TNPSC - VAO
GENERAL STUDIES - 2016 (TAMIL)
இந் திய அரசியலமைப் பு
1. இந்திய திட்டகுழுவின் தலைவர் யார்?

7. இந்திய

அரசியைலைப் பிை்

அடிப் பலட

(A) இந்திய குடியரசு தலைவர்

உரிலைகள் உள் ளடங் கியுள் ள பகுதி

(B) இந் திய பிரதை ைந் திரி

(A) பகுதி IV

(C) இந்திய நிதி அலைச்சர்

(B) பகுதி III

(D) இந்திய துலை குடியரசு தலைவர்

(C) பகுதி II
(D) பகுதி I

2. ைாநகராட்சியின்

அரசியை்

ரீதியான

8. கீழ் க்காணுை் வாக்கியங் கலளக் கவனி :

தலைவர்
(A) சசர்சைன்

கூற் று (A): தகவை் அறியுை் சட்டை் , 2005 ஆை்

(B) ஆலையர்

ஆை்டு

(C) கவுன் சிைர்

பாராளுைன் றத்தாை் நிலறசவற் றப் பட்டது.

(D) மையர்

காரைை்

அக்சடாபர்
தகவை்

(R):

ைக்களின்

12ஆை்
அறியுை்

அடிப் பலட

சட்டை்

உரிலை

பாராளுைன் றத்தாை்

3. இந்திய சதர்தை் ஆலையை் ஒரு

நாள்

என

சட்டைாக

நிலறசவற் றப் பட்டது.

(A) சுதந் திரைான அமைப் பு

(A) (A)ைற் றுை் (R) இரண்டுை் சரி

(B) சட்டபூர்வ அலைப் பு

(B) (A) சரி ஆனாை் (R) தவறு

(C) தனியார் அலைப் பு

(C) (A) ைற் றுை் (R) இரை்டுை் தவறு

(D) பபாது நிறுவனை்

(D) (A) தவறு ஆனாை் (R) சரி

4. ஜை் மு - காஷ்மீர் சட்டைன் றத்தின்

பதவி

காைை்

9. தமிழ் நாட்டிை்

ைாநிை

ைனித

உரிலைகள்

ஆலையை் உருவாக்கப் பட்ட ஆை்டு

(A) 1997
(B) 1998
(C) 1999
(D) 2000

(A) 4 ஆை்டுகள்
(B) 5 ஆை்டுகள்
(C) 6 ஆண்டுகள்
(D) 7 ஆை்டுகள்

5. இந்திய அரசு கை் வி உரிலைச் சட்டத்லத
நலடமுலறபடுத்திய நாள்

10. பின் வருவனவற் லற பபாருத்துக :
(a) வாக்களிக்குை்

1. சதர்தை் ஆலையை்

வயது

(A) 15 ஆகஸ்ட் 1947

(b) சின் னங் கள்

(B) 26 ஜனவரி 1950

2. 18 ஆை்டுகள்

ஒதுக்குவது

(C) 1 ஏப் ரல் 2010

(c) பவளிப் பலடயான 3. 42வது திருத்தச்

(D) 10 டிசை் பர் 1789

வாக்குப் பதிவு
(d) அடிப் பலடக்

6. சைாக் அதாைத் சதாற் றுவிக்கப் பட்ட ஆை்டு
(A) 1950
(B) 1987
(C) 1984
(D) 2000

கடலைகள்
(a) (b)
(A)
1
2
(B)
2
1
(C)
3
4
(D)
4
3

சட்டை்
4. லககலள
உயர்த்துதை்

(c) (d)
3
4
4
3
2
1
1
2
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11. உயர்நீதிைன் ற நீ திபதியின் வயது வரை் பு
(A) 60
(B) 62
(C) 65
(D) 70

12. அரசியைலைப் பு

வலரவுக்

குழுவின்

தலைவர்
(A) டாக்டர். பி. ஆர். அை் மபத்கார்
(B) டாக்டர். சின் கா
(C) டாக்டர். இராசஜந்திர பிரசாத்
(D) ஜவஹர்ைாை் சநரு

13. “பபருை் பவடிப் புக் பகாள் லக” பற் றி முதன்
முதலிை் விவரித்துக் கூறியவர் யார்?
(A) எட்வின் ஹபிள்
(B) ஆப் ஜார்ஜ் லலலைட்ரி
(C) தாைமி
(D) ஆரியபட்டர்
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