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TNPSC QUESTION TREND ANALYSIS 2022 

DISTRIUBUTION OF SUBJECT WISE QUESTION 

CHEMIST IN TAMIL NADU INDUSTRIES SUBORDINATE SERVICE -EXAM DATE - 

19/03/2022 | EO GRADE 1 - 24|04|2022 

SUBJECT  CHEMIST 
EXAM  

EO GRADE 1  CO OPERATIVE 
AUDITER   

 NO OF 

QUESTIONS  

NO OF 

QUESTIONS 

NO OF 

QUESTIONS 

GENERAL SCIENCE 

ப ொது அறிவியல்  

11 10 8 

CURRENT AFFAIRS GK 

நடப்பு நிகழ்வுகள்  

5 5 5 

HISTORY & CULTURE 

வரலொறு மற்றும்  ண் ொடு  

9 7 7 

GEOGRAPHY 

புவியியல்  

6 3 6 

ECONOMY  

ப ொருளொதொரம்  

8 8 7 

INDIAN POLITY  

அரசியலமமப்பு  

9 13 12 

INDIAN NATIONAL 

MOVEMENT  

இந்திய ததசிய இயக்கம்  

7 9 10 

UNIT 8 - TAMIL 

CULTURE 

அலகு - தமிழ்  ண் ொடு  

11 13 13 

DEVELOPMENT 

ADMINSITRATION  

வளர்ச்சி நிர்வொகம் 

7 7 7 

MATHS  

கணிதம்  

25 25 25 
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MCQ BEFORE 2021 AFTER 2021 

 Questions from Polity  very straight 

forward almost all can be solved 

directly by Reading School book and 

Previous year Question Polity Question  

அரசியலமைப்பு கேள்விேள் கேரடியாே பள்ளிப் 

புத்தேத்மத படிப்பது ைற்றும் பமைய 

வினாத்தாள்ேமைப் படிப்பதின் மூலம் விமையள்க்ே 

முடியும்  

 Most of the Questions were factual and 

many of them Article related  

 பபரும்பாலான வினாக்ேம் தேவல்ேமை 

அடிப்பமையாேக் போண்ைதாேவும் , சரத்துக்ேமை 

அடிப்பமையாக்க் போண்ைதாேவும் இருந்தது 

 Less Chance for Statement based and 

analytical based Question  

 அதிேைான கூற்றுக்ேமைக் போண்ை கேள்விேகைா 

அல்லது பகுப்பாய்வு பசய்யும் தன்மையிலான 

கேள்விேள் இல்மல  

 The question was in Very Simple 

Sentence  

 வினாக்ேள் எளிமையான வாக்கியங்ேமைக் 

போண்டிருக்கும்  

Trend of asking Question  

 Article 370   

 when Constitution Assembly first met,  

 How Many days Taken  

 Appointment & removal Procedure of 

Constitutional and Non Constitutional 

authority  

 Sources of Constitution  

 Various Committees  

 No repeated Question  

 திரும்ப திரும்ப கேட்கும் கேள்விேள் இல்மல  

 Overall nature of the polity is improved 

questions is a Few of them factual-theory 

based questions whereas some of them 

require analysis and 50-50 elimination 

strategy 

 ஒட்டுபைாத்தைாே பார்ப்கபாைானால் அரசியலமைப்பு 

சார்ந்த கேள்விேள் கைம்பட்டிருப்பகதாடு சில கேள்விேள் 

ைட்டுகை தேவல் சார்ந்ததாேவும், பகுப்பாய்வு 

பசய்யக்கூடியதாவும் இருந்தது, அகத கவமை தவறான 

விமைேமை மவத்து பதிலளிக்கும் வமேயிலும் 

கேள்விேள் இருந்தன. 

 Traditional method of reading school book 

on Boxes and highlighted test doesn’t give 

you any edge over others because everyone 

is mugging up the same book.  

