொ 
இ. 27 வது சீர்திருத்தம்  3. சிக்கிம் 

ஈ. 56 வது சீர்திருத்தம்  4. நொகொலொந்து 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 1 3 4 2 

இ.  2 3 1 4 

ஈ. 1 2 3 4 

29. நிர்வொக சீர்திருத்த ஆமையத்தொல் பரிந்துமர கசய்யப்பட்ட அமைப்புகளொை வலொக்பொல் ைற்றும் 

வலொக் ஆயுக்தொவின் (ைக்கள் வீரர் ைற்றும் ைக்கள் விழிப்பொளர்) முக்கிய பண்புகள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

எது எை கூைவும்? 

1. தன்னிச்மசயொகவும் பொரபட்சைற்ை முமையிலும் கசயல்படுதல் 

2. நொட்டில் உச்சநீதிைன்ைத்தின் கசயல்பொடுகளுடன் ஒப்கபொடல் 
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3. பொரொளுைன்ைத்திற்கு பதிலளிக்கக் கூடியவர்கள் 

4. அவர்களது நியைைம் அரசியல் சொரொதவொறு இருக்க வவண்டும். 

அ. 1 ைட்டும் 4    ஆ. 1, 2 மட்டும் 4 

இ. 1, 2, 3 ைட்டும் 4   ஈ. வைற்கண்ட எதுவுமில்மல (அ) 1, 2 ைட்டும் 3 

30. எந்த விதிகளின் கீழ் இந்திய அரசியலமைப்பு ைத்திய ைற்றும் ைொநில சட்டத் துமையின் உைவுகள் 

பற்றி குறிப்பிடுகிைது? 

அ. விதிைள் 245-255   ஆ. விதிகள் 258-263 

இ. விதிகள் 264-267   ஈ. விதிகள் 268-276 

31. கசப்டம்பர், 2015 ல் வலொக்சபொவில் கொங்கிரஸ் கட்சியின் தமலவர் 
அ. மல்லிைர்ஜுனா ைார்தை  ஆ. வசொனியொ கொந்தி 

இ. குலொம் நபி ஆசொத்   ஈ. ரொகுல் கொந்தி 

32. இந்திய அரசியலமைப்பின் 25-வது விதி உத்திரவொதைளிப்பது 

அ.  மய உரிமம    ஆ. கசொத்துரிமை 

இ. உயிர் வொழும் உரிமை   ஈ. சைத்துவ உரிமை 

33. பொரொளுைன்ை உறுப்பிைர்களுக்கு பின்வருவைவற்றுள் முமை சொர்ந்த கருவியொக இல்லொத நிமலயொக 

இருப்பது எது? 

அ. வகள்வி வநரம்    ஆ. பூஜ்ய தநரம் 

இ. அமரைணி வநர விவொதம்  ஈ. குறுகிய கொல விவொதம் 

34. அரசியலமைப்பு கசயல்படும் விதத்மத ஆரொய வதசிய ஆமையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 2001  ஆ. 2004  இ. 2003  ஈ. 2002 

35. சரியொைமதப் கபொருத்துக. 

அ. நொலொவது அட்டவமை  1. அதிகொரப் பகுப்பு 

ஆ. ஏழொவது அட்டவமை  2. ைொநிலங்களமவக்கு ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்ட இடங்கள் 

இ. பதிவைொரொவது அட்டவமை  3. கைொழிகள் 

ஈ. எட்டொவது அட்டவமை  4. 73வது சட்டத் திருத்தம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ.2 1 4 3 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 1 2 4 3 
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36. பின்வரும் அரசியலமைப்பு திருத்தங்களில் எந்த ஒன்று அரசியலமைப்பின் முகப்புமர, 53 

அரசியலமைப்பு விதிகள் ைற்றும் 7-வது அட்டவமை ஆகியவற்றில் திருத்தங்கமள கசய்ததன் 

மூலம், அரசியலமைப்பின் ைறுபதிப்பு என்ைமழக்கப்பட்டது? 

அ. 40வது அரசியலமைப்பு திருத்தம்  ஆ. 42வது அரசியலமமப்புத் திருத்தம் 

இ. 41வது அரசியலமைப்பு திருத்தம்  ஈ. 43வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் 

37. 1935ம் ஆண்டு இயற்ைப்பட்ட சட்டம் கதொடர்பொை கீழ்க்கண்ட எந்த கூற்று/ கூற்றுகள் தவறு? 

