TNPSC – group I
GENERAL STUDIES - 2019 (TAMIL)
இந் திய அரசியலமைப் பு
1.

கீழ் வருபவனவற் றுள் எது ”சட்டத்தின் கட்சி” கிடடயாது?

(A) இயற் டக நீ தி
(B) நியாயமான சசயற் பாடு
(C) சமமாக நடத்தப் படும் (ஒவ் சவாருவரும் ) சூழல்
(D) நீ தி சைத்துவை்
2.

அரசியலடமப் பு நிா்ணய சடபயின்

பிராந்திய அரசியலடமப் பு கமிட்டியின்

தடலவராக

இருந்தவா் யாா்?

(A) J.B. கிா்பாலனி
(B) H.C. முகா்ஜி
(C) A.V. தாக்கா்
(D) சா்தாா் வல் லபாய் பட்டடல்
3.

கீழ் கண்டவற் றில் எவா் வடரவுக் குழுவில் உறுப் பினராக இடம் சபறவில் டல?

(A) K.M. முன் சி
(B) அல் லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயா்
(C) பட்டாபி சித்தாராைய் யா
(D) கிருஷ்ணமாசாாி
4.

நிதி ஆடயாக் கருத்துப் படி, கீழ் க்கண்டவற் றுள் எது சரியான கூற் று என் படத கண்டுபிடிக்க?

(i) இந்தியாவின் வளர்ச்சி டநாக்கங் கடள மாற் றுடக சசய் வது
(ii) வளர்ச்சி மற் றும் முன் டனற் றத்டத டமம் படுத்துவது

5.

6.

(A) (i) ைட்டுை்

(B) (ii) மட்டும்

(C) (i) மற் றும் (ii) மட்டும்

(D) (i) மற் றும் (ii) தவறானடவ

மூன் று டபா் சகாண்ட டலாக்ஆயுக்தா-வின் டதடுதல் குழு தடலவர் யார்?

(A) திரு. K. வவங் கட்ராைன்

(B) திரு. K. சந்துரு

(C) திரு. M.K. கிருஷ்ணமூர்த்தி

(D) திரு. A. ராஜா

முதல் திருத்தச் சட்டத்டதப் பற் றிய வாக்கியங் களில் எடவ / எது உண்டமயானடவ?

I. முதல் திருத்தச் சட்டம் 1952 இல் இயற் றப் பட்டது.
II. முதல் திருத்தச் சட்டம் முதல் சபாது டதர்தலுக்கு முன் பு இயற் றப் பட்டது.
III. இது தற் காலிக பாராளுமன் றத்தால் இயற் றப் பட்டது.
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7.

8.

(A) I மற் றும் II சரி

(B) II ைற் றுை் III சரி

(C) I மற் றும் III சரி

(D) I, II மற் றும் III சரி

நாா்த்டகாட்-டிரவல் யன் கமிஷனுடன் (1853) சதாடா்புடடயது

(A) கல் வி

(B) விவசாயம்

(C) ICS

(D) சதாழில்

மாநிலங் கள் அடமப் பு ஆடணயத்தில் இடம் சபற் ற குழு எது?
(A) பணிக்கா், ஃபஜல் அலி, கட்க
(B) ஃபஜல் அலி, பணிக் கா், குன்ஸ்ரு
(C) தா், ஃபஜல் அலி, பணிக்கா்
(D) குன் ஸ்ரு, கட்சு, தா்

9.

அரசியல் சாசன விதி ________ 73வது அரசியல் திருத்தச் சட்டத்தினால் அரசியலடமப் பில்
டசா்க்கப் பட்டது.

(A) 245 B

(B) 244 B

(C)243 B

(D) 242 B

10. நாடாளுமன் றத்தின் அதிகாரங் கள் சதாடா்பாக பின் வருபவனவற் றில் எடவ சரியல் ல?
(A) நாடாளுமன் றம் மூன் று விதமான அவசர நிடலப் பிரகடனத்டத அனுமதிக்கலாம்
(B) நாடாளுைன்றை் ைாநில சட்ட மைலமவமய நீ க்க முடியாது
(C) மாநிலங் களின் எல் டலகடள மாற் ற முடியும்
(D) ஒரு

உயா்நீதிமன் றத்டத

இரண்டு

அல் லது

அதற் கு

டமற் பட்ட

மாநிலங் களுக்கு

ஏற் படுத்தலாம் .

11.

