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1. இற்நில் ார் / து பனனச்சர் ற்றும் 
அனச்சன குழுவுக்கு வதாறுப்தாணது? 
[A] ஆளுர்   [B] குடித்னனர் 
[C] ாின சட்டன்நம்  [D] ாின க்ைள் 

2. ைீழ்க்ைாணும் வாடரினண ைபேத்ில் வைாள்ை 

1.  குடிசுத் னனால் சட்டன்நத்ிற்கு  
   று தரிசனீனண வசய்பாறு ிபேப்தி  
   அனுப்தப்தட்ட பசாா ீண்டும் 14  

   ாத்துக்குள் அனுப்த பண்டும். 
2. த பசாாின் ீது குடிசுத் னனர்   
   ணது அனுி வைாடுக்ைால் ிறுத்ி  
   னக்ைனாம். 
   து சரிாண கூற்று? 

 [A] 1 ட்டும்   [B] 2 ட்டும் 

  [C] 1 ற்றும் 2   [D] துவுில்னன 

3. அசினனப்பு ிபேத் னபனநப் தற்நி 
கூறும் த்து 

[A] த்து 356   [B] த்து 368 

[C] த்து 370   [D] த்து 353 

4. இந்ி வாகுப்பு ிிினிபேந்து (Consolidate Fund] 
வசனவு வசய் அனுி அபிப்தது ார்? 

[A] குடிசுத் னனர் 

[B] தாாளுன்நம் 

[C] ைக்கு ற்றும் ிக்னை னனன  
    அலுனர் 

[D] ிினச்சர் 

5. ிட்ட ஆனம் உபோக்ைப்தட்டது? 

[A] அனச்சன ரீ்ாணம் 

[B] தாாளுன்ந ரீ்ாணம் 

[C] குடிசுத் னனால் 

[D] தி அனச்சால் 

6. ைீழ்ைாணும் ாக்ைிங்ைனப ைணி. 
1.  ஆளுர் அனணத்து த பசாாக்ைனபபம்  
   குடிசுத் னனபேக்கு அனுப்தி னப்தார். 
2.  சட்டப்பதனில் த பசாா குநித்து  
   சதாாைர் ந் படிவும் டுக்ை ாட்டார். 
   பபன வைாடுக்ைப்தட்ட ாக்ைித்ில் ந்  
   ாக்ைிம் சரி 

[A] 1 ட்டும்  [B] 2 ட்டும் 

[C] 1 ற்றும் 2 
[D] இண்டும் இல்னன. 

7. தின்பேம் ாக்ைிங்ைபில் ைாண்ை 

1. இந்ிாில் 25 உர்ீின்நங்ைள்  
   உள்பண 
2.  ஹரிாா ற்றும் சண்டிைபேக்கு   
   வதாதுாண உர்ீின்நம் உள்பது 
 3. வடல்னிக்கு ணிாை உர்ீின்நம்  
   உள்பது 
பபன வைாடுக்ைப்தட்ட ாக்ைித்ில் ந் 
ாக்ைிம் சரி 
[A] 2 ற்றும் 3  [B] 1 ட்டும் 2 
[C] 1, 2, 3   [D] 3 ட்டும் 

8. ைீழ்க்ைாணும் ாக்ைிங்ைனப ைணி: 
கூற்று [A] : அசினனப்னத ிபேத்ம் 
வசய்பம் ம்தற்ந அிைாத்ன தாாளு 
ன்நம் வதற்நிபேக்ைில்னன 

ைாம் (R) : அடிப்தனட ைட்டனப்பு ாநால் 
அசினனப்தின் ந் தகுினபம் 
ிபேத்தும் அிைாம் தாாளுன்நத்துக்கு 
உள்பது ண உச்சீின்நம் 
வபிவுதடுத்ிபள்பது. 
சரிாண ினடனத் பர்ந்வடு 

[A] A சரி ஆணால் R று 

[B] A ட்டுப சரி  [C] R ட்டுப சரி 

[D] A ற்றும் R இண்டும் சரி. R ன்தது A க்கு  
   சரிாண ிபக்ைம் 

9. 73-து ற்றும் 74-து சட்ட ிபேத் ம் 
வாடர்தாை து நாண கூற்று 

1.  உள்பாட்சி அசாங்ைத்ில் பன்நில் ஒபே   
    தங்கு வதண்ைளுக்கு ைட்டாாக்ைிது 

2.  ாினம், தின் ங்ைி குப்பு சார்ந்  
   சட்டங்ைனப உள்பாட்சி அசுக்ைாை  
   இற்நனாம் 

பபன வைாடுக்ைப்தட்ட ாக்ைித்ில் ந் 
ாக்ைிம் சரி 

[A] 1 ட்டும்  [B] 2 ட்டும் 

[C] இண்டும்  [D] துவுில்னன 

10. புி ாினங்ைனப உபோக்ை பனாண 
வதபேம்தான்ன 

[A] சிநப்பு வதபேம்தான்ன 

[B] சாா வதபேம்தான்ன 

[C] சிநப்பு வதபேம்தான்ன ற்றும்  
    ாினங்ைள் ற்றுக்வைாள்ளுல் 

[D] பற்ைண்ட துவுில்னன 
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11. ந் த்து ற்றும் தகுி ஜம்ப 
ைாஷ்ீபேக்கு சிநப்பு அந்ஸ்து அபிக்ைிநது 