அ. துருக்கு-இத்தொலிய வபொர் ஏற்பட்டது 

ஆ. கரௌலட் சட்டம் ைற்றும் ேொலியன் வொலொபொக் படுககொமல நடந்தது 

இ. வட்டவைமச ைொநொடுகள் நடந்தை 

ஈ. வங்ைாளத்மத ைர் ன் பிரபு பிரித்தார் 
38. நிர்வொக சீர்திருத்தக்குழு அரசியல் ைற்றும் நிரந்தர கசயற்குழுவின் இமடவயயுள்ள உைமவ 

வைம்படுத்த கீழ்க்கண்ட எந்த பரிந்துமரகமள கசய்துள்ளது? 

1. அமைச்சர்கள் மூத்த அதிகொரிகளிமடவய பயைற்ை ைற்றும் வநர்மையொை நல்ல உைவு 

வளர்வதற்கொை சூழமல ஏற்பட முயற்சிக்க வவண்டும். 

2.  நிர்வொக சீர்வகடு ஏற்படும் சையங்களில் அமைச்சர்கள் தமலயிடலொவை தவிர, அன்ைொட 

நிர்வொகத்தில் தமலயிடக்கூடொது. 

3. கசயலர், அமைச்சர்களுக்கிமடவயயிலொை அலுவலக உைவு நம்பிக்மக ைற்றும் விசுவொச 
அடிப்பமடயில் இருக்க வவண்டும். 

4. அமைச்சர்களுக்கிமடயிலொை சுமூகைற்ை உைவிமை தடுத்து அவர்கள் மீது சிைப்புக் கவைம் 

கசலுத்த வவண்டும். 

5. அமைத்து முக்கிய முடிவுகளும் சுருக்கைொக எழுதப்பட வவண்டும். 

அ. 1,2,4 மற்றும் 5   ஆ. 1,2,3 ைற்றும் 5 

இ. 2,3, ைற்றும் 4    ஈ. 1,2 ைற்றும் 5 

39. தீர்ப்பொயங்கள் கதொடர்பொை சரியொைமவ எது/ எமவ? 

1. இந்திய அரசியலமைப்பின் 15-வது பகுதி தீர்ப்பொயங்கமள விளக்குகிைது. 

2. விதி 323அ நிர்வொக தீர்ப்பயங்கமள விளக்குகிைது ைற்றும் விதி 323ஆ ைற்ை தீர்ப்பொயங்கமள 

குறிப்பிடுகிைது. 

அ. 1 ைட்டும்    ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 1 ைற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும்  ஈ. 1ம் அல்ல ைற்றும் 2ம் அல்ல 

40. அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ்க்கண்ட எந்த ஒன்றில் திருத்தம் வைற்ககொள்ள அமவயில் இரண்டில் 

ஒரு பங்கு உறுப்பிைர்களின் ஆதரமவ உறுதி கசய்து ககொள்ள வவண்டும்? 
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1. குடியரசுத் தமலவர் 
2. பொரொளுைன்ைத்தில் ைொநிலங்களின் பிரநிதித்துவம்  

3. 7வது அட்டவமையிலுள்ள ஏதொவது ஒரு பட்டியல் 

4. ைொநில சட்டைன்ை வைலமவ ஒழிப்பு 

கீழ்க்கண்ட வரிமசயில் சரியொை விமடமய வதர்வு கசய். 

வரிமச: 
அ. 1, 2 மற்றும் 3   ஆ. 1, 2 ைற்றும் 4 

இ. 1, 3 ைற்றும் 4    ஈ. 2, 3 ைற்றும் 4 

41. இந்திய யூனியனிலிருந்து எந்த ைொநிலமும் பிரியொத படி பொதுகொக்கும் அரசியல் சொசை சட்ட திருத்தம்? 