அரசியலடமப் பில் முகப் புடரயில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள சகாள் டககளின் சரியான வரிடச

(A) இமறயாண்மை, சைதா்ைை் , சையசார்பற் ற, ைக்களாட்சி, குடியாட்சி
(B) சமதா்மம் , சமயசார்பற் ற, இடறயாண்டம, மக்களாட்சி, குடியாட்சி
(C) சமயசார்பற் ற, இடறயாண்டம, மக்களாட்சி, சமதா்மம் , குடியாட்சி
(D) இடறயாண்டம, மக்களாட்சி, சமயசார்பற் ற, சமதா்மம் , குடியாட்சி
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12.

சபாருத்துக
நபா்

13.

துடற / பதவி

(a) அபித் உடசன்

1. முன் னாள் இந்திய தடலடம வழக்கறிஞா்

(b) K. பராசரன்

2. அசமரிக்காவுக்கான முன் னாள் இந்திய தூதா்

(c) சுபாஷ் கஷ்யாப்

3. முன் னாள் ஆந்திரா உயா்நீதிமன் ற நீ திபதி

(d) K. புனியா

4. முன் னாள் சபாது சசயலா் : இந்திய மக்களடவ

(a)

(b)

(c)

(d)

(A)

1

2

3

4

(B)

4

2

1

3

(C)

3

1

2

4

(D)

2

1

4

3

நீ தி

துடறயானது

நிர்வாக

துடறயிடம்

இருந்து

எந்த

கீழ் கண்ட

சட்ட

உறுப் பு

மூலம்

பிரிக்கப் பட்டது?

(A) சட்ட உறுப் பு 50

(B) சட்ட உறுப் பு 64

(C) சட்ட உறுப் பு 60

(D) சட்ட உறுப் பு 51

14. இந்திய அரசாங் கம் குடிமக்கள் உரிடம (பாண்டிச்டசரி) ஆடணடய சவளியிட்ட ஆண்டு

15.

(A) 1962

(B) 1964

(C) 1969

(D) 1967

“சசயலூக்கம் சகாண்ட நீ தி வழங் கல் ” என் பதன் உள் ளடக்கம்

(A) விமரவாக நீ தி வழங் குவது
(B) சட்டத்தின் கட்சிடய ஊக்குமாக நடடமுடறபடுத்துவது
(C) ஊக்கமாக சட்டத்டத விளக்கி கூறுவது
(D) ஊக்கமாக நீ திதுடற தடலயிடுவது
16. பல் வந்தத்ராய் டமத்தா குழுவில் அறிக்டகயில் பரிந்துடரக்கப் பட்டது
(A) மூன்று அடுக் கு முமற
(B) ஓரடுக்கு முடற
(C) நான் கு அடுக்கு முடற
(D) இரண்டு அடுக்கு முடற
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17.

சஜகதித்சிஸ் Vs. ஹரியானா மாநில அரசு (2007) வழக்கு ______________ துடன் சதாடர்புடடயது

(A) டதர்தல் சீர்திருத்தம்
(B) டதர்தல் ஆடணயம்
(C) உறுப் பினர்கள் , (MLA’s, MP’s) வவளியில் இருந் து ஆதரவு தருதல்
(D) அரசியல் குற் றவாளிகள் மயமாதல்
18. அரசியலடமப் புச் சட்டம்

என் பது

சட்டமன் றங் களால்

உருவாக்கப் படுவதல் ல;

மாறாக

அம் மன் றங் களுக்கான ஆதார மூலம் ஆகும் ;

1. வரன் முடறப் படுத்தப் பட்ட அரசாங் கம் என் பதன் மீதான நம் பிக்டக அரசியலடமப் புச்
சட்டத்திரலிருந்டத முகிழத்சதழுகிறது

டமற் கண்ட கூற் றுகளில் எது சரியானது?

(A) 1 மட்டுடம

(B) 2 மட்டுடம

(C) 1 ைற் றுை் 2 இரண்டுை் சரிமய

(D) 1 மற் றும் 2 இரண்டுடம சரியல் ல

19. 1986ம்

ஆண்டில் ,

“மக்களாட்சி

மற் றும்

டமம் பாட்டிற் காக

பஞ் சாயத்து

நிறுவனங் கடள

புத்துயிர்பிக்க“ அடமக்கப் பட்ட குழு எது?
(A) அடஷாக டமத்தா குழு
(B) ஜி.வி.டக. ராவ் குழு
(C) எல் .எை் . சிங் வி குழு
(D) சந்தானம் குழு

20. கீழ் கண்ட கூற் றுகளில் சரியானவற் டற டதர்வு சசய் க. பின் வரும் இந்திய அரசியலடமப் பு
சட்டத்தின் அடிப் படட கடடமகள் குறித்து வரும் சரியான கூற் றுகள் யாடவ?