[A] த்து 370 தகுி XXII 

[B] த்து 370 தகுி XXI 

[C] த்து 356 தகுி XXI 

[D] த்து 358 தகுி XXII 

12. வாிாரி சிறுதான்னிணர் ஆனம் 
ப்பதாது உபோக்ைப் தட்டது? ங்கு 
அனந்துள்பது 

[A] 1950, புதுவடல்னி  [B] 1957 அனைாதாத் 

[C] 1957 ஜம்ப   [D] 1950 இம்தால் 

13. ந் சட்டத்ிபேத்த்ின் பனம் ாழ்த்ப்தட்ட 
ற்றும் தங்குடிிணபேக்ைாண ஆனங்ைள் 
ணித் ணிாை திரிக்ைப்தட்டண? 

[A] 89-து சட்டத்ிபேத்ம் 2003 

[B] 99-து சட்டத்ிபேத்ம் 2006 

[C] 79-து சட்டத்ிபேத்ம் 1998 

[D] 86-து சட்டத்ிபேத்ம் 2002 

14. அிை தங்குடிிண க்ைள் உள்ப 
ாட்டத்னக் வைாண்டுள்ப ாினம் து? 

[A] ிபசாம்   [B] ிப்பூர் 

[C] உத்ிதிபசம்  [D] ாைனாந்து 

15. நுைர்பார் ீின்நங்ைபில் 

[A] ாய்வாி ிாம் ட்டுப உண்டு 

[B] ழுத்து பனாண ிாம் ட்டுப  
    உண்டு 

[C] ழுத்து பனாண ிாத்துக்கு  
    ாய்வாி துன ிாம் உண்டு 

[D] இன அனணத்தும் 

16. தின்பேணற்நில், உர்ீின்ந 
ீிதிைபின் ஓய்வு வதறும் து 62னிபேந்து 
65 து ன உர்த்ி சட்டத்ிபேத்ம் 
து? 

[A] 104-து சட்டிபேத்ம் 

[B] 101-து சட்டிபேத்ம் 

[C] 102-து சட்டிபேத்ம் 

[D] 103-து சட்டிபேத்ம் 

17. வசன்னண உர் ீின்நத்ின் துனக் 
ைினப ப்பதாது வாடங்ைப்தட்டது? 

[A] 2001     [B] 2002 

[C] 2003    [D] 2004 

18. வதாபேத்துை 

A. சுந்ி உரின       1. த்து 23-24 

B. சத்து உரின       2. த்து 32 

C. சுண்டல் ிர்ப்பு      3. த்து 19-22 

D. அசினனப்பு ரீ்வுக்கு  4. த்து 14-18 

   A B C D                   A B C D 

[A] 2 1 3 4   [B] 1 2 3 4 

[C] 3 4 1 2   [D] 3 1 4 2 

19. ந் அசினனப்பு சட்டிபேத்ம் பனம் 
வசாத்துரின அடிப்தனட உரின ினிபேந்து 
வபிில் வைாண்டு வசல்னப்தட்டது? 

[A] 42-து சட்டத்ிபேத்ம் ைி.தி.1976 

[B] 44-து சட்டத்ிபேத்ம் ைி.தி.1978 

[C] 73-து சட்டத்ிபேத்ம் ைி.தி.1992 

[D] 74-து சட்டத்ிபேத்ம் ைி.தி.1992 

20. வநிபனந பைாட்தாடுைள் இனண 
அடிப்தனடாை வைாண்டது 

[A] ைாந்ி வைாள்னைைள் 

[B] தந்-அநிவுசார் வைாள்னைைள் 

[C] சபைில் வைாள்னைைள் 

[D] பற்கூநி அனணத்தும். 

21. ாடாளுன்நத்ின் கூட்டர்வு ாால் 
கூட்டப்தடும்? 

[A] க்ைபன சதாாைர் 

[B] திர் 

[C] குடிசுத் னனர் 

[D] ாினங்ைபன னனர் 

22. ஒபே பசாான த பசாா (அல்னது) 
ற்ந பசாா ண ரீ்ாணிப்தது ார்? 