அ. 16-வது சீர்திருத்தம்   ஆ. 22-வது சீர்திருத்தம் 

இ. 29-வது சீர்திருத்தம்   ஈ. 35-வது சீர்திருத்தம் 

42. இந்தியொவின் தமலமை கைக்கு ைற்றும் தணிக்மக அதிகொரிகள் கீழ்க்கண்ட கைக்குகமள 

தணிக்மக கசய்யும் கபொறுப்பிலுள்ளவர்கள் 

1. ைத்திய அரசொங்கம் 

2. ைொநில அரசொங்கங்கள் 

3. யூனியன் பிரவதசங்களில் அரசொங்கங்கள் 

4. நகர்புை, கிரொைப்புை ைற்றும் உள்ளொட்சி அமைப்புகள் 

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகமள கருத்தில் ககொண்டு எது சரியொைது எைக் கூறுக? 

அ. 1, 2 மற்றும் 3   ஆ. 2, 3 ைற்றும் 4 

இ. 1, 3 ைற்றும் 4    ஈ. 1, 2 ைற்றும் 4 

43. இந்திய கூட்டொட்சியின் விவைொதத்தன்மை என்ை? 

அ. மைய ைொநில அரசுகளுக்கு இமடவய சைைொக அதிகொரப் பங்கீடு 

ஆ. வலுவான மமயம் 

இ. வலுவொை ைொநிலங்கள் 

ஈ. வலுவொை உள்ளொட்சி அமைப்புகள் 

44. ைொநகரொட்சியின் அரசியல் ரீதியொை தமலவர் 
அ. வசர்ைன்    ஆ. ஆமையர் 
இ. கவுன்சிலர்    ஈ. தமயர் 

45. இந்திய வதர்தல் ஆமையம் ஒரு 

அ. சுதந்திரமான அமமப்பு  ஆ. சட்டப்பூர்வ அமைப்பு 

இ. தனியொர் அமைப்பு   ஈ. கபொது நிறுவைம் 
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46. ேம்மு-கொஷ்மீர் சட்டைன்ைத்தின் பதவி கொலம் 

அ. 4 ஆண்டுகள்    ஆ. 5 ஆண்டுகள் 

இ. 6 ஆண்டுைள்    ஈ. 7 ஆண்டுகள் 

47. இந்திய அரசு கல்வி உரிமைச் சட்டத்மத நமடமுமைப்படுத்திய நொள் 

அ. 15 ஆகஸ்ட் 1947   ஆ. 26 ேைவரி 1950 

இ. 1 ஏப்ரல் 2010   ஈ. 10 டிசம்பர் 1789 

48. கீவழ உள்ளவற்மைக் ககொண்டு சரியொை விமடயளி. 

கூற்று(A): கட்டுப்பொடில்லொமைவய சுதந்திரம் என்று வபரொசிரியர் சீலி கூறுகிைொர். 
கொரைம்(R): சுதந்திரம் என்பது உரிமைகளின் வழி வந்தது. நல்ல ஒழுக்கமுள்ள சமுதொயத்தில் 

கட்டுப்பொடின்றி கசய்வதற்கு ஏதுவொக இருப்பவத சுதந்திரம். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டு உண்மம 

ஆ. (A) உண்மை (R) தவைொைது 

இ. (A) தவைொைது (R) உண்மையொைது 

ஈ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் தவைொைமவ 

49. வலொக் அதொலத் வதொற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1950  ஆ. 1987  இ. 1984  ஈ. 2000 

50. இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்பமட உரிமைகள் உள்ளடங்கியுள்ள பகுதி 

அ. பகுதி IV ஆ. பகுதி III  இ. பகுதி II  ஈ. பகுதி I 

51. ைொவட்ட வருவொய் நிர்வொகத்தின் சரியொை படிநிமல அமைப்பு இைங்கு வரிமசயில் எழுதுக. 

அ. மாவட்டாட்சியர் – மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் – வருவாய் தைாட்ட அலுவலர் – வட்டாட்சியர் 
ஆ. ைொவட்ட வருவொய் அலுவலர் – ைொவட்டொட்சியர் – வருவொய் வகொட்ட அலுவலர் – வட்டொட்சியர் 
இ. வருவொய் வகொட்ட அலுவலர் – ைொவட்ட வருவொய் அலுவலர்- ைொவட்டொட்சியர் – வட்டொட்சியர் 
ஈ. வட்டொட்சியர் – ைொவட்ட வருவொய் அலுவலர் – வருவொய் வகொட்ட அலுவலர் – ைொவட்டொட்சியர் 

52. சர்வவ கற்கமள பரொைரிப்பது ைற்றும் அதமை குறித்து அறிக்மக அனுப்புவது வபொன்ை பணிகள் 

கசய்பவர் யொர்? 

