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Indian Polity Model Test Questions 22 in Tamil With Answer
1.

2.

இந்திய ஜனாதிபதி தேர்ேல், 2017க்கான தேர்ேல் கல்லூரியின் ம ாத்ே வாக்குகளை கண்டுபிடி.
அ. 11,00,346 வாக்குகள்

ஆ. 11,04,546 வாக்குகள்

இ. 12,06,232 வாக்குகள்

ஈ. 13,00,346 வாக்குகள்

த ாக் அோ த் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1950

3.

ஆ. 1947

ஈ. 1987

உச்சநீதி ன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு மபறும் வயது
அ. 62 வயது

4.

இ. 2000
ஆ. 65 வயது

இ. 58 வயது

ஈ. 60 வயது

ேற்தபாளேய இந்திய குடியரசுத் ேள வர்
அ. திரு தி. தசானியா காந்தி

ஆ. டாக்டர் ஏ.பி.தஜ. அப்துல்க ாம்

இ. திரு. நதரந்திர த ாடி

ஈ. ஸ்ரீ பிரணாப் முகர்ஜி

Note: 2019 - ராம் நாத் ககாவிந்த் - Answer
5.

6.

உச்சநீதி ன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர்
அ. காபிமனட் அள ச்சர்கள்

ஆ. பாராளு ன்ற உறுப்பினர்கள்

இ. பிரே ர்

ஈ. குடியரசுத் தலைவர்

அனிே சமுோயத்தின் வாழ்விற்கும் வசதிக்கும் ஏற்படுத்ேப்பட்ட ஒரு இன்றியள யாே சமூக
அள ப்பு

7.

8.

9.

10.

அ. குடும்பம்

ஆ. அரசு

இ. சமுோயம்

ஈ. பள்ளிக்கூடம்

கூட்டாட்சி என்ற மசால் எம்ம ாழியிலிருந்து மபறப்பட்டது
அ. இைத்தீன்

ஆ. பிமரஞ்சு

இ. ஹிந்தி

ஈ. ச ஸ்கிருேம்

தகாக்தகா தகா ா என்பது
அ. மபாது நிறுவனம்

ஆ. ேனியார் நிறுவனம்

இ. பன்னாட்டு கதச கழகம்

ஈ. வளரயறுக்குட்பட்ட கம்மபனி

பிரே

ந்திரிளய நியமிப்பவர்

அ. சபாநாயகர்

ஆ. முே ள ச்சர்

இ. குடியரசுத் தலைவர்

ஈ. கவர்னர்

த்திய பணியாைர் தேர்வாளையத்தின் ேள வர் ற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிப்பவர்
அ. பிரே ர்
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இ. குடியரசுத் தலைவர்

ஈ.முே ள ச்சர்

11. ேற்தபாது த ாக் சளபயில் தேர்ந்மேடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ளக
அ. 530

ஆ. 543

இ. 238

ஈ. 250

12. ேகவல் அறியும் உரிள சட்டம் பாராளு ன்றத்தில் நிளறதவற்றப்பட்ட ஆண்டு
அ. அக்க ாபர் 12/2005

ஆ. அக்தடாபர் 21/2005

இ. அக்தடாபர் 12/2006

ஈ. அக்தடாபர் 21/2006

13. எந்ே வருடம் இந்திய அரசாங்கம் புதிய விவசாயக் மகாள்ளகளய அறிவித்ேது?
அ. 2000
14.

ஆ. 2010

இ. 2005

ஈ. 2012

இந்திய அரசிய ள ப்பில் பின்வரும் எந்ே விதியானது நிதி சம் ந்ேப்பட்ட அவசரச் சட்டம் பற்றி
கூறுகிறது
அ. விதி 352

ஆ. விதி 356

இ. விதி 360

ஈ. விதி 370

15. ேகவல் அறியும் உரிள ச் சட்டம் நளடமுளறக்கு வந்ே ஆண்டு
அ. 2003
16. இந்திய

ஆ. 2004
அரசிய ள ப்பில்

இ. 2005
காைப்படும்

அடிப்பளட

ஈ. 2006
உரிள கள்

எத்ேளன

பகுதிகைாக

பிரிக்கப்பட்டுள்ைது
அ. ஆறு

ஆ. ஏழு

இ. எட்டு

ஈ. ஒன்பது

17. தகள்வி தநரம் என்பது
அ. இரண்டு அலவகளிலும் உள்ள முதல் அமர்வின் முதல் மணி கநரம்
ஆ. அ ர்வின் இரண்டாவது

ணி தநரம்

இ. அ ர்வின் களடசி ணி தநரம்
ஈ. அ ர்வின்

திய இளடதவளை தநரம்

18. த ாக் அயுக்ோளவ முேன் முேலில் நிறுவிய ாநி ம்
அ. ஒரிசா
19.

ஆ. பீகார்

இ. பஞ்சாப்

ஈ. மகாராஷ்டிரா

எந்ே சட்ட திருத்ேம் இந்திய அரசிய ள ப்பிளன த லும் மபரியோக்கியது?
அ. 40 வது சட்ட திருத்ேம்

ஆ. 41 வது சட்ட திருத்ேம்

இ. 42 வது சட் திருத்தம்

ஈ. 43 வது சட்ட திருத்ேம்

20. 1955 குடியுரிள ச் சட்டத்தின் படி இந்திய குடி கனாவேற்கு எத்ேளன முளறகள் கூறப்பட்டிருக்கிறது

21.

அ. ஆறு முளற

ஆ. ஐந்து முலை

இ. மூன்று முளற

ஈ. இரண்டு முளற

கீழ்க்கண்ட குழுக்களில் எளே முன்னாள் பிரே ர் ராஜீவ்காந்தி (உள்ைாட்சி நிறுவனங்களுக்காக)
பஞ்சாயத்து அள ப்புகளுக்கான ஆய்வுக்காக உருவாக்கினார்?
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அ. பல்வந்ராய் த த்ோ குழு

ஆ. ஜி.வி. தக. ராவ் குழு

இ. எல்.எம். சிங்வி குழு

ஈ. அதசாக் த த்ோ குழு

22. பின்வரும்

23.

ாநி ங்களில் எது சட்ட விதி 370 உடன் மோடர்பு மகாண்டது?