 வைக்ேைாே பள்ளிப் புத்தேத்தில் உள்ை ( box , ைற்றும் 

வண்ண நிறமிட்ை எழுத்துக்ேமை படிக்கும் முமற 

ைற்றவர்ேளில் இருந்து கவறுபடுத்திக் ோட்ை முடியாத 

அைவில் வினாக்ேள் இருந்தன, ஏபனன்றால் எல்லாரும் 

ைனப்பாைம் பசய்திருப்பார்ேள். 

 Most would agree that the orientation of the 

Prelims 2021 GS Paper was tilted more 

towards conceptual than factual. This trend 

Continue in the recent exams CHEMIST IN 

TAMIL NADU INDUSTRIES SUBORDINATE 

SERVICE - EXAM DATE - 19/03/2022  and 

EO Grade I exam held on 24/04/2022   

 2021 குருப் 1 முதல் நிமலத் கதர்மவ கோக்கினால் 

தேவல் சார்ந்து வினாக்ேள் கேட்பது இல்லாைல் 
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கருத்தியல் ந ோக்கிநய சோய்ந்துள்ளது என்பதை 

பபரும்போலோந ோர் ஒப்புக்பகோள்வோர்கள். CHEMIST IN 

TAMIL NADU INDUSTRIES SUBORDINATE 

SERVICE – EXAM DATE - 

19/03/2022  மற்றும் 24/04/2022 அன்று 

 தைபபற்ற EO கிநேடு I நைர்வில் இந்ைப் நபோக்கு 

பைோைர்கிறது. 

 Trend of asking at least two to three 

statement in one question  

 ஒகர கேள்வியில் இரண்டு அல்லது மூன்று கூற்றுேமை 

மவத்து கேட்கும் கபாக்கு இருக்கிறது 

 Some questions are outside the routine 

Constitution 

 வைக்ேைாே கேட்ேப்படும் முமறேளில் இல்லாைல் புதிதாே 

கேட்கும் முமற உள்ைது. 

  for Example symbol of political Parties 

asked in Match List 1 with list 2 , 

interpretation of preamble , ideologies in 

the Indian Constitution , statement of 

leader’s   

 

                                                          SUBJECT :  POLITY                                                    

 Evolution of the constitution ( 1857-1858, 

1858-1947)  

 அரசியலமமப்பின் வளர்ச்சி 

 Drafting and Sources of Indian Constitution 

 இந்திய அரசியலமமப்பின் வமரவு மற்றும் 

மூலங்கள் 

 Important Committees of the Constituent 

Assembly  

 அரசியல் நிர்ணய சம யின் முக்கிய குழுக்கள் 

 Philosophy of Indian constitution 

 இந்திய அரசியலமமப்பின் தத்துவம் 

 Features of Indian constitution 

 இந்திய அரசியலமமப்பின் சிறப்பியல்புகள் 

 Types of Government 

 அரசொங்கத்தின் வமககள் 

 Preamble and Values in the Constitution 

 அரசமமப்பின் முகவுமர மற்றும் அதன் மதிப்பு 

 Ideals (mentioned in the Preamble) 

 முகவுமரயில் லட்சியம் 

 Procedure for amendment  

 Arihant | Lucent |General Knowledge 

 Indian Polity – Laxmi Gandh – Selective reading only 
( need not prepare entire book use as reference)  
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 அரசியலமமப்ம  திருத்தும் முமற 