அ. பஞ்சொயத்து கசயலர்   ஆ. ைக்கள் நல பணியொளர் 
இ. நிலஅளமவ இயக்குநர்  ஈ. கிராம நிர்வாை அலுவலர் 

53. கீழ்க்கணும் வொக்கியங்கமளக் கவனி. 

கூற்று(A): தகவல் அறியும் சட்டம், 2005ஆம் ஆண்டு அக்வடொபர் 12ஆம் நொள் பொரொளுைன்ைத்தொல் 

நிமைவவற்ைப்பட்டது. 
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கொரைம்(R): தகவல் அறியும் சட்டம் ைக்களின் அடிப்பமட எை பொரொளுைன்ைத்தொல் சட்டைொக 

நிமைவவற்ைப்பட்டது 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டு உண்மம  ஆ. (A) உண்மை (R) தவைொைது 

இ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் தவைொைமவ  ஈ.  (A) தவைொைது (R) உண்மையொைது 

54. தமிழ்நொட்டில் ைொநில ைனித உரிமைகள் ஆமையம் உருவொக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1997  ஆ. 1998  இ. 1999  ஈ. 2000 

55. பின்வருவைவற்மை கபொருத்துக. 

அ. வொக்களிக்கும் வயது   1. வதர்தல் ஆமையம் 

ஆ. சின்ைங்கள் ஒதுக்குவது  2. 18 ஆண்டுகள் 

இ. கவளிப்பமடயொை வொக்குப்பதிவு 3. 42வது திருத்தச் சட்டம் 

ஈ. அடிப்பமடக் கடமைகள்  4. மககமள உயர்த்துதல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 4 3 1 2 

56.  உயர்நீதிைன்ை நீதிபதியின் வயது வரம்பு 

அ. 60  ஆ.62  இ. 65  ஈ. 70 

57. அரசியலமைப்பு வமரவுக் குழுவின் தமலவர் 
அ. டாக்டர் பி.ஆர். அம்தபத்ைார்  ஆ. டொக்டர். சின்கொ 
இ. டொக்டர் இரொவேந்திர பிரசொத்  ஈ. ேவஹர்லொல்வநரு 

58. டிசம்பர் 2015 இல், இந்தியொவின் 43 ஆம் தமலமை நீதிபதியொக நியமிக்கப்பட்டவர் 
அ. ேஸ்டிஸ் வக.என். பொஷொ  ஆ. ேஸ்டிஸ் கஹச்.சி.டொட்டு 

இ. ேஸ்டிஸ் சுவதந்திரொ குைொர்  ஈ. ஜஸ்டிஸ் டிஎஸ். தாக்கூர் 
59. பின்வருவைவற்மை அமவ உருவொக்கப்பட்டதின் ஏறு வரிமசயில் எழுது. 

1. திட்ட ஆமையம்   2. ைண்ட குழுக்கள் 

3. வதசிய ஒருமைப்பொடு குழு  4. வதசிய வளர்ச்சி குழு 

அ. 1-2-3-4  ஆ. 1-4-3-2  இ. 1-4-2-3  ஈ. 1-3-4-2 

60. நொகொலொந்து ைொநிலம் எப்கபொழுது உருவொக்கப்பட்டது? 

அ. 1961  ஆ.1963  இ.1965  ஈ. 1967 

61. 74வது திருத்த சட்டத்தின் மூலம் பின்வரும் எந்த அட்டவமை வசர்க்கப்பட்டது? 
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அ.12 வது அட்டவமை   ஆ. 11 வது அட்டவமை 

இ. 13 வது அட்டவமை   ஈ.10 வது அட்டவமை 

62. பின்வரும் எந்த உச்சநீதிைன்ை தமலமை நீதிபதி, இந்தியொவின் தற்கொலிக குடியரசுத் தமலவரொக 

கசயல்பட்டுள்ளொர்? 

அ.நீதிபதி சுப்பொரொவ்   ஆ. நீதிபதி M. இதயதுல்லா 
இ. நீதிபதி Y.V. சந்திரசூட்  ஈ. நீதிபதி P.N. பகவதி 

63. பின்வரும் கூற்றிமை, அதற்கு உகந்த வதர்வுகவளொடு பூர்த்தி கசய்து, சரியொை கதரிவிமை 

வதர்ந்கதடு. 