அ. ஜம்மு காஷ்மீர்

ஆ. அஸ்ஸாம்

இ. த கா யா

ஈ. நாக ாந்து

ாநி

அரசாங்கத்தின் சட்ட ஆத ாசகர்

அ. அட்டர்னி மஜனரல்

ஆ. அட்கவாககட் ஜஜனரல்

இ. மசாலிசிடர் மஜனரல்

ஈ. சட்ட அள ச்சர்

24. கீழ்வருபளவகளில் எந்ே

ாநி ம் ராஜ்ய சளப

ற்றும் த ாக் சபாவிற்கு ஒரு உறுப்பினர் பேவி

மகாண்டுள்ைது.
அ. புதுச்தசரி

ஆ. மடல்லி

இ. திரிபுரா

ஈ. த கா யா

25. ____________னால் ம ாழிவாரி

ாநி ங்கள் உருவாக்கத்ளே ஆய்வு மசய்வேற்காக ோர் ஆளையம்

அள க்கப்பட்டது
அ. இந்திய கவர்னர் மஜனரல்
ஆ. அரசியைலமப்பு நிர்ணய சலபயின் தலைவர்
இ. இந்திய குடியரசுத் ேள வர்
ஈ. இந்திய பிரே

ந்திரி

26. எஸ்.ஆர். மபாம்ள

எதிர் இந்திய அரசு வழக்கில் உச்ச நீதி

ன்றத்தின் தீர்ப்பு, முக்கிய ாக

பின்வரும் எந்ே விதியுடன் மோடர்புளடயது
அ. விதி 350

ஆ. விதி 356

இ. விதி 360

ஈ. விதி 370

27. கீழ்வருபவனவற்றுள் எது நிர்வாகத்தின் மீோன நீதித்துளற கட்டுப்பாட்டின் விைக்கம் ஆகும்?
1. சட்டத்தின் ஆட்சி

2. அரசாங்கத்திற்கு எதிரான வழக்கீடு

3. ேளட அதிகார ஆளை

4. நீதிப்புனராய்வு

அ. 2 ற்றும் 4

ஆ. 2,3 மற்றும் 4

இ. 1,2 ற்றும் 4

ஈ. 1,2,3 ற்றும் 4

28. பின்வருவனவற்றுள்

எந்ே

இன்று

த்திய

இரண்டாவது

அளவ

மோடர்பாக

அரசிய ள ப்பு குழுவில் பரிந்துளர இல்ள
அ. இரண்டு அளவகளும்

ாநி ங்கள் அளவ ற்றும் க்கள் அளவ என்று மபயரிடப்பட

தவண்டும்
ஆ. மாநிைங்கள் அலவ கநரடி கதர்தல்கள் மூைம் உருவாக்கப்ப கவண்டும்
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ாநி ங்கள் அளவ கள க்கப்படக்கூடாது. மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஒவ்மவாரு

இரண்டு ஆண்டின் முடிவிலும் ஓய்வு மபற தவண்டும்
ஈ. கீழளவக்கு பத்து உறுப்பினர்களை குடியரசுத் ேள வர் பல்கள க்கழகங்கள் ற்றும் அறிவியல்
அள ப்புகளின் ஆத ாசளனகளை மபற்று நியமிக்க தவண்டும்
29. பஞ்சாயத்து ராஜ் தசர்க்கப்படுள்ை பட்டியல்
அ. த்திய பட்டியல்

ஆ. மாநிை பட்டியல்

இ. நடுநிள

ஈ. இேர பட்டியல்

பட்டியல்

30. பின்வருவனவற்றுள் மபண்கள் அதிகாரப்படுத்ேலுடன் மோடர்புளடயது அல்
அ. பிரியேர்ஷினி

ஆ. ஸ்தவேர்

இ. உஜ்வா ா

ஈ. காரிங்ஸ்

31. இந்திய அரசால் 2000-வது ஆண்டு ஜி.டி. நானாவதி ஆளையம் ஏற்படுத்ேப்பட்டது
அ. 1945-ல் பலியானோக கருேப்பட்ட சுபாஷ் சந்திரதபாஸ்

ரைத்ளே ஆராய

ஆ. 2002-ம் ஆண்டு தகாத்ரா படுமகாள ளய ஆராய
இ. 1920ம் ஆண்டு ரா மஜன்

பூமி பாபரி

சூதி பிரச்சளனளய ஆராய

ஈ. 1984-ம் ஆண்டு சீக்கியர்களுக்கு எதிரான வன்முலைலய ஆராய
32.

33.

ராஜ்ய சளபயின் ேள வராக இருப்பவர் யார்?
அ, ஜனாதிபதி

ஆ. பிரே

இ, உப ஜனாதிபதி

ஈ. துளை பிரே

இந்தியாவில்

ஆண்டு

வரவு

மச வு

ந்திரி
திட்ட

ந்திரி
அறிக்ளக

நாடாளு ன்றத்தில்

யாரால்

வாசிக்கப்படுகிறது

34.

35.

அ. குடியரசுத் ேள வர்

ஆ. பிரே

ந்திரி

இ. நிதி அலமச்சர்

ஈ. த ாக் சபா ஸ்பீக்கர்

க்கள் திட்டத்தின் உருவாக்கியவர் யார்?
அ. ஜவஹர் ால் தநரு

ஆ. ஸ்ரீ ன் நாராயண்

இ. எம்.தக. காந்தி

ஈ. எம்.என்.ராய்

கூற்று: எளிள விளரவு

ற்றும்

காரைம் : தீர்ப்பாயங்களின் எல்ள

லிவான நீதி அளிப்பேற்காக தீர்ப்பாயங்கள் இருக்கின்றன.
வளரயறுக்கப்பட்டது. த லும் அளவகளின் ேவறுகள்

நீதிப்புனராய்விற்கு உட்பட்டது.
அ. (A) ற்றும் (R) இரண்டும் சரி த லும் (R) என்பது வின் சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி கமலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கமல்ை
இ. (A) என்பது சரி ஆனால் ® என்பது ேவறு
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ஈ. (A) என்பது ேவறு ஆனால் ® என்பது சரிதய
36. பை தசாோ தோன்றுவது
அ. பாராளு ன்ற இரு அளவகளில்
ஆ. மக்களலவயில் மட்டும்
இ.

ாநி ங்கைளவயில் ட்டும்

ஈ. இரண்டும் அளவகளின் ட்டும் அ ர்வின் தபாது
37.

கீதழ ேரப்பட்டுள்ை கூற்றுகளில்

த்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயத்துடன் மோடருளடய கூற்றுகள் எது

சரியானது எனக் கூறு?
1. இது ஒரு திட்டப்பூர்வ ான அள ப்பு
2. ேன் உறுப்பினர்கள் நிர்வாகப் பின்னனியிலிருந்து ோன் வருகிறார்கள்
3. உரிள யில் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டேல்
4. அகி

இந்திய பணிகள் த்திய பணிகள் ற்றும் த்திய அரசாங்க பேவியிலுள்ள்தைார்

யாவரும் இேன் அதிகார எல்ள க்கு உட்பட்டவர்கள்
5. இந்ே அள ப்பு 1985ம் ஆண்டு ஏற்படுத்ேப்பட்டது
அ. 2, 3 ற்றும் 5

ஆ. 1 ற்றும் 4

இ. 1,3, 4 மற்றும் 5

ஈ. 2 ற்றும் 3

38. யார் ஒரு தசாோ என்று தீர் ானிக்கும் அதிகாரத்ளே மபற்று இருக்கிறார்
அ. நிதி அள ச்சர்