 Ingredients of basic structure  

 அரசமமப்பின் அடிப் மட கட்டமமப்பிற்கொன 

கூறுகள் 

 Doctrine and Terms  

 பகொள்மக மற்றும் முக்கியமொன  டங்கள் 

 Schedules and Subjects  

 அட்டவமணகள்  

 Committee/commission for StateRe-

organisation 

 மொநில மறுசீரமமப்புக்கொன குழுக்கள் மற்றும் 

ஆமணயம் 

 Delimitation Commission 

 மறுவமரயமர குழு 

 Constitutional provisions of citizenship  

 குடியுரிமம பதொடர் ொன அரசியலமமப்பு விதிகள் 

 Rights and Duties of Citizens 

 குடிமக்களின் உரிமமகள் மற்றும் கடமமகள் 

 Non-Resident Indians  

 பவளிநொடு வொழ் இந்தியர் 

 Evolution Objectives And Features of 

Fundamental Rights 

 அடிப் மட  உரிமமகளின் வளர்ச்சி தநொக்கம் 

மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 

 Application and exception of fundamental 

rights 

 அடிப் மட உரிமமகளின்  யன் ொடு மற்றும் 

விலக்கல்  

 article  

 முக்கிய விதிகள் 

 Writs 

 ரிட் மனு 

 Cases related to Fundamental Rights  

 அடிப் மட பதொடர் ொன வழக்குகள் 

 Basic 

features,Types,Amendments,Implementatio

n of DPSP  

 அரசு பநறிமுமறக் பகொள்மகயின் அடிப் மட 

அம்சங்கள் வமககள் திருத்தங்கள் மற்றும் 

பசயல் ொடு 

 Directive Principle Outside Part IV  

  குதி 4 பவளிதய உள்ள அரசு பநறிமுமறக் 

தகொட் ொடுகள் 

 Relation between of Fundamental Rights 

And Fundamental Duties 

 அடிப் மட உரிமமகளுக்கும் அடிப் மட 

கனவுகளுக்கும் உள்ள பதொடர்பு 

 federal features of the Indian Constitution 

 இந்திய அரசமமப்பின் கூட்டொட்சி கூறுகள் 

 unitary features of the Indian federation 

 இந்திய அரசமமப்பின் ஒற்மறயொட்சி கூறுகள் 

 Centre state relation in , legislative, 

administrative , financial  
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 மொநிலங்களுக்கிமடதயயொன சட்ட நிர்வொக நிதி 

பதொடர்புகள் 

 Various Commission, 

Sarkariya,Punchi,Rajamannar 

  ல்தவறு ஆமணயங்கள் சர்க்கொரியொ  ரொஜமன்னொர் 

புஞ்சி 

 Special Provisoions for some States 

 சில மொநிலங்களுக்கொன சிறப்பு சலுமககள் 

 Types of Emergencies 

 பநருக்கடி கொல வமககள் 

 President Rule  

 குடியரசுத் 

 Position and power of president  

 குடியரசுத் தமலவரின் நிமல மற்றும் அதிகொரம் 

 Vice president and Rajya sabha  

 துமண குடியரசுத் தமலவர் மற்றும் ரொஜ்யச ொ 

 Prime minister & Council of Minister  

 பிரதமர் மற்றும் அமமச்சரமவக் குழு 

 Collective responsibility & Individual 

Responsibility  

 கூட்டுப் ப ொறுப்பு மற்றும் தனி ப ொறுப்பு 

 Composition of parliament  

  ொரொளுமன்றத்தின் அமமப்பு 

 Speaker and deputy speaker  

 ச ொநொயகர் மற்றும் துமண ச ொநொயகர் 

 Functions of the Parliament,Functioning of 

the Parliament 

  ொரொளுமன்றத்தின்  ணிகள் மற்றும் பசயல் டும் 

விதம் 

 Legislative Procedure and Committees of 

Parliament  

  ொரொளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றும் முமற மற்றும் 

குழுக்கள் 

 Conventions in parliament ( zero time )  

  ொரொளுமன்ற மரபுகள் 

 Lok sabha & Rajya sabha  

 தலொக்ச ொ மற்றும் ரொஜ்யச ொ 

 Chief Minister and Council of Minister  

 முதலமமச்சர் மற்றும் அமமச்சரமவ குழு 

 Role of Governor 

 ஆளுநரின்  ங்களிப்பு 

 Legislative assembly and Council  

 சட்டப்த ரமவ மற்றும் சட்டதமலமவ 

 Parliament’s Control over State Legislature  

 மொநில சட்டப்த ரமவ மீதொன  ொரொளுமன்ற 

கட்டுப் ொடு 

 Evolution of the Panchayati Raj Institution  

  ஞ்சொயத்து அமமப்பின் வளர்ச்சி 

 73rd and 74th Amendment Act of 1992  

 73வது 74 வது அரசியலமமப்புச் சட்டத்திருத்தம் 

 Judiciary - supreme court  

 நீதித்துமற உச்ச நீதிமன்றம் 

 Jurisdiction of the Supreme Court  
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 உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகொர வரம்பு 

