
01) గోప్యత హక్కు అనేద ిప్ాథమిక్ హక్కు అని సు్ాీం కోరటు  ఈ క్రీంది ఏ కేసులో 
ేర్ుీంది ?

(A) Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India
(B) Shayara Bano v. Union of India
(C) Krishna Kumar Singh v. the State of Bihar
(D) Amardeep Singh vs Harveen Kaur

వివరణ: Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India – Right To Privacy Now a Fundamental Right Under Article 21 of 
Indian Constitution.
Shayara Bano v. Union of India - Triple Talaq Is Unconstitutional And Against The Shariat
Krishna Kumar Singh v. State of Bihar - Re-Promulgation of Ordinances is against the spirit of Constitutionalism
Amardeep Singh vs Harveen Kaur - Relaxation of the six months cooling off period in Divorce cases

APPSC GROUP-1 MOST EXPECTED QUESTIONS AND ANALYSIS



02) ఈ క్రీంది వటిలో రష్టు రప్తి ఎనిిక్ల ఎలకోు రల్ సభ్యయలక ఎవరట?

1. పరలమ ెంటులో ఎతుిక ైన ఉభయ సభల సభయులు;
2. రష్ర శసనసభలో  ఎతుిక ైన సభయులు; మరియయ
3. ఢియ్ల  మరియయ పుదఽచ్చేరి క ెందరపయౌత పర ెంణాల శసనసభలలో ఎతుిక ైన సభయులు

(A) 1, 2
(B) 2, 3
(C) 1, 3
(D) All the above

వివరణ: ఆరి్కల్-54 లో రష్రపతి ఎతుికల పరస్ా వన ఉెంది. ఎలక్్ో రల్ కలేజి సభయులు ఓటరలల గ 
ఉెంటారల. ఎలక్్ో రల్ కలేజి లో అతుి రష్ట్ ర ల, క ెందరపయౌత పర ెంణాల ఎమ ెలేు లు, పరలమ ెంట్ 
ఉభయ సభల సభయులు ఓటరలల గ ఉెంటారల. 1992 లో 72 వ రజ్ుెంగ సవరణ దాార క ెందరపయౌత 
పర ెంణాల ఎమ ెలేులకు ఓటు హకుు కయౌపెంచ్ారల.



03) క్రీంది వనిలో సు్ాీం కోర్టు యొక్ు అధికర ప్రిధి ఏది?
1. క ెందరెం మరియయ రష్ట్ ర ల మధ్ు ఏద ైనా వివదెం
2. ఇెంటర్ స్ట్ట్ వటర్ వివదాలు
3. ఆరిిక కమిషన్ కు  సాచెంచన విషయాలు

(A) Only 1
(B) 1, 2
(C) 2, 3
(D) None of the above

వివరణ: రజ్ుెంగెంలోతు ఆరి్కల్ 3, స్ెక్షన్ 2, పునరాయవస్ికరణ మరియయ సఽరెంక్రల్  యొకు 
అసలు అధికర పరిధి మధ్ు సమాఖ్ు నాుయ అధికరతుి పెంణీ చ్చసఽా ెంది.



04) రజ్యీంగీంలోని ఎనిమిదవ షెడ్యయలోో  చేరచబడ్ని భాష్టలక ఏవి?
1. English
2. Sanskrit
3. Rajasthani
4. Nepali
(A) 1, 2
(B) 1, 3
(C) 2, 4
(D) All the above

వివరణ: English is recognized under Offical languages act but not included in the constitution
Rajasthani is also not a part of the constitution.



5) మిీంటో-మోరలో  సీంసురణలక మరియయ ఇీండియన్ కౌనిిల్ి యాక్టు 1909 గయరిీంచి సర ైనవి ఏవి?

1.మయస్ల ెంలకు పరణచుక తుయోజకవరా లు కయౌపెంచ్ారల
2.మొట్మొదటిస్రిగ శసనసభలకు భారతీయయలనఽ ఎతుికలలో అనఽమతిెంచ్ారల
3.గవరిర్-జనరల్ యొకు ఎగిికయుటివ్ కౌతుిలోల  భారతీయయడిక ిఒక స్టు లభెంచెంది
4.మొదటిస్రిగ భారతదచశెంలో పరతుక్ష ఎతుికలకు అనఽమతిెంచ్ారల

(A) 1, 2 and 3 (B) 1 and 3 (C) 1, 3 and4 (D) 1 Only