ஆ. குடியரசுத் ேள வர்

இ. நிதி ஆளையம்

ஈ. சபாநாயகர்

39. விதி 370ன் படி சிறப்பதிகாரம் வழங்கப்பட்டது
அ. சிக்கிம்

ஆ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

இ.. நாகா ாந்து

ஈ. அருைாச

பிரதேசம்

40. பின்வரும் எந்ே வருடத்தில் இந்திய உச்சநீதி ன்றம் மோடங்கி ளவக்கப்பட்டது
அ. 1947

ஆ. 1950

இ. 1951

ஈ. 1956

41. பாராளு ன்றத்தில் ஒத்தி ளவப்பு தீர் ானத்தின் குறிக்தகாைானது
அ. அரசாங்கத்ளே கள ப்பது
ஆ. ந்திரிகளிடமிருந்து ேகவல்களை மபறுவது
இ. வரவு-மச வு திட்டங்களில் ஒரு மவட்ளட நிர் ானிப்பது
ஈ. ஜபாது மக்களுக்கு முக்கிய ஒரு திட் மான விஷயத்லத அவசரமாக அலவக்கு முன்பாக
ஜகாண்டு வருவது
42. 1955-ம் ஆண்டில் அலுவ க ம ாழி ஆளையத்தின் ேள ள
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அ. அபுல் க ாம் ஆசாத்

ஆ. பி.ஜி. ககர்

இ. சிய ா பிரசாத் முகர்ஜி

ஈ. அய்யங்கார்

43. பட்டியல் 1 பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்துக.
ேள வர்கள்

ாநி ங்கள்

அ. வீதரந்திர பாடீல்

1. த ற்கு வங்காைம்

ஆ. அஜய் முகர்ஜி

2. ஒரிசா

இ. சர்ோர் குர்நாம் சிங்

3. கர்நாடகா

ஈ. ஆர்.என்.சிங் டிதயா

4. பஞ்சாப்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

1

3

2

4

ஆ.

3

1

4

2

இ.

2

4

3

1

ஈ.

4

2

1

3

44. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2டிளன மபாருத்தி வரிளசகளுக்கு கீழ் மகாடுக்கப்பட்டுள்ை சரியான
விளடயிளன மேரிவு மசய்க.
வரிளச 1

வரிளச 2

அ. நிதி ஆளையம்

1. 148

ஆ. த்திய மபாதுத் பணி தேர்வாளையம்

2. 280

இ. தேர்ேல் ஆளையம்

3. 315

ஈ. இந்தியாவின் ேள ள கைக்காைர்
ற்றும் ேணிக்ளகயாைர்

4. 324

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

1

2

3

ஆ.

2

3

4

1

இ.

4

3

2

1

ஈ.

2

1

4

3

45. இந்திய அரசிய ள ப்பின் 338வது ஷரத்து கீழ்க்கண்ட எந்ே அள ப்பிளன ஏற்படுத்ே தகாருகிறது
அ. தேசிய சிறுபான்ள

ஆளையம்

ஆ. கதசிய பட்டியல் இனத்தவர் ஆலணயம்
இ. தேசிய களிர் ஆளையம்
ஈ. அரசிய ள ப்பின் மசயல்பாட்டிளன வி ர்சிக்கும் தேசிய ஆளையம்
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46. கீழ்க்கண்ட எந்ேக் கூற்று உண்ள யானது
அ. அஸ்ஸாம் 10 பாராளு ன்ற மோகுதிகளை மபற்றுள்ைது
ஆ. அருணாசைப் பிரகதசம் இரண்டு பாராளுமன்ை ஜதாகுதிகலள ஜபற்றுள்ளது
இ. இ ாச்ச ப் பிரதேசம் ஏழு பாராளு ன்ற மோகுதிகளை மபற்றுள்ைது
ஈ. புதுச்தசரி இரண்டு பாராளு ன்ற மோகுதிகளை மபற்றுள்ைது
47. இந்தியாவில்

ாவட்ட நிர்வாகமும்

ாவட்ட ஆட்சியர் அலுவ கமும் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட

ஆண்டு
அ. 1857

ஆ. 1772

இ. 1992

ஈ. 1919

48. ேகவல் உரிள சட்டம் முழுள யாக நளடமுளறக்கு வந்ே ஆண்டு

49.

அ. 12 ஜூன் 2005

ஆ. 15 ஜூன் 2005

இ. 12 அக்க ாபர் 2005

ஈ. 15 அக்தடாபர் 2005

ாநி

சட்ட தபரளவயின் சபாநாயகர்

அ. ஆளுநரால் நிய னம் மசய்யப்படுகின்றார்
ஆ. சட் கபரலவயினால் கதர்ந்ஜதடுக்கப்படுகின்ைார்
இ. முேல் அள ச்சரால் நிய னம் மசய்யப்படுகின்றார்
ஈ.

க்கைால் தேர்ந்மேடுக்கப்படுகின்றார்

50. இந்தியாவின் ாவட்ட ஆட்சியர் அலுவ கத்ளே தோற்றுவித்ேவர்

51.

அ. காரன்வாலிஸ் பிரபு

ஆ. வாரன் கேஸ்டிங்ஸ் பிரபு

இ. ரிப்பன் பிரபு

ஈ.

ாதயா பிரபு

விதி 75ன் படி யாருக்கு அள ச்சரளவ கூட்டுப் மபாறுப்புளடயது
அ. பிரே

ந்திரி

இ. கைாக் சபா

ஆ. குடியரசுத் ேள வர்
ஈ. இராஜ்ய சபா

52. எந்ே மபாதுத்தேர்ேலில் மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் அளனத்து பாராளு ன்ற மோகுதிகளிலும்
பயன்படுத்ேப்பட்டது

53.