[A] சதாாைர்   [B] ஜணாிதி 
[C] திர்   
[D] ாினங்ைபன னனர் 

23. ைீழ்ைாணும் ாக்ைிங்ைனப ைபேதுை. 
1. அசினனப்பு சட்டத் ிபேத் பசாா 
ாின சட்ட ன்நத்ால் வாடங்ைப்தட 
படிாது. 
2. ாடு பழுதும் ாின சட்டன்ந 
அனப்பு ஒப ாிரிாணன. 
பபன உள்ப ாக்ைித்ில் நாண 
ற்னநத் பர்ந்வடு 

[A] 1 ற்றும் 2   [B] 1 ட்டும் 

[C] இண்டும் சரி  [D] 2 ட்டும் 
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24. ைீழ்க்ைண்ட ாக்ைிங்ைனப ைணி. 
1. தாாளுன்ந இபே அன உறுப்திணர்ைளும்  
     குடிசுத் னனர் பர்னில்  
  பதாட்டிிடனாம். 
2. 30 து பழுன அனடந்ப குடிசுத்  
   னனாைத் பர்ந்வடுக்ைப்தடுார். 
3. குடிசுத் னனர் ஆாம் பேம் ந்  
   ஒபே திிலும் ீடிக்ைக் கூடாது. 
சரிாண ாக்ைிங்ைனப பர்வு வசய்ை: 
[A] 1 ட்டும்  [B] 1, 2 ற்றும் 3 

[C] 3 ட்டும்  [D] 2 ற்றும் 3 

25. ந் ாினத்ில் பன்பனாை ஊாட்சி 
அசாங்ைம் அநிபைப்தடுத் ப்தட்டது? 

[A] குஜாத் ாினத்ில்  

[B] ாஜஸ்ான் ாினத்ில் 

[C] தீைார் ாினத்ில் 

[D] ஆந்ிப்திபசம் ாினத்ில் 

26. ிழ்ாட்டில் தஞ்சாத்து சிிின் 
னனர் வ்ாறு அனக்ைப்தடுைிநார்? 

[A] அனச்சர்   [B] பசர்ன் 

[C] பர்    [D] அங்ைத்ிணர் 

27. பசி போணத்னக் ைக்ைிட 1949 ஆம் 

பேடம் ந்க் குழு அனக்ைப்தட்டது? 

[A] பசி போண ைக்ைீட்டு பனந 

[B] பசி போண அனகு 

[C] பசி போண குழு 

[D] த்ி புள்பிில் ிறுணம் 

28. ைல்ி ன்ந வதாபேள் ந்ப் தட்டினில் 
பேைிநது? 

[A] ாின தட்டில்  [B] த்ி தட்டில் 

[C] வதாது தட்டில் [D] துவுில்னன 

29. இண்டு ாினங்ைளுக்ைினடப உள்ப ி 
ீர் திச்சினணன தற்நி கூறும் த்து? 

[A] த்து 262   [B] த்து 263 

[C] த்து 272   [D] த்து 250 

30. பன்நடுக்கு ஊாட்சி பனநனப் 
தரிந்துனத்ர் 

[A] அபசாக் பத்ா 

[B] ஸ்.பை. பட 

[C] தல்ந்த்ாய் பத்ா 

[D] ைிபேஷ்ாச்சாரி 

31. சரிாண கூற்று து? 

1. தல்ந்ாய் பத்ாால் பன்நடுக்கு  
   தஞ்சாத்து பனந தரிந்துனக்ைப்தட்டது 

2. அபசாக் பத்ாால் இண்டடுக்கு  
   தஞ்சாத்து பனந தரிந்துன    
   வசய்ப்தட்டது 
பபன உள்ப ாக்ைிங்ைபில் சரிாண 
ற்னநத் பர்ந்வடு 
[A] 2 ட்டும்   [B] 1 ட்டும் 
[C] இண்டும்   [D] துவுில்னன 

32. ிி பசாா ந் அனில் 
அநிபைப்தடுத்ப்தடுைிநது? 

[A] பனாக் சதாில் ட்டும் 

[B] ாஜ் சதாில் ட்டும் 

[C] பனாக் சதா ற்றும் ாஜ் சதாில் 

[D] இற்றுள் துவுில்னன 

33. ஒபே ாினத்ின் சட்டசனதனக் ைனனக்கும் 
அிைாத்ன ஜணாி திக்கு அபிக்கும் 
குடிபரின சட்டத்ின் திரிவு து? 

[A] திரிவு 256   [B] திரிவு 356 

[C] திரிவு 254   [D] திரிவு 354 

34. ீிப்பதானைனப ங்குற்கு 
உச்சீின்நம் அிைாம் வதற்நிபேப்தது 
இன் பனாை 

[A] அசினனப்பு சட்டம் 126 

[B] அசினனப்பு சட்டம் 226 

[C] அசினனப்பு சட்டம் 32 

[D] அசினனப்பு சட்டம் 132 

35. குடிசுத் னனரின் டுப்திைா 
உரினைபில் உள்படங்ைான? 

[A] பழுனாண டுப்திைா உரின 

[B] குிாண டுப்திைா உரின 

[C] ற்ைானிை டுப்திைா உரின 

[D] னநபை உரின 

36. இந்ி அசினனப்தின் ந் 
அட்டனில் தஞ்சாத்து பனநின் 
ஆற்நல், அிைாம் ற்றும் வதாறுப்புைள் 
குநிப்திடப் தட்டுள்பண? 
[A] 7-து அட்டன  
[B] 9-து அட்டன 
[C] 11-து அட்டன 
[D] 12-து அட்டன 
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37. ைீழ்க்ைண்டற்னந வதாபேத்துை 

சிநப்தம்சங்ைள் – ாடுைள் 

A. சட்டத்ின் ஆட்சி- அர்னாந்து 

B. ீி புணாய்வு- ஆஸ்ிபனிா 

C. வதாதுப்தட்டினில் உள்ப ைபேத்துைள்-  
   அவரிக்ைா 

D. அசின் வநிபனந பைாட்தாடுைள்-  
   இங்ைினாந்து 

   A B C D                     A B C D 

[A] 4 2 3 1   [B] 1 2 3 4 

[C] 2 3 1 4   [D] 4 3 2 1 

38. 1978-பேடத்ி 44-து அசினனப்பு 
சட்டத்ிபேத்த்ின் பனம் குடிசு னனர் 
பச வபேக்ைடி ினனன திைடணப்தடுத் 
ாபேனட ஆபனாசனணைனப ற்று 
வசல்தட பண்டும்? 