1. இந்திய அரசியலடமப் பு சட்டம் உருவாக்கியதில் இருந் து அடிப் படட கடடம ஒரு பகுதியாக
இருந்து வருகிறது

2. அடிப் படட கடடம இந் திய குடிமகனுக்க மட்டுடம சபாருந்தும்
3. ஸ்வரன் சிங் குழு மூலம் அடிப் படட கடடமகடள ஓர் பகுதியாக அரசியலடமப் பு சட்டத்தில்
டசர்க்கப் பட்டது.

4. நீ திப் டபாராடணகள் மூலம் அடிப் படட கடடமகடள நிடலநாட்ட முடியும்
(A) 1, 2 மற் றும் 3 சரி

(B) 1, 2 மற் றும் 4 சரி

(C) 2, 3 சரி

(D) 3 மற் றும் 4 சரி
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21.

இந்திய

பாராளுமன் றம்

சசயலாட்சி

அலுவலர்

மீது

தனது

நிதிசார்ந்த

கட்டுப் பாட்டட

சசலுத்தும் இவர் வழிடய ஆகும் .

(A) இந் திய தமலமை கணக் கு ைற் றுை் தணிக்மக அலுவலர்
(B) இந்திய தணிக்டக தடலவர்
(C) நிதித்துடற சசயலாளர்
(D) தடலடம கணக்கு அலுவலர்
22. இந்திய தடலடமத் தணிக்டகயாளடர எந்த விதியின் படி குடியரசு தடலவர் நியமனம்
சசய் கிறார்?

(A) விதி 162

(B) விதி 148

(C) விதி 153

(D) விதி 174

23. கீழ் வரும் வாக்கியத்டத கருதுக
1. உறுப் பு 308 முதல் 314 வடரயிலான அரசடமப் பு சட்டம் அகில இந்திய பணிகள் பற் றி
கூறுகிறது

2. உறுப் பு 308 முற் றிலும் ஜம் மு காஷ்மீர் விவகாரங் களுக்கானது
3. பாராளுமன் றம் அகில இந்திய பணிகள் சட்டத்டத 1952ஆம் ஆண்டு இயற் றியது
4. உறுப் பு 312 பாராளுமன் றத்திற் கு புதிய அகில இந்திய பணிடய உருவாக்க அதிகாரம்
அளிக்கிறது

சரியான விடடடய டதர்ந்சதடுக்க

(A) 1 ைற் றுை் 4

(B) 2 மட்டும்

(C) 4 மட்டும்

(D) 4 மற் றும் 3

24. கீழ் க்கண்டவற் டற சபாருத்துக
பட்டியல்

சபாருள்

(a) முதல் பட்டியல்

1. மத்திய அரசு மற் றும்
மாநிலங் களிடடடயயான அதிகார பகிர்வு

(b) பதிசனான் றாம் பட்டியல்

2. சமாழிகள்

(c) ஏழாம் பட்டியல்

3. மாநிலங் கள் மற் றும் யூனியன்
பிரடதசங் களின் சபயர்

(d) எட்டாம் பட்டியல்

4. பஞ் சாயத்து
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(a)

(b)

(c)

(d)

(A)

3

4

1

2

(B)

1

3

4

2

(C)

2

1

3

4

(D)
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25. அரசியலடமப் புச் சட்ட ரத்து 344 கீழ் உருவாக்கப் பட்ட ஆட்சி சமாழி ஆடணயத்தின் பணி
கீழ் க்கண்டவற் றுள் எது?

1. இந்திய ஒன் றியத்தின் ஆட்சி சமாழியாக ஹிந்திடய படிப் படியாக அமுல் படுத்துவது
2. இந்திய ஒன் றியத்தின் ஆட்சி சமாழியாக ஆங் கிலத்டதப் பயன் படுத்து வடதக் குடறத்துக்
சகாள் வது.
சரியான வாக்கியத்டத டதர்ந்சதடு

(A) 1 மட்டும்

(B) 1 மட்டும்

(C) 1, 2 ஆகிய இரண்டுை்

(D) 1, 2 இடவ எதுவுமில் டல

26. எந்த அரசியலடமப் புத் திருத்தச் சட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசியலடமப் புச் சாசனத்தில்
”டசாசலிசம் ” மற் றும் ”மதச்சார்பற் ற” என் ற வார்த்டதகள் டசர்க்கப் பட்டன?

(A) முதலாவது சட்டத்திருத்தம் 1950
(B) பதினாறாவது சட்டத்திருத்தம் 1963
(C) நாற் பத்தி ஒன் றாவது சட்டத்திருத்தம் 1976
(D) நாற் பத்தி இரண்டாவது சட்டத்திருத்தை் 1976
27. இந்தியாவில் சசம் சமாழியாக அறிவிக்கப் பட்ட முதல் சமாழி
(A) கன் னடம்

(B) சதலுங் கு

(C) ஒரியா

(D) தமிழ்
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