ைொநில தமலமை தகவல் ஆமையமர நியமிக்க ஆளுநருக்கு பரிந்துமர கசய்யும் குழு இவற்மை 

உள்ளடக்கியது. 

1. முதல் அமைச்சர் 
2. சட்டைன்ை எதிர்கட்சி தமலவர் 
3. முதலமைச்சரொல் முன்கைொழியப்படும் வகபிைட் அமைச்சர் 
4. உயர்நீதிைன்ை தமலமை நீதிபதி 

அ. 1ைற்றும் 2ைட்டும்   ஆ. 1,2 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

இ. 1,2 மற்றும் 3 மட்டும்   ஈ. 1,3 ைற்றும் 4ைட்டும் 

64. இந்தியொவின் உச்சநீதிைன்ைம் எப்கபொழுது திைந்து மவக்கப்பட்டது? 

அ. ேைவரி 26, 1950   ஆ. ஜனவரி 28, 1950 

இ. பிப்ரவரி 28, 1950   ஈ. ஏப்ரல் 26, 1950 

65. எந்த இந்திய அரசியலமைப்பு பஞ்சொயத்து ரொஜ் திருத்தச் சட்டம் பிரிவு I ன் படி, 1/3ல் பங்கு இடம் 

தொழ்த்தப்பட்ட ைற்றும் ைமலவொழ் கபண்களுக்கொை இடம் ஒதுக்கப்பட வவண்டும் எை குறிக்கிைது? 

அ. 73 வது சட்டத்திருத்தம்  ஆ. 74 வது  ட்டத்திருத்தம் 

இ. 75 வது சட்டத்திருத்தம்  ஈ. 76வது சட்டத்திருத்தம் 

66. 1971-ம் ஆண்டு இந்திய-வசொவியத் உடன்படிக்மகயின் வொக்கியங்கமள கவனிக்கவும். 

கீவழ குறிப்பிட்டுள்ள வொக்கியங்களில் எது/எமவ சரியொைமவ? 

1. இவ்வுடன்படிக்மக 20 ஆண்டுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது 

2. வசொவியத் கவளியுைவுத் துமை அமைச்சர் குவரொமிவகொ என்பவருக்கும் இந்திய கவளியுைவுத் 

துமை அமைச்சர் சர்தொர் சுவரன் சிங் என்பவருக்குமிமடவய 1971ஆகஸ்ட் 9-ல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

3. இவ்வுடன்படிக்மக இரண்டு நொடுகளுக்கிமடவய நல்லுைமவ பலப்படுத்துவவதொடு ைட்டுைல்லொைல் 

ஆசியொ ைற்றும் உலகளவில் அமைதிமய ஏற்படுத்த உதவும் எை முன்ைொள் கொங்கிரஸ் தமலவர் 
வக.கொைரொஜ் கூறியுள்ளொர். 
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அ. 1 ைட்டும்    ஆ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும் 

இ. 2 ைட்டும்    ஈ. 1,2 மற்றும் 3மட்டும் 

67. பின்வரும் குழுக்கமள கொலகிரொைப்படி வரிமசப்படுத்துக. 

1. வகொர்வொலொ குழு   2. அய்யங்கொர் குழு 

3. ஃஆப்பில்வப அறிக்மக  4. நிர்வொக சீர்திருத்த ஆமையம் 

அ. 1-3-2-4  ஆ. 2-3-1-4  இ. 2-1-3-4  ஈ. 3-1-2-4 

68. பிரிக்கப்படொத இந்தியொவின் அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமபயின் முதல் கூட்டம் எப்கபொழுது 

நமடகபற்ைது? 

அ. 9 நவம்பர், 1946   ஆ. 9 டி ம்பர், 1946 

இ. 9 அக்வடொபர், 1946   ஈ. 9 கசப்டம்பர், 1946 

69. அரசியலமைப்பு நிர்ைய சமபயின் வழிகொட்டு குழுவின் தமலவர் யொர்? 

அ. ேவஹர்லொல் வநரு   ஆ. வக.எம். முன்சி 

இ. கஹச்.சி. முகர்ஜி   ஈ. ராதஜந்திர பிர ாத் 

70. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி ஆரம்பக் கல்வியுரிமைவயொடு கதொடர்புமடயது? 