[A] த்ி அனச்சன குழு 

[B] பைதிணட் அனச்சர்ைள் 

[C] அட்டார்ணி வஜணல் 

[D] உச்சீின்நம் 

39. இந்ிாின் தாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்ல் 
ன்ந அடிப்தனடில் குடிசுத் னனர் 
ந் த்ின் ைீழ் வபேக்ைடி ினனன 
திைடணப்தடுத்துைிநார் 

[A] த்து 352  [B] த்து 355 

[C] த்து 356  [D] த்து 360 

40. ைீழ்க்ைண்டர்ைபில் ார் ாின 
அசாங்ைத்ின் ஒப திிிிாை 
ாட்டத்ில் இபேக்ைிநார்? 

[A] ஜில்னா தரித் னனர் 

[B] அந் ாட்டத்ன திிிித்தும்  
   வசய்பம் தாாளுன்ந உறுப்திணர் 

[C] பைாட்ட ஆனர் 

[D] ாட்ட ஆட்சிர் 

41. ஒபே ாினத்ின் உண்னாண ஆட்சித் 
துனந அிைாம் ாரிடம் உள்பது? 

[A] ஆளுர் 

[B] சதாாைர் 

[C] பல்-அனச்சர் 
[D] பல்-அனச்சர் ற்றும் அது    
    அனச்சன 

42. ைீழ்க்ைண்டற்நில் அசினனப்புச் 
சட்டத்ில் குநிப்திடப்தட்டுள்பன ன? 

1. குடிசுத் னனர் தாாளுன்ந இபே 
அனைபிலும் உறுப்திணாை இபேக்ை ாட்டார் 

2. தாாளுன்நம் ன்தது குடிசுத் னனர் 
ற்றும் இபே அனைனபபம் வைாண்டது 

தின்பேம் ரினசில் சரிாண ினடன 
பர்வுவசய் 

[A] இண்டுில்னன  [B] இண்டும் 

[C] ஒன்று ட்டும்  [D] இண்டு ட்டும் 

43. ாினங்ைபனின் உறுப்திணர்  
ஆற்ைாண குனநந்தட்ச து ம்பு? 

[A] 25    [B] 30 

[C] 35    [D] 50 

44. ைீழ்க்ைண்டற்றுள் ாினங்ைளுக்கு 
இனடபாண குழுன தரிந்துன வசய்து 
ார்? 

[A] தன்ஜி குழு   [B] சர்ைாரிா குழு 

[C] ார் குழு   [D] ண்டல் குழு 

45. பசாசனி ற்றும் ச்சார்தற்ந ன்ந 2 
ார்த்னைள் இந்ி அசினனப்தின் 
பைவுனில் ந் சட்டத்ிபேத்ம் பனம் 
பசர்க்ைப்தட்டது? 

[A] 42-து சட்டத்ிபேத்ம் 

[B] 24-து சட்டத்ிபேத்ம் 

[C] 44-து சட்டத்ிபேத்ம் 

[D] இற்நில் துவும் இல்னன 

46. வநிபனந பைாட்தாடுைள் அசினனப்தின் 
ந் தகுிில் உள்பண? 

[A] தகுி V   [B] தகுி IV 

[C] தகுி III   [D] தகுி IX 

47. து சரிாண கூற்று 

1. அட்டனப் தகுிின் ல்னனைனப  
   ாடாளுன்நம் கூட்டனாம் அல்னது  
   குனநக்ைனாம் 

2. அட்டனப்தகுி ண அநிிக்கும்  
   அிைாத்ன குடிசுத்னனர்    
   வதற்றுள்பார் 

பபன உள்ப ாக்ைிங்ைபில் சரிாண 
ற்னநத் பர்ந்வடு 

[A] 1 ட்டும்   [B] 2 ட்டும் 

[C] இண்டும்   [D] துவுில்னன 
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48. ைீழ்க்ைண்டற்னந வதாபேத்து: 
A. அசினனப்தின் தாைம்-II - 1. அசின்  
                       வநிபனந பைாட்தாடுைள் 

B. அசினனப்தின் தாைம்-IV - 2. ாின  
                                       அசாங்ைம் 

C. அசினனப்தின் தாைம்-VI - 3. சட்டத்  
                                       ிபேத்ம் 

D. அசினனப்தின் தாைம்-XX - 4. குடிபரின 

       A B C D                       A B C D 

[A] 4 1 2 3   [B] 1 2 3 4 

[C] 2 3 1 4   [D] 4 3 2 1 

49. ைீழ்க்ைண்ட ாக்ைிங்ைபில் ஆளுர் தற்நி 
ைல்ைபில் சரிாணன? 