 Chief Justices of India (Since 1951) 

 இந்திய தமலமம நீதி திகள் 

 Judicial Independence 

 நீதித்துமற சுதந்திரம் 

 Judiciary Executive Relations 

 நீதித்துமற நிர்வொகத்துமற உறவுகள் 

 The High Courts - Jurisdiction  

 உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் அதிகொர வரம்பு 

 Appointment of Supreme Court and high 

Judges 

 உச்சநீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்ற நீதி திகள் நியமனம் 

 Gram Nyayalayas Act  

 கிரொம நியொயொலயொ 

 National Legal Services Authority 

 ததசிய சட்டப் ணிகள் ஆமணக்குழு 

 Electoral System in India  

 இந்தியொவின் ததர்தல் முமற 

 Electoral Reforms 

 ததர்தல் சீர்திருத்தங்கள் 

 Constitutional & non constitutional bodies 

 அரசியலமமப்பு மற்றும் அரசியலமமப்பு சொரொத 

அமமப்புகள் 

 Party System in India  

 இந்தியொவில் கட்சி முமற 

 Anti-Defection law  

 கட்சித் தொவல் தமடச் சட்டம் 

 Audit and other Transparency initiatives  

 தணிக்மக மற்றும் இதர பவளிப் மடயொன 

நடவடிக்மககள் தலொக் ொல் தலொகிதொ த ொன்றமவ 

 Important Acts  

 முக்கிய சட்டங்கள் 

 Basics of Foreign Relation  

 அயல் நொட்டு உறவுகள் பதொடர் ொன அடிப் மட 

 

TNPSC GROUP 1 PRELIMS 2O21 – POLITY QUESTION  

 

Polity \ ஆட்சியியல் 

 

1. Regarding the word ‘Fraternity’ in the Preamble of the Indian Constitution, Choose 

the correct statement(s) 

a) It leaves no room for regionalism 

b) It leaves room for communalism 

c) It leaves no room for casteism 

 

A. (a) and (c)    B. (b) only 

C. (a) and (b)    D. (c) only 

 

இந்திய அரசியலமமப்பின் முன்னுமரயில்  யன் டுத்தப் டும் ‘சதகொதரத்துவம்’ என்ற 

பசொல் பதொடர் ொன கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் சரியொனவற்மற ததர்வு பசய்யவும் 

a) அது பிரொந்தியவொதத்திற்கு இடமளிக்கொது 

b) அது வகுப்புவொதத்திற்கு இடமளிக்கும் 
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c) அது சொதியவொதத்திற்கு இடமளிக்கொது 

 

A) (a) மற்றும் (c)    B. (b) மட்டும் 

C) (a) மற்றும் (b)    D. (c) மட்டும் 

 

2. Consider the following statements. 

A high court has jurisdiction to 

1) Punish for its contempt 

2) Tender advice on a legal question referred by President of India 

3) Tender advice on a legal question referred by Governor of the State 

4) Issue certain writs to protect fundamental rights 

 

Which of the above statement(s) is/are correct? 

A) (1) and (4) only    B. (1), (3) and (4) only 

C) (1), (2), (3) and (4)   D. (2) and (4) only 

 

உயர்நீதிமன்ற அதிகொரம் பதொடர் ொன கீழ்கண்ட கூற்றுகமள கவனிக்கவும். 

1) நீதிமன்ற அவமதிப்புகளுக்கு தண்டமன வழங்குதல் 

2) இந்திய குடியரசு தமலவரிடமிருந்து ஆதலொசமனகள் தகட்கப் ட்டொல் அமத 

வழங்கலொம் 

3) மொநில ஆளுநரிடமிருந்து ஆதலொசமனகள் தகட்கப் ட்டொல் அமத வழங்கலொம் 

4) அடிப் மட உரிமமகமள  ொதுகொப் தற்கொக சில த ரொமணகமள பிறப்பிக்கலொம். 