அ. 2009 மபாதுத் தேர்ேல்

ஆ. 2004 ஜபாதுத் கதர்தல்

இ. 1996 மபாதுத் தேர்ேல்

ஈ. 1999 மபாதுத் தேர்ேல்

எப்தபாது 73வது சட்ட திருத்ேம் என்று அறியப்பட்ட 1992 ஆம் ஆண்டு அரசிய ள ப்பு சட்டம்
நளடமுளறக்கு வந்ேது.
அ. அக்தடாபர் 2, 1992

ஆ. மசப்டம்பர் 16, 1991

இ. ஏப்ரல் 24, 1993

ஈ. ஏப்ரல் 16, 1994
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54. பின்வரும் சிந்ேளனயாைர்களில் எவர் ஒருவர் இந்திய அரசிய ள ப்ளப அதீே கூட்டாட்சி
ேன்ள யுளடயது எனக் கூறியுள்ைார்.
அ. சர் ஜவரி மஜன்னிங்ஸ்

ஆ. தக.சி. தவர்

இ. பால் ஆப்பிள்லப

ஈ. பராஸ் திவான்

55. குடியரசு ேள வரின் ஒப்புேலுக்கு ஆளுநர் எந்ே விதியின்படி ஒரு

தசாோளவ ஒதுக்கி

ளவக்க ாம்
அ. 199

ஆ. 200

56. இந்திய ேள ள
அ. சி

இ. 201

ஈ. 202

தேர்ேல் ஆளையர் பேவி கா த்தில் இருக்கும்தபாது ஆளர நீக்குவேற்கு

குற்றச்சாட்டுகள் அவருக்மகதிராக நிரூபிக்கப்பட்டால் இந்தியாவின் ேள ள

நீதிபதியால் நீக்கப்பட ாம்
ஆ. அள ச்சரளவயில் மகாண்டு வரப்படும் திர் ானத்தின் அடிப்பளடயில் குடியரசுத் ேள வரால்
நீக்கப்பட ாம்
இ. இந்தியாவின் ேள ள

நீதிபதி சட்ட அள ச்சர் ற்றும் துளைக் குடியரசுத் ேள வர்

அடங்கிய குழுவால்
ஈ. பாராலுமன்ைத்தில் 2/3 பங்கு ஜபரும்பான்லமயினரால் ஜகாண்டு வரப்பட் தீர்மானத்தின்
அடிப்பல யில் குடியரசுத் தலைவரால் நீக்கப்ப ைாம்
57. கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ை வாக்கியம் குறித்து கருத்து மேரிவிக்க
நிர்வாகத்தின் மீது நீதித்துளறயின் கட்டுப்பாட்டின் தநாக்கம்
1. ஆட்சி அள ப்ளப கட்டுப்படுத்துவது ற்றும் அரசாங்க மச ளவ குளறத்ேல்
2. அதிகாரிகளின் பணிகளை சட்டப்பூர்வ ாக உறுதி மசய்வேன் மூ ம் குடி க்களின் உரிள கள்
பாதுகாக்கப்படுகிறது
3. அளனத்து அதிகாரிகளையும் க்களின் கட்டுப்பாட்டில் மகாண்டு வருேல்
த த

உள்ை எந்ே வாக்கியம் சரியானளவ?

அ. 1 ட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 2 ற்றும் 3

ஈ. 3 ட்டும்

58. முேன்முேலில் ேகவல்மபறும் உரிள ளய அறிமுகம் மசய்ே நாடு எது?
அ. கனடா

ஆ. இந்தியா

இ. ஜப்பான்

ஈ. ஸ்வீ ன்

59. அ தனஸ்டி

இண்டர்தநஷனல்

என்ற

அள ப்ளப

1961ல்

ஒரு

பிரிட்டிஷ்

வழக்கறிஞரால்

நிறுவப்பட்டது
அ. ஜான் ஹாரிங்டன்
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இ. பீட் ர் ஜபனிசன்

ஈ. மபர்நாட் மபர்நாண்டிஸ்

60. நீதி புனராய்வு என்பளே எந்ே நாட்டின் அரசிய ள ப்பிலிருந்து மபற்றது?

61.

அ. இங்கி ாந்து

ஆ. ஐயர் ாந்து

இ. அஜமரிக்கா

ஈ. பிரான்ஸ்

க ாச்சார ற்றும் கல்வி உரிள ளய அளிக்கும் இந்திய அரசிய ள ப்ளப விதிகள் யாளவ?
அ. விதி 27 ற்றும் 28

ஆ. விதி 29 மற்றும் 30

இ. விதி 31 ற்றும் 32

ஈ. விதி 33 ற்றும் 34

62.

ாநி

அரசின் அளனத்து நிர்வாகப் பணிகளும் யார் மபயரில் மசயல்படுத்ேப்படுகின்றன?

அ. ஆளுநர்

ஆ. முே ள ச்சர்

இ.

ஈ. உயர்நீதி ன்ற ேள ள

ாநி

அள ச்சர்கள் குழு

நீதிபதி

63. இந்தியாவின் Attorney General யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்?
அ. இந்திய ேள ள
இ. இந்திய பிரே

நீதிபதி

ந்திரி

ஆ. இந்திய ஜனாதிபதி
ஈ. இந்திய பாராளு ன்றம்

64. இந்திய அரசிய ள ப்பு சாசனத்தின் எந்ே கூற்று இந்திய

க்களின்

ஹாசாசனம் என்று

அளழக்கப்படுகின்றது?
அ. அரசு மகாள்ளக வழிகாட்டி மநறிகள்

ஆ. அடிப்பளட கடள கள்

இ. சுேந்திர ான நீதி துளற

ஈ. அடிப்பல உரிலமகள்

65.

த்திய ாநி

உறவுகளை ஆராய ேமிழ்நாட்டில் அள க்கப்பட்ட குழு யாது?

அ. சர்காரியா குழு

ஆ. ராஜமன்னார் குழு

இ. பகவதி குழு

ஈ. அதசாக் த த்ோ குழு

66. 42வது அரசிய ள ப்பு சட்ட திருத்ேம் பகுதி IV-A என்ற புது பகுதிளயச் தசர்த்ேது. அது எேனுடன்
மோடர்புளடயது?
அ. அடிப்பளட உரிள கள்

ஆ. அரசு மகாள்ளக வழிகாட்டும் மநறிகள்

இ. அடிப்பல க லமகள்

ஈ. குடியுரிள

67. இந்திய அரசிய ள ப்பு விதி 315ன் படி அள க்கப்பட்டது எது?
அ. நிதி ஆளையம்
ஆ. தேர்ேல் ஆளையம்
இ. மத்திய ஜபாதுப் பணியாளர் கதர்வாலணயம்
ஈ.

த்திய

ஞ்ச ஒழிப்பு கண்காணிப்பு ஆளையம்

68. எட்டாவது த ாக் சபா மபாதுத் தேர்ேல் நளடமபற்ற கா ம்
அ. 23-12-1984 முேல் 27-12-1984
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இ. 23-12-1985 முேல் 27-12-1985
69.

ாநி

ஆளுநர் குடியரசுத் ேள வரால் எந்ே விதியின் அடிப்பளடயில் நியமிக்கப்படுகிறார்

அ. 152
70.

ஈ. 24-12-1985 முேல் 25-12-1985

ஆ. 153

த்திய

இ. 154

ஈ. 155

ஞ்ச ஒழிப்பு ஆளையம் பற்றிய வாக்கியங்களில் எளவ சரியானளவ?

1. த்திய கண்காணிப்பு ஆளையம் 1964-ல் அள க்கப்பட்டது
2. இேன் மசயல்பாடுகள் குறித்து ஆண்டு அறிக்ளக த்திய உள்துளற அள ச்சகத்திடம் ச ர்பிக்க
தவண்டும்
3.