1. இர் அசினனப்தின் ரீிாை ஒபே  
   ாினத்ின் னனாார் 

2. இர் த்ி அசின் திிிிாார். 
   சரிாண ினடனத் பர்வு வசய்ை: 
[A] 1 ட்டும்   [B] 2 ட்டும் 

[C] இண்டும்   [D] துவுில்னன 

50. இந்ி அசினனப்தின் பன்னுன ிபேத்ி 
அனக்ைப்தட்ட ஆண்டு 

[A] 1950    [B] 1972  

[C] 1976    [D] 1978 

51. அசினனப்பு சட்ட பைப்புனில் 
வைாடுக்ைப்தட்டுள்ப அசில் அனப்தின் 
பாக்ைங்ைள் ன? 

[A] அனணபேக்கும் ீி, சுந்ிம், சர்ம்,    
    சபைாத்தும் 

[B] அனணபேக்கும் ீி, சுந்ிம்,  
    சபைாத்தும் 

[C] அனணபேக்கும் ீி, சர்ம்,  
    சபைாத்தும்  
[D] இற்நில் துவுில்னன 

52. உச்சீின்நத்ின் பல் வதண் ீிதி ார்? 

[A] அன்ணா சாண்டி 

[B] ிஜனட்சுி தண்டிட் 

[C] இந்ிா ைாந்ி       [D] தாத்ிா தீி 

53. இந்ி அசால் ங்ைப்தடும் ிை உரி 
சிினின் ிபோண தா த்ணா ந் 
ஆண்டு பல் ங்ைப் தடுைிநது? 

[A] 1947        [B] 1954  

[C]1952       [D]1953 

54. ைீழ்க்ைண்டற்னந வதாபேத்துை:- 
A. 24-து சட்டத்ிபேத்ம் - 1. வசாத்துரின  
                                 ீக்ைம் 

B. 42-து சட்டத்ிபேத்ம் - 2. ைட்சித்ால்  
                                 னட சட்டம் 

C. 44-து சட்டத்ிபேத்ம் - 3. அடிப்தனட  
                                 உரினைள் 

D. 52-து சட்டத்ிபேத்ம் - 4. அடிப்தனட  
  உரினைள் ீாண தாாளுன்நத்ின்  
  அிைாம் 

   A B C D     A B C D 

[A] 4 1 2 3   [B] 1 2 3 4 

[C] 4 3 1 2   [D] 4 3 2 1 

55. ைட்சி ால் னட சட்டம் ந் ஆண்டு 
இந்ி அசினனப்தில் பசர்க்ைப்தட்டது? 

[A] 1985    [B] 1989  

[C] 2002    [D] 2006 

56. தின்பேணற்றுள் து பச வபேக்ைடி 
ினனன வைாண்டுபேற்கு ற்ந 
ைாாை இல்னன? 

[A] பதார்     
[B] வபிாட்டு ஆக்ைிிப்பு 

[C] ஆப ைனம்   

[D] உள்ாட்டு குப்தம் 

57. 99-து சட்டத்ிபேத்ம் பாடு 
வாடர்புனடது? 

[A] பசி ீித்துனந ிண ஆனம் 

[B] இந்ிா - ங்ைபச ல்னன  
   உடன்தடிக்னை 

[C] த்து 371   [D] த்து 312 

58. தாாளுன்நம் ன்தது 

[A] ைீழ்சனத ற்றும் பல்சனத 

[B] ஜணாிதி, ைீழ்சனத ற்றும் பல்சனத 

[C] ைீழ்சனத, த்ி அனச்சன ற்றும்  
    பல்சனத 

[D] ைீழ்சனத, பல்சனத ற்றும் துன  
   ஜணாிதி 

59. இந்ிாின் னனன ைக்கு 
ிக்னைாபன (Comptroller and Auditor 

General of India] ிிப்தர் ார்? 

[A] ஜணாிதி   [B] துன ஜணாிதி 
[C] பல்சனத   [D] ைீழ்சனத 
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60. தின்பேம் அனச்சைங்ைபில் ந் 
அனச்சைம் சபை வதாபேபாா சாி 
ைக்வைடுப்புக்கு வதாறுப்பு? 

[A]  சபை ீி ற்றும் அிைாபித்ல்  
    அனச்சைம் 

[B]  ைிாப்புந பம்தாட்டு அனச்சைம் 

[C]  சிறுதான்ன ிைாங்ைள் அனச்சைம் 

[D]  டீ்டுசி ற்றும் ைர்ப்புந றுன  
     ஒிப்பு அனச்சைம் 

61. அனச்சன அபன னறுப்தது 

[A] 86-து சட்டத்ிபேத்ம்  

[B] 91-து ிபேத்ம் 

[C] 108 -து ிபேத்ம் 

[D] 98-து ிபேத்ம் 

62. ைீழ்க்ைண்டற்நில் அசினனப்புச் 
சட்டத்ின் 8-து அட்டனில் 
இடம்வதநா வாி து? 