அ. விதி 20(a) ஆ. விதி 21(a) இ. விதி 22(a)  ஈ. விதி 21 

71. இந்திய பொரொளுைன்ைத்தின் கபொதுக் கைக்கு குழு தமலவமர நியைைம் கசய்பவர் யொர்? 

அ. பிரதை ைந்திரி    ஆ. மக்ைளமவ  பாநாயைர் 
இ. பொரொளுைன்ை விவகொர அமைச்சர் ஈ. பொரொளுைன்ை விவகொர குழு 

72. எந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலைொக குடியரசுத் தமலவர் நொடொளுைன்ைத்தின் அமவகமள 

கூட்டுவதற்கு அல்லது ஒத்திமவப்பதற்கு அதிகொரம் உள்ளது? 

அ. விதி 75 ஆ. விதி 81  இ.விதி 85  ஈ. விதி 88 

73. புதிய அகில இந்திய பணிகமள உருவொக்குவதற்கு அரசியலமைப்பில் எந்த சரத்து இந்திய 

பொரொளுைன்ைத்திற்கு அங்கீகொரம் அளிக்கின்ைது? 

அ. சரத்து 309    ஆ. சரத்து 310 

இ.  ரத்து 312    ஈ. சரத்து 315 

74. ைொநிலங்கள் ைறுநீர் அமைப்புச் சட்டம் இயற்ைப்பட்ட வருடம் 

அ. 1949  ஆ. 1956  இ. 1947  ஈ. 1959 

75. கபொது ைக்களுக்கு முக்கியத்துவம் வொய்ந்த ஒரு கசயல்பொட்மட உடைடியொக அமவயின் 

கவைத்திற்கு ககொண்டு வருவமத குறிக்கும் தீர்ைொைம் 

அ. நம்பிக்மகயில்லொ தீர்ைொைம்  ஆ. விவொதிப்பதற்கொை தீர்ைொைம் 

இ. ஒத்திமவப்பு தீர்மானம்  ஈ. முடித்து மவக்கும் தீர்ைொைம் 
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76. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் உள்ள அடிப்பமட உரிமைகளின் எண்ணிக்மக 

அ. 6  ஆ. 7   இ. 8  ஈ. 10 

77. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் அடிப்பமட கடமைகள் எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தச் 
சட்டத்தின் மூலம் இமைக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. 42-வது திருத்தச்  ட்டம்  ஆ. 44-வது திருத்தச் சட்டம் 

இ. 47-வது திருத்தச் சட்டம்  ஈ. 49 வது திருத்தச் சட்டம் 

78. இந்தியொவில் தகவல் உரிமைச் சட்டம் இயற்ைப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 2002  ஆ. 2005  இ. 2007  ஈ. 2010 

79. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒரு அடிப்பமட உரிமை குடிைக்களுக்கு ைட்டும், அயல்நொட்டவர்களுக்கு 

இல்மல? 

அ. சட்டத்தின் முன் அமைவரும் சைம் ைற்றும் சைைொை சட்ட பொதுகொப்பு 

ஆ. தபச்சு மற்றும் சவளியிடும் சுதந்திரம் 

இ. வொழும் உரிமை ைற்றும் தனிநபர்  சுதந்திரம் 

ஈ. ைத சுதந்திரஉரிமை 

80. உச்சநீதிைன்ை நீதிபதிகமள நியமிப்பவர் 
அ. பிரதை ைந்திரி    ஆ. இந்திய தமலமை வழக்குமரஞர் 
இ. குடியரசுத் தமலவர்   ஈ. ஆளுநர் 

81. கீவழ ககொடுக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு ைவசொதொவொைது, ‘பை ைவசொதொ அல்லது இல்மல’ என்பமத 

தீர்ைொைம் ககொண்டு வருபவர் யொர்? 

அ. மக்ைளமவ  பாநாயைர்  ஆ. ைொநிலங்கள் அமவத் தமலவர் 
இ. குடியரசுத் தமலவர்   ஈ. பிரதை ைந்திரி 

82. ேைொதிபதி வதர்தல் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டுள சரத்து 

அ. சரத்து 52 ஆ. சரத்து 53  இ.  ரத்து 54  ஈ. சரத்து 53(1) 

83. புதுப்பிப்பதற்கொக TADA சட்டைொைது இந்தந்த ஆண்டுகளில் ககொண்டு வரப்பட்டது 

அ. 1987, 1991,1993   ஆ. 1987, 1989, 1993 

இ. 1985, 1989, 1991   ஈ. 1980, 1987, 1993 

84. இவரின் தமலமையின் கீழ் இந்திய அரசு 1960-ஆம் ஆண்டு ஊழல் தடுப்புக் குழுமவ நியமித்தது. 