ஞ்ச குற்றத்திற்காக பிடிபடும் மபாது அரசு ஊழியர் மீது விசாரளை நடத்ே அதிகாரம் உளடயது

அ. 1 ற்றும் 2 சரி

ஆ. 2 ற்றும் 3 சரி

இ. 1 ற்றும் 3 சரி

ஈ. 1,2 மற்றும் 3 சரி

71. ஐக்கிய நாடுகள் சளபயின் னிே உரிள கள் ஆளையத்தின் முே ாவது உயர் ஆளையர் யார்?
அ. கஜாஸ் அயைாைாக

ா

ஆ. தகாபி அனான்

இ. பன்கிமூன்

ஈ. பூடஸ் காலி

72. த ாக் அோ த் என அளழக்கப்படுவது எது
அ. மக்கள் நீதி மன்ைம்

ஆ. கிரா நீதி ன்றம்

இ. உயர்நீதி ன்றம்

ஈ.

ாவட்ட நீதி ன்றம்

73. இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எந்ே பகுதி தேர்ேல் பற்றி குறிக்கின்றது?
அ. பகுதி XI

ஆ. பகுதி XV

இ. பகுதி XVII

ஈ. பகுதி IV

74. கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளைக் மகாண்டு பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி
சரியான விளடளய தேர்வு மசய்க.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அ. 1909 ம் ஆண்டு சட்டம்

1. அளனத்திந்திய கூட்டாட்சி

ஆ. 1919ம் ஆண்டு சட்டம்

2. இந்திய மசய ர் பேவி நீக்கப்படுேல்

இ. 1935 ம் ஆண்டு சட்டம்

3. வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம்

ஈ. 1947 ம் ஆண்டு சட்டம்

4. ாநி த்தில் இரட்ளடயாட்சி

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

3

2

1

4

ஆ.

2

3

4

1

இ.

3

4

2

1

ஈ.

4

3

2

1
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75. எந்ே விதி

ாநி ங்களுக்கு இளடயி ான ஆறுகள் அல் து ஆற்று பள்ைத்ோக்கு நீர் பற்றி வரும்

வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரம் பற்றி கூறுகிறது?
அ. விதி 257

ஆ. விதி 261

இ. விதி 262

ஈ. விதி 263

76. பிற்படுத்ேப்பட்தடாருக்கு 27% ஒதுக்கீடு வழங்க பரிந்துளர எய்ே ஆளையம் யாது?
அ. சர்காரியா ஆளையம்

ஆ. மண் ல் ஆலணயம்

இ. கத ல்கர் ஆளையம்

ஈ. ஷா ஆளையம்

77. நீதியின் மசய ாட்சி என்றால்
அ. நீதிபதிகளின் மசயல் முளற
ஆ. நீதி மன்ைங்களின் அதிகார எல்லை நீடிப்பு
இ. நீதி ன்றங்களின் அதிகார எல்ள

சுருக்கம்

ஈ. நீதி ன்றங்கள் வழங்கும் உத்ேரவுகள்
78. இந்திய குடியரசுத் ேள வர் ேன் ராஜினா ா கடிேத்ளே யாரிடம் ஒப்பளடக்க தவண்டும்?
அ. க்கைளவ சபாநாயகர்
ஆ. இந்திய ேள ள நீதிபதி
இ. இந்திய ேள ள

தேர்ேல் அதிகாரி

ஈ. இந்திய குடியரசுத் துலணத் தலைவர்
79. ராஜ்ய சளபயின் முேல் ேள வர் யார்?
அ. எஸ்.வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி

ஆ. ஏ. கிருஷ்ைசாமி

இ. எஸ்.என். பானர்ஜி

ஈ.

ானக்ஷா

80. கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளைப் மபாருத்தி சரியான விளடளய தேர்ந்மேடுக்கவும்.
ஆளையம்

ேள வர்

அ. முேல் சட்ட ஆளையம்

1. கபூர்

ஆ. இரண்டாவது சட்ட ஆளையம்

2. சுந்ேரம்

இ. மூன்றாவது சட்ட ஆளையம்

3. மசடால்வாட்

ஈ. ஐந்ோவது சட்ட ஆளையம்

4. மவங்கட்ரா

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

1

2

ஆ.

3

4

1

2

இ.

1

2

3

4

ஈ.

4

2

3

1
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81. கீழ்க்கண்டவற்றில் நான்கு

ாநி ங்களிலும் சட்ட ன்ற த

ளவளயக் மகாண்ட சரியான தேர்வு

எது?
அ. ஜம்மு காஷ்மீர், பீகார் , உத்திரப் பிரகதசம், மகாராஷ்டிரா
ஆ. ணிப்பூர், அஸ்ஸாம், கர்நாடகா, பீகார்
இ. ராஜஸ்ோன், இ ாச்ச ப் பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், உத்ேரகாண்ட்
ஈ.

ாகாராஷ்டிரா, பீகார், கர்நாடகா, த ற்கு வங்காைம்

82. வரவு-மச வு திட்டம் இயற்றுவதில் உள்ை பல்தவறு நிள களை முளறயாக வரிளசப்படுத்துக.
1. மபாது விவகாரம்

2. ஒதுக்கீட்டு தசாோ

3. நிதி தசாோ

4. ானியக் தகாரிக்ளக மீோன வாக்மகடுப்பு

5. சட்ட ன்றத்தின் ச ர்பித்ேல்
அ. 1, 2, 3, 4, 5

ஆ. 5, 1, 4, 2,3

இ. 5, 1, 4, 3, 2

ஈ. 5, 1, 3, 4, 2

83. ஒரு ாநி த்தில் குடியரசுத் ேள வர் ஆட்சி அ ல்படுத்ே பயன்படும்
1. விதி 356

84.

2. விதி 360

3. விதி 352

அ. 1 ட்டும்

ஆ. 1 ற்றும் 3

இ. 1 மற்றும் 4

ஈ. 1

ாநி

ற்றும் 2

சட்டப் தபரளவயின் அதிகபட்ச ாக அனு திக்கப்பட்ட உறுப்பினர் எண்ணிக்ளக யாது?

அ. 500 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 425 உறுப்பினர்கள்

இ. 400 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 545 உறுப்பினர்கள்

85. கீதழ

4. விதி 365

குறிப்பிட்டுள்ைளவகளில்

இந்திய

அரசிய ள ப்பில்

எளவ

கூட்டாட்சி

பண்பியல்புகைாகும்?
1. மநகிழா ேன்ள

2. ஈரளவ

3. கூட்டுப் மபாறுப்பு

4. ேள ள

அ. 1,2 ற்றும் 3

ஆ. 1 மற்றும் 2

இ. 1, 2 ற்றும் 4

ஈ. 3 ற்றும் 4

கைக்கு ற்றும் ேணிக்ளக அலுவ கம்

86. கீழ்க்கண்டவற்ளற மபாருத்தி சரியான விளட எழுதுக.
சபாநாயகர்

வருடம்

அ. ாவு ங்கர்

1. 1962 – 1967

ஆ.. ஹக்கம் சிங்

2. 1980- 1989

இ. தக.எஸ். மஹக்தட

3. 1952 – 1956

ஈ. பல்ராம் ஜாக்கர்

4. 1977 – 1980
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அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

3

1

4

2

ஆ.