[A] னினி   [B] படாக்ரி  
[C] துளு    [D] சாந்னி 

63. ைீழ் உள்பற்நில் து உச்ச ீி ன்நத்ின் 
அசல் அிைா ம்புக்கு உட்தட்டது? 

1. ாினங்ைளுக்கு இனடபாண ீர்  
   திச்சினண 

2. ஜணாிதி, துன ஜணாிதி பர்ல்   
  வாடர்தாண திச்சினண 

[A] 1 ற்றும் 2   [B] 1 ட்டும் 

[C] 2 ட்டும்    
[D] இன துில்னன 

64. இந்ி அசினனப்தில் உள்ப அசின் 
ிைாட்டு வநிபனநைள் னண 
ங்குைிநது? 

[A] அசில் ஜணாைம்   

[B] சபை ஜணாைம் 

[C] சபை ற்றும் வதாபேபாா ஜணாைம் 

[D] இற்நில் துவுில்னன 

65. தாாளுன்நத்ின் கூட்டு கூட்டத்ன 
னனன ற்று டத்துதர் ார்? 

[A] ஜணாிதி 
[B] துன ஜணாிதி 
[C] க்ைபன சதாாைர் 

[D] திர் 

66. வதாபேத்துை:- 
A. ஜணாிதி ற்றும் ஆளுர் தாதுைாப்பு -  
                                     1.த்து 361 

B. க்ைபன ற்றும் சட்டன்ந பர்ல் -  
                                     2.த்து 326 

c. ாழ்த்ப்தட்படார் ஆனம்-3.த்து 338 

D. ாினங்ைளுக்கு இனடபாண ைவுன்சில் -  
                                    4.த்து 263 

   A B C D        A B C D 

[A] 4 1 3 2   [B] 2 3 4 1 

[C] 1 2 3 4   [D] 4 2 1 3 

67. அசில் ிர் சனதின் பல் கூட்டம் 
னடவதற்ந ஆண்டு? 

[A]1950   [B]1946  

[C]1948    [D]1947 

68. ைீழ்க்ைண்டற்றுள் ன ாினங் 
ைளுக்ைாண அிைா தட்டினில் உள்பண? 

1. வதாது ஒழுங்கு 2. ிசாம் 

3. தந் சூாட்டம் 4. உர்ீிி்ன்ந அனப்பு 

[A] 1,2,3 ட்டும்   [B] 1,2,3,4 ட்டும் 

[C] 1,2 ட்டும்   [D] 1,3,4 ட்டும் 

69. ாினங்ைபில் ஜணாிதி ஆட்சின 
ற்தடுத் தரிந்துன வசய்பம் ிி? 

[A] ிி 354   [B] ிி 355 

[C] ிி 356   [D] ிி 357 

70. அசினனப்தின் ந் ிி ஜணாிதிக்கு 
க்ைபனன ைனனப்தற்கு அிைாம் 
அபித்துள்பது? 

[A] ிி 85   [B] ிி 75 

[C] ிி 74   [D] ிி 88 

71. 1953-ல் ாின றுசீாய்வு குழுின் 
னனாை இபேந்ர் ார்? 

[A] பை.ம்.திக்ைர்   
[B] ச்.ன்.ஹன்ஸ்பே 

[C] னதசல் அனி    
[D] ஜஹர்னால் பபே 

72. ஆளுர் அச சட்டம் இற்றுற்ைாண 
அிைாம் ந் த்ில் உள்பது? 

[A] த்து 123   [B] த்து 213 

[C] த்து 152    
[D] இன துவுில்னன 
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73. சரிாணற்னந பர்ந்வடு:- 
1. துன ஜணாிதின ீக்குது குநித்து  
  அசினனப்பு சட்டத்ில் துவும்  
  குநிப்திடப்தடில்னன 

2. அனச்சர்ைள் அனணபேம் ஒட்டு  
   வாத்ாை தாாளுன்நத்துக்கு  
   ைட்டுப்தட்டர்ைள் 

3. அனச்சர்ைபின் சம்தபம் ற்றும் தடிைள்    
   ஜணாிதிால் ரீ்ாணிக்ைப்தடு ைின்நண 

4. பனம் டக் அர்வு (Lame Duck Session)ன்தது  
   ாடாளுன்நத்ில் டக்கும் ைனடசி  
   அர்னக் குநிக்கும் 

[A] 2,3 ட்டும்   [B] 3,4 ட்டும்  
[C] 1,4 ட்டும்   [D] அனணத்தும் 

74. பனன (Bicameral Legislature) உள்ப 
ாினங்ைள் ன? 

1. ைாாஷ்டிா   2. தீைார் 

3. உத்ப் திபசம்  4. ஒடிசா 

5. த்ிப் திபசம் 

[A] 1,2,3 ட்டும்   [B] 1,2,4 ட்டும் 

[C] 1,2,5 ட்டும்   [D] 3,4,5 ட்டும் 

75. பல்பனில் பனாக் ஆபக்ா 
ைாாஷ்டிாில் ந் ஆண்டு 
வாடங்ைப்தட்டது? 