 

இவற்றில் எது சரியொன கூற்று? 

A) (1) மற்றும் (4) மட்டும்   B. (1), (3) மற்றும் (4) மட்டும் 

C) (1), (2), (3) மற்றும் (4)   D. (2) மற்றும் (4) மட்டும் 

 

3. Which of the following statements are not true? 

a) In 1969, the Government of Tamilnadu appointed a two-member 

committed called Rajamannar Committee to examine Centre-State 

relations. 

b) It recommended that All-India Services should be abolished 

c) It recommended that Finance Commission should be made a permanent 

body  

A) (a) is not true    B. (b) is not true 

C) (c) is not true    D. (a), (b) and (c) are not true 

 

கீழ்கொணப் டும் வொக்கியங்களில் எமவ/(து) தவறொனது/(மவ)? 

a) மத்திய மொநில உறவுகமள ஆய்வு பசய்ய 1969 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நொடு அரசு 

ரொஜமன்னொர் கமிட்டி என்ற இரண்டு உறுப்பினர்கமளக் பகொண்ட குழு ஒன்மற 

நியமித்தது. 

b) அது அகில இந்திய தசமவகமள ஒழிக்க தவண்டும் என்று  ரிந்துமரத்தது. 

c) நிதி ஆமணயம் நிறுவப் ட்ட ஒரு நிரந்தர அமமப் ொக இருக்க தவண்டும் என்று 

 ரிந்துமரத்தது. 

A) (a) தவறொனது    B. (b) தவறொனது 

C) (c) தவறொனது    D. (a), (b) மற்றும் (c) தவறொனது 

 

4. Which schedule of the Indian Constitution specifies the powers authority and 

Responsibility of Panchayat? 

A) Seventh schedule   B. Sixth schedule 

C) Tenth schedule    D. Eleventh schedule 

 

இந்திய அரசியலமமப்பின் எந்த அட்டவமணயில்  ஞ்சொயத்து முமறயின் ஆற்றல், 

அதிகொரம் மற்றும் ப ொறுப்புகள் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளன? 

A) 7 வது அட்டவமண   B. 6 வது அட்டவமண 

C) 10 வது அட்டவமண   D. 11வது அட்டவமண 
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5. Consider the following statements: 

I. Governor is appointed by the President 

II. He is the nominee of the Central Governement 

III. The Draft constitution provided for the indirect election of the Governor 

IV. The constituent assembly opted for the indirect appointment of the 

Governor  

Choose the correct answer : 

A) (I) and (II) only correct   B. (I) and (IV) only correct 

C) (I) and (II) and (IV) only correct D. (III) only correct 

 

கீழ்க்கண்ட கூற்மற கருதவும் 

I. ஆளுநர் குடியரசு தமலவரொல் நியமிக்கப் டுகிறொர் 

II. அவர் மத்திய அரசொங்கத்தொல் நியமனம் பசய்யும் ந ர் ஆவொர் 

III. வமரவு அரசியலமமப்புச் சட்டம் ஆளுநர் நியமனத்திற்கு மமறமுக ததர்தல் 

முமறமய வழங்கியது 

IV. அரசியலமமப்பு நிர்ணய சம , ஆளுநர் ததர்தலுக்கு மமறமுக நியமன முமறமய 

எடுத்துக் பகொண்டது 

சரியொன விமடமய பதரிந்பதடுக்க 

A) (I) மற்றும் (II) மட்டும் சரி   B. (I) மற்றும் (IV) மட்டும் சரி 

C) (I) மற்றும் (II) மற்றும் (IV) மட்டும் சரி D. (III) மட்டும் சரி 

 

6. Which of the following Institutions has the final Power of deciding on the 

Composition of the Upper House of the State legislature? 

A) Parliament     

B. State legislature 

C) Lower House of the State legislature  

D. None of the above 

 

மொநில சட்டமன்ற தமலமவயின் உறுப்பினர் எண்ணிக்மகமய நிர்ணயிக்க கூடிய 

நிறுவனம் யொது? 