2

3

4

1

இ.

2

1

3

4

ஈ.

1

2

3

4

87. கீழ்க்கண்டவற்ளற மபாருத்தி சரியான விளடளய தேர்ந்மேடுக்கவும்.
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

அம்சங்கள்

விதிகள்

அ. உச்சநீதி ன்றத்தின் தபராளை அதிகாரம்

1. விதி 13

ஆ. அரசாங்கத்திற்கு எதிரான வழக்குகள்

2. விதி 226

இ. உயர்நீதி ன்றத்தின் தபராளை அதிகாரம்

3. விதி 300

ஈ. நீதிப்புனராய்வு அதிகாரத்தின் ஆோரம்

4. விதி 32
5. விதி 166

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

5

1

ஆ.

3

4

2

5

இ.

4

3

2

1

ஈ.

5

4

3

2

88. இந்திய

அரசிய ள ப்பின்

‘சட்டப்படியான

நடவடிக்ளக’

என்ற

இயல்பு

மபறப்பட்ட

அரசிய ள ப்பு
அ. மேன்னாப்பிரிக்கா

ஆ. ஜப்பான்

இ. அயர் ாந்து

ஈ. கனடா

89. ஓர்

ாநி

சட்ட ன்ற த

ளவ நிதி

தசாோளவ _________ நாட்களுக்கு

ட்டுத

ளவத்திருக்க

முடியும்.
அ. 11
90.

91.

ாநி

ஆ. 12

இ. 13

ஈ. 14

அரசுப் பணியாைர் தேர்வாளையத்தின் உறுப்பினர்களை பணிய ர்த்துவது

அ. முே ள ச்சர்

ஆ. ேள ள நீதிபதி

இ. ஆளுநர்

ஈ. துளை குடியரசுத் ேள வர்

ாவட்ட நுகர்தவார் ன்றங்களின் அடிப்பளடயில் பின்வரும் கூற்றுகளை கவனத்தில் மகாள்க,
1. இது ஒரு ேள வர் இரு உறுப்பினர்கள்(ஒரு மபண்) மகாண்டது
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ாவட்ட

ன்றத்தின் எந்ே ஒரு உறுப்பினரும் 5 ஆண்டுகள் அல் து 65 வயது வளர பேவியில்

இருக்க ா
3. 50 இ ட்சம் ரூபாய்

திப்பி ான வழக்குகளில் ாவட்ட

அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்

ஆ. 1 ற்றும் 3 ட்டும்

இ. 2 ற்றும் 3 ட்டும்

ஈ. 1,2 ற்றும் 3

ன்றம் தீர்ப்பளிக்க ாம்

92. பின்வரும் அரசிய ள ப்பு அதிகாரவள ப்புகளில் குடியரசுத் ேள வர் விரும்பும் வளர

ட்டுத

பேவியில் இருக்க கூடியவர் யார்?
அ. மாநிை ஆளுநர்

ஆ. தேர்ேல் ஆளையர்

இ. இந்துய துளைக் குடியரசுத் ேள வர்

ஈ.

93. “மேற்காசியாவின்

மபரிய

நாடாக

க்கைளவ சபாநாயகர்

இருப்போல்,

துளைக்

கண்டத்தில்

உள்ை

அண்ள

நாடுகளுக்கு அலுளககளை ஒருேள ப்பட்ச ாக நீடிப்பது என்று இந்தியா முடிவு மசய்துள்ைது”
என்பது பின்வரும் எந்ே ஒன்றின் சாரம்சம் ஆகும்.
அ. பஞ்சசீ ம்

ஆ. குஜ்ரால் ககாட்பாடு

இ.. கிழக்கு கவனக் மகாள்ளக

ஈ. ச ாோன சகவாழ்வு

94. இந்திய ேள ள

ேணிக்ளக

ற்றும் கட்டுப்பாைரின் அறிக்ளகளய பரிசீ ளன

மசய்யும்

அதிகாரத்ளே மபற்றுள்ை அள ப்பு
அ. குடியரசுத் ேள வர்

ஆ. த்திய நிதி அள ச்சர்

இ. நிதி ஆளையம்

ஈ. ஜபாது கணக்கு குழு

95. இரட்ளட உறுப்பினர் மோகுதி ஒழிப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1947

ஆ. 1951

இ. 1961

ஈ. 1962

96. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே அள ப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ் முளறயில் முக்கிய மசயல்துளற உறுப்பு
வட்ட அைவில் “ஜில் ா பரிஷத்” வடிவத்தில் இருக்க தவண்டும் என்று பரிந்துளர மசய்ேது?
அ. பல்வந்த்ராய் த த்ோ குழு

ஆ. முதல் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆலணயம்

இ. அதசாக் த த்ோ குழு

ஈ. திட்ட ஆளையம்

97. மபாருத்துக.
அ. ஆளுநர்

1. விதி 171

ஆ. முே ள ச்சர்

2. விதி 170

இ. த

ளவ

3. விதி 153

ஈ. சட்டசளப

4. விதி 163

அ.

அ

ஆ

இ

ஈ

3

2

4

1
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ஆ

3

4

1

2

இ.

1

4

3

2

ஈ.

2

3

1

4

98. 1948-ம் ஆண்டு மின்பகிர் ான சட்டத்தின் படி ேமிழகத்தில் எந்ே ஆண்டு மின்சார வாரியம் (TNEB)
அள க்கப்பட்டது?
அ. 1957 ஜூலை 1

ஆ. 1957 ஆகஸ்ட் 1

இ. 1957 மசப்டம்பர் 1

ஈ. 1957 அக்தடாபர் 1

99. மபாருத்துக.
வரிளச 1

வரிளச 2

அ. மபாதுப்பணி தேர்வாளையம்

1. 1924

ஆ. இந்து அறநிள ய சட்டம்

2. 1929

இ. ஆந்திரா பல்கள க்கழகம்

3. 1926

ஈ. பணியாைர் தேர்வு வாரியம்

4. 1925

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

3

2

1

ஆ.

2

4

1

3

இ,

4

2

3

1

ஈ.

2

3

4

1

100. மபாருத்துக.
அ. சாரோ திட்டம்

1. 1992

ஆ. ச

2. 1976

ஊதிய திட்டம்

இ. கரும்ப ளக திட்டம்

3. திரு தி. இந்திரா காந்தி

ஈ. 20 அம்ச திட்டம்

4. 1929

அ

ஆ

இ

ஈ

அ.