[A] 1971    [B] 1970  

[C] 1983    [D] 1976 

76. வதாது ைக்கு குழுின் னனர் ார்? 

[A] க்ைபன சதாாைர்  
[B] குடிசுத் னனர் 
[C] ிர்க்ைட்சித்னனர்  
[D] திர் ஜணாிதி 

77. ிைிாச்சா திிிித்துபனநப் தடி ந் 
பர்ல் னடவதறுைிநது? 

[A] ாினங்ைபன னனர் 

[B] க்ைபன சதாாைர் 

[C] க்ைபன உறுப்திணர் 

[D] சட்டப்பதன உறுப்திணர் 

78. ாினங்ைளுக்கு இனடினாண ீர் 
திச்சினணைள் தற்நி ந்ப் திரிில் 
கூநப்தட்டுள்பது? 

[A] திரிவு 370   [B] திரிவு 262 

[C] திரிவு 263   [D] திரிவு 301 

79. வதாபேத்துை:- 
A. ிி ஆனம் - 1. த்து 148 

B. இந்ி ைக்கு ிக்னைாபர் -  
   2. த்து 324 

C. பர்ல் ஆனம் - 3. த்து 280 

D. பதிஸ்சி - 4. த்து 315 

   A B C D                                    A B C D 

[A] 3 2 1 4   [B] 3 1 2 4 

[C] 4 1 2 3   [D] 4 2 1 3 

80. ைீழ்க்ைண்ட தர்ைபில் ார் ாின ணி 
உரினைள் ஆனத்ின் னனர் ற்றும் 
உறுப்திணர்ைனப ீக்ை படிபம்? 

[A] ஜணாிதி   [B] ஆளுர் 

[C] பல்-அனச்சர்  [D] திர் 

81. ாினங்ைபன தாாளுன்நத்துக்கு ாின 
தட்டினில் உள்ப வதாபேபடக்ைம் ீது 
சட்டங்ைள் உபோக்ை ந் ிி 
அங்ைீைரிக்ைிநது? 

[A] த்து 248   [B] த்து 249 

[C] த்து 250   [D] த்து 247 

82. 14-து ிி ஆனத்ின் (Finance Commission) 
னனர் ார்? 

[A] பை.சந்ாணம் 

[B] தி.ி.ாஜன்ணார் 

[C] டாக்டர் ிஜய் ல்.பைல்ைர் 

[D] டாக்டர் ஒய்.ி.வட்டி 

83. இந்ி அசினனப்தில் ந் தகுி ில் 
பர்ல் ஆனம் உள்பது? 

[A] தாைம்-III   [B] தாைம்-XV 

[C] தாைம்-XX   [D] தாைம்-XXII 

84. ாின திாபர் பர்ானத்ின் 
னனன ிிப்தர் ார்? 

[A] ஜணாிதி   [B] ஆளுர் 

[C] பல்-அனச்சர்   
[D] சட்டன்ந சதாாைர் 

85. பசி அச ைான திைடண ினன (External 

Emergency) த்னண பனந இந்ிாில் 
அல்தடுத்ப் தட்டுள்பது? 

[A] 1    [B] 2  

[C] 3 

[D] ஒபேபனநகூட அல்தடுத்ப்தடில்னன 
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86. தின்பேணற்நில் து அல்னது ன 
சரிாணன? 

1. அடிப்தனட ைடன தற்நி ிபக்ைிபள்ப     
   தகுி - IV A 

2. ஸ்ண்சிங் குழு 8 அடிப்தனட  
   உரினைனப தரிந்துனத்து 

3. 42-து அசினனப்பு சட்டத்ிபேத்ம்     
   பனம் 10 அடிப்தனட ைடனைள்  
   இனக்ைப்தட்டண 

4. அடிப்தனட ைடனைள் குடிக்ைளுக்கு  
   ட்டுப, வபிாட்டர்ைளுக்கு இல்னன 

[A] 1 ட்டும்   [B] 2 ட்டும் 

[C] 1,4 ட்டும்   [D] அனணத்தும் 

87. தஞ்சாத்து ாஜுக்கு அசில் சாசண 
அந்ஸ்து ங்ை ந் குழு தரிந்துனத்து? 

[A] தல்ந்த்ாய் பத்ா குழு 

[B] ல்.ம்.சிங்ி குழு 

[C] ஜி.ி.பை.ாவ் குழு 

[D] அபசாக் பத்ா குழு 

88. தாாளுன்நத்ில் உள்ப ிைப்வதரி குழு 
[A] ிிைள் குழு    
[B] ிப்தீட்டுக்குழு 
[C] வதாதுத்துனந குழு    
[D] வதாது ைக்கு குழு 

89. ாின அசு திாபர் பர்ானத்ின் 
னனர் ற்றும் உறுப்திணர்ைபின் 
திக்ைானம் 
[A] 6 ஆண்டுைள் அல்னது 65 து ன 
[B] 5 ஆண்டுைள் அல்னது 65 து ன 
[C] 4 ஆண்டுைள் அல்னது 65 து ன 
[D] 6 ஆண்டுைள் அல்னது 62 து ன 