அவர் யொர் ? 

அ. தை.  ந்தானம்   ஆ. வக. சண்முகம் 

இ. ஆர். வக. பட்வடல்   ஈ. ஆர்.வக. சர்ைொ 
85. எப்.சி.ஏ. என்பது எமதக் குறிக்கிைது? 
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அ.  ர்வதத  பங்ைளிப்பு முமறப்படுத்தும்  ட்டம் 

ஆ. சர்வவதச வழக்கங்கள் முமைப்படுத்தும் சட்டம் 

இ. சர்வவதச இமைப்பிமை முமைப்படுத்தும் சட்டம் 

ஈ. சர்வவதச இமைப்பிமை முமைப்படுத்தும் சட்டம் 

86. வைவிலங்கு பொதுகொப்பு சட்டம் அட்டவமை பட்டியலில் அபொயத்திற்கு உள்ளொகும் புலிகள் எமத 

சொர்ந்தது? 

அ. அட்டவமை பட்டியல் - 2  ஆ. அட்டவமை பட்டியல் - 5 

இ. அட்டவமை பட்டியல் – 1  ஈ. அட்டவமை பட்டியல் – 4 

87. ைனித உரிமைகள் கண்கொணிப்பு முதலில் எவ்வொறு அறியப்பட்டது? 

அ. செல்சின்கி ைண்ைாணிப்பு  ஆ. ைனித உரிமை தன் முயற்சி திைன் 

இ. ைனித உரிமை பிரிவு   ஈ. ைனித உரிமை வநரம் 

88. குற்ைம் சொட்டப்பட்டவர் இவரொக இருந்தொல் நீதிைன்ைம் அவருக்கு பிமை வழங்கிட சட்டப்படி 

கடமைப்பட்டதொகும். 

அ. குற்ைவொளி எை நிரூபிக்கப்பட்ட நிமலயில் 

ஆ. திருத்த முடியொத குற்ைவொளி 

இ. குற்ைம் புரிந்தவர் 16வயதுக்கு வைற்பட்டவர் 
ஈ. சுமத்தப்பட்ட குற்றம் பிமைவிடு வழக்ைாை இருந்தால் 

89. சிமைக் மகதிகளுக்கொை குமைந்தபட்ச ைற்றும் நிமலயொை பரொைரிப்பு பற்றிய கநறிமுமைகள் 

முதலில் நமடமுமைக்கு வந்தது 

அ. ஆைஸ்டு 30, 1955   ஆ. ஆகஸ்டு 30, 1956 

இ. ஆகஸ்டு 30, 1954   ஈ. ஆகஸ்டு 30, 1953 

90. கீழ்க்கொணும் வரிமச 1 ைற்றும் வரிமச 2 ல் உள்ள பதில்கமள ஒப்பீடு கசய்து உங்களுமடய பதிமல 

வதர்வு கசய்க. 

வரிமச 1         வரிமச 2 

அ. நீர் தடுப்பு ைற்றும் ைொசு கட்டுப்படுத்துதல் கசஸ் சட்டம்  1. 1974 

ஆ. சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்புச் சட்டம்     2. 1977 

இ. கொற்மை தடுத்தல் ைற்றும் ைொசுக் கட்டுப்படுத்துதல் சட்டம்  3. 1986 

ஈ. நீர் தடுப்பு ைற்றும் ைொசு கட்டுப்படுத்துதல் சட்டம்   4. 1981 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 2 1 3 4 
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இ. 1 3 4 2 

ஈ. 2 3 4 1 

91. சிமை மகதிகளுக்கு வொக்களிக்கும் உரிமை ைறுப்பது இதமை வைம்படுத்துவதற்கொை கசயலொகும் 

அ. அரசியலில் குற்றமுமறயிமன ைமலவது 

ஆ. அரசியலில் குற்ைமுமையிமை ஏற்படுத்துவது 

இ. சைத்துவ உரிமைமய வழங்குவது 

ஈ. சொைொனியரின் ைனித உரிமைமய பொதுகொப்பது 

92. ைனித உரிமையொைது உள்ளொர்ந்த கண்ணியத்மதயும் அடிப்பமட உரிமைகமளயும் பின்வரும் எந்த 

பிரிவிைருக்கு அங்கீகரிக்கிைது? 