4

2

1

3

ஆ.

3

1

2

4

இ.

2

1

3

4

ஈ.

3

4

2

1

101. சட்ட அலுவ ர்கள்

ற்றும்

த்திய அரசு ேள ள

வழக்குளரஞர்களை எந்ே விதியின் கீழ்

இந்திய குடியரசுத் ேள வர் நியமிக்கின்றார்?
அ. விதி 66
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102. இந்திய அரசு கல்வி உரிள ச் சட்டத்ளே நளடப் முளறப்படுத்திய நாள்
அ. 15 ஆகஸ்ட் 1947

ஆ. 26 ஜனவரி 1950

இ. 1 ஏப்ரல் 2010

ஈ. 2 அக்தடாபர் 2012

103. உரிள பணிச் சட்டம் (த ாக் அோ த்) எந்ே ஆண்டு நிளறதவற்றப்பட்டது?
அ. 1985

ஆ. 1987

இ. 1986

ஈ. 1988

104. தேசியக் மகாடி பற்றிய ேவறான விதிளய கண்டுபிடிக்க
அ. தேசியக் மகாடிளய ஏற்றும் தபாதும் இறக்கும் தபாதும் கவன ாகச் மசயல்பட தவண்டும்
ஆ. சூரியம்

ளறயும் முன் தேசியக் மகாடிளய இறக்கி விட தவண்டும்

இ. கவறு எந்த ஒரு ஜகாடிலயயும் நமது கதசியக் ஜகாடியின் இட்து புைகமா அல்ைது ஜகாடிலய
வி உயரமாககவா பைக்கவி க்கூ ாது
ஈ. மகாடிளய கம்பத்தில் ஏற்றும்தபாது நாம் தநராக நிற்க தவண்டும்
105. இந்திய அரசியல் சட்ட விதி 41 கூறுவது
அ. கவலைக்கு உரிலம

ஆ. மசாத்துக்கு உரிள

இ. வாழ்வுக்கு உரிள

ஈ. சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிள

106. குடியரசுத் துளைத் ேள வர் பேவி பற்றி எந்ே அரசிய ள ப்பு சட்டபிரிவு கூறுகிறது?
அ. 53

ஆ. 356

107. கிரா ப்புற

இ. 360

ஈ. 63

ற்றும் நகர்ப்புற உள்ைாட்சி அள ப்புகளில் மபண்களுக்கு 33 விழுக்காடு இட

ஒதுக்கீட்ளட வழங்கும் சட்டத் திருத்ேம் எது?
அ. 73வது மற்றும் 74வது

ஆ. 43வது

இ. 53வது

ஈ. 75வது

ற்றும் 54வது

ற்றும் 44வது
ற்றும் 76வது

108. இந்திய அரசிய ள ப்பில் அரசுக் மகாள்ளகயிளன மநறிப்படுத்தும் தகாட்பாடுகள் இடம்
மபற்றுள்ை விதிகள்
அ. விதி 14 முேல் 18

ஆ. விதி 36 முதல் 51

இ. விதி 13 முேல் 17

ஈ. விதி 16 முேல் 20

109. கூற்று(A): ஆளுநரின் அறிக்ளகயின் அடிப்பளடயில் ஒரு

ாநி த்தில்

ாநி

மநருக்கடி

நிள ளய மகாண்டு வர ாம்.
காரைம்(R):

ாநி

மநருக்கடி நிள யின் தபாது

ாநி த்தின் அரசிய ள ப்பு ரீதியான ேள வர்

அரசாங்கத்தின் ேள வர் ஆகிறார்.
அ. (A) ற்றும் (R) இரண்டும் சரி த லும் (R) என்பது வின் சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி கமலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கமல்ை
இ. (A) என்பது சரி ஆனால் ® என்பது ேவறு

Learning Leads To Ruling

Page 16 of 20

Indian Polity

Prepared By www.winmeen.com

ஈ. (A) என்பது ேவறு ஆனால் ® என்பது சரிதய
110. இந்திய அரசிய ள ப்பில் எத்ேளன உறுப்பினர்கள் ளகமயழுத்திட்டார்கள்?
அ. 274

ஆ. 284

இ. 294

ஈ. 264

111. இந்தியா______கட்சி முளறளய மபற்றுள்ைது.
அ. ஒற்ளற கட்சி முளற

ஆ. இரு கட்சி முளற

இ. பை கட்சி முலை

ஈ. நான்கு கட்சி முளற

112. கீழ்க்கண்டவர்களில் இந்திய துளைக் குடியரசுத் ேள வர்கைாக பேவி வகித்ேவர்கள் யார்?
1. முக து ஹிேயதுல் ா

2. ஃபக்ருதீன் அலி அக து

3. நீ ம் சஞ்சீவ மரட்டி

4. சங்கர் ேயாள் சர் ா

கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளில் இருந்து சரியான பதிள

113.

தேர்ந்மேடுக்கவும்.

அ. 1,2,3 ற்றும் 4

ஆ. 1 மற்றும் 4 மட்டும்

இ. 2 ற்றும் 3 ட்டும்

ஈ. 3 ற்றும் 4

ட்டும்

ாவட்ட ஊரக வைர்ச்சி முகள உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1978

ஆ. 1980

114. கூற்று(A): ஒத்திளவப்புத் தீர் ானம்

இ. 1982

ஈ. 1984

ாநி ங்கைளவயால் பயன்படுத்ேப்படுவது கிளடயாது.

காரைம்(R): ஒத்திளவப்புத் தீர் ானம் அரசாங்கத்ளேப் பேவியில் இருந்து அகற்றுவதில்ள
அ. (A) ற்றும் (R) இரண்டும் சரி த லும் (R) என்பது வின் சரியான விைக்கம்
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி கமலும் (R) என்பது வின் சரியான விளக்கமல்ை
இ. (A) என்பது சரி ஆனால் ® என்பது ேவறு
ஈ. (A) என்பது ேவறு ஆனால் ® என்பது சரிதய
115. இந்திய அரசிய ள ப்பு நிர்ைய சளபயின் வாக்கியத்ளே கவனிக்கவும். கீதழ குறிப்பிட்டுள்ை
வாக்கியங்களில் எது/ எளவ சரியானளவ?
1. காத் ா காந்தி இந்திய அரசிய ள ப்பு நிர்ைய சளபயின் உறுப்பினர் அல் ர்.
2. அரசியல் நிர்ைய சளபயின் ேள வராக டாக்டர் இராதஜந்திர பிரசாத் டிசம்பர் 11, 1946
தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார்
3. அரசியல் நிர்ைய சளப, தகபினட் மிஷன் தீர் ானத்ோல் உருவாக்கப்பட்டது
4. தேசிய மகாடிளய ட்டும் அரசியல் நிர்ைய சளப ஏற்றுக் மகாண்டது. தேசிய கீேத்ளே ஏற்றுக்
மகாள்ைவில்ள
அ. 1 ட்டும்

ஆ, 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்

இ. 2 ற்றும் 4 ட்டும்

ஈ. 1,2,3 ற்றும் 4

ட்டும்

116. என்ன காரைத்திற்காக பல்வந்த்ராய் த த்ோ குழு அள க்கப்பட்டது?
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அ. க்கைாட்சியி ான அதிகார பரவல்
ஆ. பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்கள்
இ. நிர்வாகத்தின் மூ ம் கிரா

வைர்ச்சிகள்

ஈ. சமுதாய கமம்பாட்டு திட் ங்கள்
117. இந்திய அரசிய ள ப்பின் எந்ே விதியில் ‘சட்டத்தின் ஆட்சி’ உளறந்துள்ைது?
அ. 12
118.