90. தின்பேணற்றுள் து இந்ி 
அசினனப்தினிபேந்து பறுதட்டுள்பது? 
[A] கூட்டாட்சி அசாங்ைம் 
[B] தாாளுன்ந அசாங்ைம் 
[C] ஜணாிதி அசாங்ைம் 
[D] சுந்ிாண ீித்துனந 

91. இந்ி அசினனப்பு சட்டத்ில் ைட்டா 
ைல்ி ங்கும் சட்டம் இடம்வதற்றுள்ப 
த்து 
[A] த்து 21   [B] த்து 21- 
[C] த்து 25   [D] த்து 45 

92. ைீழ்க்ைண்டற்நில் து சரி? 
[A] இந்ி அசினனப்னத ிபேத்தும்  
   அிைாத்ன தாாளுன்நம் வதற்றுள்பது 
[B] இந்ி அசினனப்னத ிபேத்  
   அசினனப்பு ிபேத்க்குழு உள்பது 
[C] ாின அசு, அசினனப்னத ிபேத்  
   வாடக்ைத்ன வைாண்டுனாம் 
[D] அடிப்தனட உரினைனப சட்டத்ிபேத்ம்  
    பனம் ாற்ந படிாது 

93. அண்னில் ிிக்ைப்தட்ட உச்ச ீின்ந 
னனன ீிதி 
[A] ச்.ல்.த்து    
[B] ஆர்.ம்.பனாா 
[C] தி.சாசிம்    
[D] டி.ஸ்.ாக்கூர் 

94. இந்ி அசினனப்தில் ஞ்சி அிைாம் 
ாரிடம் உள்பது? 
[A] த்ி அசு    
[B] ாின அசு 
[C] ீித்துனந    
[D] இன துவுில்னன 

95. அசினனப்பு சட்டத்ிபேத் பசாா ந் 
அனில் அநிபைப்தடுத்ப்தட பண்டும்? 
[A] க்ைபன  
[B] ாினங்ைபன 
[C] க்ைபன அல்னது ாினங்ைபன 
[D] இன துில்னன 

96. இந்ி அசினனப்தில் ந் அடிப்தனட 
உரினைபில் ணீ்டான தற்நி 
கூநப்தட்டுள்பது? 
[A] சுந்ித்துக்ைாண உரின 
[B] சத்துத்துக்ைாண உரின 
[C] சுண்டலுக்கு ிாண உரின 
[D] ச சுந்ித்துக்ைாண உரின 

97. அசினனப்பு சட்டம், ிர்ாை 
அிைாத்ன ாரிடம் ஒப்தனடத்துள்பது? 
[A] ஜணாிதி    
[B] தாாளுன்நம் 
[C] திர்    
[D] உச்சீின்நம், உர்ீின்நம் 
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98. வதாது சிில் சட்டம் அசினனப்தின் 
ந் த்ில் இடம்வதற்றுள்பது? 

[A] த்து 40   [B] த்து 44 

[C] த்து 47   [D] த்து 48 

99. ாின சட்டன்நத்ின் பனனன 
ீக்ைபா அல்னது உபோக்ைபா அிைாம் 
வதற்நிபேப்தர்/வதற்நிபேப்தது 
[A] ஜணாிதி     
[B] தாாளுன்நம் 
[C] ாின சட்டன்நம்   
[D] ாின ஆளுர் 

100. க்ைள்வானை ைக்வைடுப்தின்தடி 
தாாளுன்ந, சட்டப்பதன வாகுிைனப 
றுசீனப்பு வசய்பம் அிைாம் வைாண்ட 
அனப்பு 
[A] வாகுி சீனப்பு ஆனம் 
[B] பர்ல் ஆனம் 
[C] பைதிணட் வசனாபர் 
[D] பற்ைண்ட துவுில்ன  

 

ALL THE BEST 
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                   MOCK TEST -49 ANSWER KEY  (INDIAN POLITY) 

1 C 11 B 21 C 31 C 41 C 51 A 61 B 71 C 81 A 91 B 

2 B 12 B 22 A 32 A 42 B 52 D 62 C 72 B 82 D 92 A 

3 B 13 A 23 B 33 B 43 B 53 B 63 C 73 C 83 B 93 D 

4 B 14 A 24 C 34 C 44 B 54 C 64 C 74 A 84 B 94 A 

5 A 15 C 25 B 35 B 45 A 55 A 65 C 75 A 85 C 95 C 

6 D 16 A 26 B 36 C 46 B 56 D 66 C 76 C 86 D 96 B 

7 A 17 D 27 C 37 D 47 B 57 A 67 B 77 A 87 B 97 A 

8 D 18 C 28 C 38 A 48 A 58 B 68 A 78 B 88 B 98 B 

9 A 19 B 29 A 39 A 49 C 59 A 69 C 79 B 89 D 99 B 

10 B 20 D 30 C 40 D 50 C 60 B 70 A 80 A 90 C 100 A 
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