அ. பொதிக்கப்படக்கூடிய ைக்கள் 

ஆ. அமைத்து வயது முதிர்ச்சி அமடந்த ைக்கள் 

இ. அமைத்து ைகளிர் 
ஈ. மனித குடும்பத்தின் அமனத்து உறுப்பினர்ைளுக்கும் 

93. எந்த சூழ்நிமலயில் ஒரு நபர் நன்ைடத்மதயின் கீழ் விடுதமல கசய்யப்படலொம். அவர் 
அ. முதல் குற்ைவொளியொக இருந்தொல் 

ஆ. குற்ைம் சட்டப்பட்டவர் குற்ைம் புரிந்தவரொக இருந்து மூன்ைொண்டுகளுக்கு குமைவொக சிமை 

தண்டமை கபற்றிருந்தொல் 

இ. (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும் 

ஈ. குற்ைவொளியொக் தீர்ைொனிக்கப்பட்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வைல்தண்டமைக்கு உள்ளொக்கப்படும் 

வபொது 

94. சிைொர் நீதிைன்ைங்கமள நிர்வகிக்கும் கபொறுப்மப ஏற்றிருப்பது 

அ. கொவல் துமை    ஆ. நீதித்துமை 

இ. அரசு வழக்கொடு துமை   ஈ.  மூை நலத்துமற 

95. குழந்மத என்பவர் 
அ. 12 வயதுக்குட்பட்டவர்   ஆ. 14 வயதுக்குட்பட்டவர் 
இ. 16 வயதுக்குட்பட்டவர்   ஈ. 18 வயதுக்குட்பட்டவர் 

96. விசொகொவழக்கு பிரபலம் கபற்ைது கீழ்க்குறிப்பிட்ட கொரைத்திற்கொக 

அ. வரதட்சமை ககொடுமை    ஆ. பல தொரம் 

இ. பணிபுரியும் இடத்தில் பாலின சதாந்தரவு  ஈ. பொலிை சை உரிமை 

97. தண்டமை மகதியொை ஒரு கபண் தன் குழந்மதமய எத்தமை வயது வமர தன்னுடன் 

மவத்திருக்க முடியும்? 



Indian Polity                                                                                Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 16 of 16 

அ. 3 வயது  ஆ. 5வயது  இ. 7 வயது  ஈ.10 வயது 

98. கீழ்க்கொணும் வரிமச 1 ைற்றும் வரிமச 2-ல் உள்ள பதில்கமள ஒப்பீடு கசய்து உங்களுமடய 

பதிமலத் வதர்வு கசய்க. 

வரிமச 1        வரிமச 2 

அ. வைொட்டொர் வொகைச் சட்டம்     1. 1991 

ஆ. சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்புச் சட்டம்    2. 1960 

இ. ரயில்வவயின் கூலி ைற்றும் கட்டைம் அடங்கிய சட்டம் 3.1986 

ஈ. கபொது ேை கடமை ைற்றும் கொப்பீட்டுத் திட்டம்  4. 1989 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 4 2 1 3 

ஈ. 1 3 4 2 

99. கபொருத்துக. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. சுரங்கச் சட்டம்    1. 1948 

ஆ. குழந்மதத் கதொழிலொளர்   

(தமட ைற்றும் ஒழுங்குமுமைச்) சட்டம் 2. 1952 

இ. வதொட்ட கதொழிலொளர் சட்டம்  3. 1952 

ஈ. இந்திய கதொழிற்சொமல சட்டம்  4. 1986 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 3 4 1 2 

இ.  4 3 2 1 

ஈ. 3 4 2 1 

100.  ஒருவர் சட்டமுரைொக அமடத்து மவக்கப்படும் வபொது, அவருக்கு உண்டொை நிவொரைம் 

அ. ஆட்சைாைர் நீதி தபராமை ஆ. அறிவுறுத்தும் நீதி வபரொமை 

இ. தடுத்து நிறுத்தும் நீதி வபரொமை ஈ. தகுதி விைவும் நீதி வபரொமை 