ஆ. 13

இ. 14

ஈ. 15

திப்பீட்டுக் குழுவின் வாக்கியங்களை கவனிக்கவும்: கீதழ குறிப்பிட்டுள்ை வாக்கியங்களில்
எது/அளவ சரியானளவ?
1. 30 உறுப்பினர்களை மகாண்டது
2.

த்திய ந்திரி உறுப்பினர்களை தேர்ந்மேடுக்கப்பட ாம்

3. திப்பீட்டுக் குழுவின் பேவி கா ம் 2 வருடம் ஆகும்
4. உறுப்பினர் அளனவரும் கீழ் சளபயில் இருந்துோன் தேர்ந்மேடுக்கப்படுவர்
அ. 1 ட்டும்

ஆ. 1 மற்றும் 4 மட்டும்

இ. 2, 3 ற்றும் 4 ட்டும்

ஈ. 1, 2 ற்றும் 3 ட்டும்

119. நீதிப் புனராய்வு எந்ே நாட்டிலிருந்து மபறப்பட்டது?
அ. அஜமரிக்கா

ஆ. இங்கி ாந்து

இ. ஆஸ்திதரலியா

ஈ. ஜப்பான்

120. மே ங்கானா இந்தியாவின் 29வது
அ. 2013

ஆ. 2014

ாநி

ாக உருவான ஆண்டு

இ. 2015

ஈ. 2016

121. பஞ்சாயத் ராஜ்யத்ளே முேலில் நளடமுளறப்படுத்திய ாநி ம் எது?
அ. ேமிழ்நாடு

ஆ. பீஹார்

இ. ராஜஸ்தான்

ஈ. குஜராத்

122. __________ என அறியப்படும் 74 வது சட்ட்திருத்ேம் மூன்று வளகயான நகராட்சி அள யப்
மபறுவேற்கு வளக மசய்கிறது

123.

அ, நகர்பாலிச் சட் ம்

ஆ. ாவட்டப் பஞ்சாயத்து

இ. கிரா சளப சட்டம்

ஈ. இராணுவ குடவாரிய சட்டம்

ேவறான கூற்ளற தேர்வு மசய்க. (ஒன்று

ட்டும் ேவறான கூற்று)

அ. நிர்வாகச் சீர்திருத்ே ஆளையம் ஜனவரி 5, 1966ல் அள க்கப்பட்டது
ஆ. ஜமாரார்ஜி கதசாயின் தலைலமயின்கீழ் 15 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்
இ. இந்ே ஆளையம் 20 அறிக்ளககளை ச ர்பித்ேது
ஈ. இந்ே ஆளையம் மபாது நிர்வாகத்தின் 10 கைங்களை ஆய்ந்துள்ைது
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124. ‘ச ேர் ம்’

ற்றும் ‘ச யச் சார்பின்ள ’ என்ற வார்த்ளே எந்ே அரசிய ள ப்பு திருத்ேத்தின் படி

முகப்புளரயில் தசர்க்கப்பட்டது
அ. 41வது திருத்ேம்

ஆ. 42வது திருத்தம்

இ. 46வது திருத்ேம்

ஈ. 44வது திருத்ேம்

125. டாக்டர் பி.ஆர். அம்தபத்கரால் இந்திய அரசிய ள ப்பின் இேயமும் உயிரும் என வர்ணிக்கப்பட்ட
அடிப்பளட உரிள எது?
அ. ச ய உரிள
ஆ. மசாத்துரிள
இ. ச த்துவ உரிள
ஈ. அரசியைலமப்பிற்குட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிலம
126.

ாவட்ட பஞ்சாயத்து உறுப்பினராவேற்கு வயது ேகுதி
அ. 21

ஆ. 25

இ. 30

ஈ. 35

127. ேமிழ்நாடு எந்ே ஆண்டு வளர ஈரளவ சட்ட ன்றத்ளே மபற்றிருந்ேது?
அ. 1986
128. த

ஆ. 1988

ளவ உறுப்பினர்கள்

இ க்கியம், அறிவியல்

இ. 1996

ஈ. 1988

ளறமுக ாக தேர்ந்மேடுக்கப்படுகிறார்கள். எத்ேளனப் தபர் கள ,
ற்றும் சமூகப் பணியில் சிறப்பாக பணிபுரிந்ேவர்களை குடியரசுத்

ேள வரால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்?
அ. 12 கபர்கள்
129.

இ. 14 தபர்கள்

ஈ. 15 தபர்கள்

னிே உரிள கள் பிரகடனம் மவளியிடப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1817

130.

ஆ. 13 தபர்கள்
ஆ. 1789

இ. 1897

ஈ. 1978

ாநி த்தில் அள ச்சரளவ எேற்குப் மபாறுப்புளடயோக உள்ைது?
அ. நகர ன்றம்

ஆ. பாராளு ன்றம்

இ. சட் மன்ைம்

ஈ. உயர்நீதி ன்றம்

131. உள்ைாட்சி அரசாங்கத்தின் ேந்ளே என அளழக்கப்படுபவர்
அ. ரிப்பன் பிரபு

ஆ. மசம்ஸ் தபார்ட் பிரபு

இ. கானிங் பிரபு

ஈ. ம ௌண்ட்தபட்டன் பிரபு

132. வரேட்சளைத் ேளடச் சட்டம் பாராளு ன்றத்ோல் நிளறதவற்றபட்ட ஆண்டு
அ. 1952
133. தநரடி

ஆ. 1961

இ. 2000

ஈ. 2011

க்கைாட்சி நளடமபறும் நாடு எது?

அ. அம ரிக்கா

ஆ. இந்தியா

இ. கபார்ச்சுகல்

ஈ. சுவிட்சர் ாந்து
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134. எம்முளற அரசாங்கத்தில் ேள வர் சட்ட ன்றத்திற்கு மபாறுப்புளடயவராக இருக்க ாட்டார்?
அ. குழு முளற

ஆ. பாராளு ன்ற முளற

இ. தலைவர் முலை

ஈ. சர்வாதிகார முளற
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