A)  ொரொளுமன்றம்    B. மொநில சட்டமன்றம் 

C) மொநில சட்டமன்றத்தின் கீழமவ  D. தமற்கூறிய எமவயும் இல்மல 

 

7. The Indian President has a veto power over 

I. Ordinary bill 

II. Money bill  

III. Constitutional amendment bill 

IV. State legislation bill 

Which statement given above are correct 

A) (I) and (IV) only    B. (IV) and (III) only  

C) (I), (III) and (IV) only   D. (II) and (III) only  

 

இந்திய குடியரசு தமலவர் எதன் மீது ரத்து பசய்கின்ற அதிகொரத்மத பகொண்டிருக்கிறொர் 

I. சொதொரண மதசொதொ மீது 

II. நிதி மதசொதொ மீது 

III. அரசியலமமப்புச் சட்ட திருத்த மதசொதொ மீது 

IV. மொநில சட்ட மதசொதொ மீது 

தமற்கூறியவற்றுள் எது சரியொனது? 

A) (I) மற்றும் (IV) மட்டும்   B. (IV) மற்றும் (III) மட்டும் 

C) (I), (III) மற்றும் (IV) மட்டும்  D. (II) மற்றும்  (III) மட்டும் 
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8.  

I. Money Bills can be introduced in the parliament without president’s 

approval  

II. The finance commission is appointed by the president 

  Which of the above statements are correct? 

A) (I) only     B. (II) only  

C) Both (I) and (II)    D. None of the above 

 

  

I. நிதி மதசொதொ, ஜனொதி தியின்  ரிந்துமரயின்றி நொடொளுமன்றத்தில் தொக்கல் 

பசய்யப் டும்  

II. இந்திய நிதி ஆமணயம் ஜனொதி தியொல் நியமிக்கப் டுகிறது. 

தமற்கூறியவற்றில் எது சரியொனது? 

 A) (I) மட்டும்     B. (II) மட்டும் 

C) (I) மற்றும் (II)    D. தமற்கண்ட எமவயுமில்மல 

 

9. The council of ministers of the Parliament hold office during the pleasure of 

A) Prime Minister    B. President 

C) Parliament    D. None of the above 

 

நொடொளுமன்ற அமமச்சரமவ நீடிப் து, இவரது ஆளுமமயொல் 

A) பிரதம மந்திரி    B. ஜனொதி தி 

C) நொடொளுமன்றம்    D. இமவ எதுவும் இல்மல 

 

10. Which of the following articles broadly Govern the relationship between the 

Prime Minister and the President? 

A) Articles 74, 75 and 78   B. Articles 51, 74 and 75 

C) Articles 85, 74 and 75   D. Articles 74, 75 and 79 

 

பின்வரும் எந்த விதிகள் ஜனொதி தி மற்றும் பிரதம மந்திரியின் உறவுகமள 

விவரிக்கின்றன? 

A) விதிகள் 74, 75 மற்றும் 78  B. விதிகள் 51, 74 மற்றும் 75 

C) விதிகள் 85, 74 மற்றும் 75   D. விதிகள் 74, 75 மற்றும் 79 

 

11. Directive principles of State Policy are described as “life-giving provisions of the 

constitution” by 

A) L.M. Singhvi    B. Ambedkar 

C) Rajendra Prasad    D. Radha Krishnan 

 

அரசு தநரடி வழிகொட்டு பகொள்மககள் என் து ‘அரசியலமமப்பிற்கு உயிரளிக்கும் 

விதிகளொகும்’ என ------- கூறினொர். 

A) எல். எம். சிங்வி    B. அம்த த்கர் 

C) இரொதஜந்திர பிரசொத்    D. இரொதொ கிருஷ்ணன் 

 

12. Consider the following statements on Fundamental Duties : 

1. Parliament cannot enforce it by a legislation 

2. It is applicable only to Indian citizens 
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3. All Fundamental duties are either moral or civil duties 

4. Paying taxes is a fundamental duty 

Which of the above statements are true? 

 A) 2,3 and 1 are correct   B. 1, 2, 3 and 4 are correct 

C) 2 and 3 are correct   D. 1, 3 and 4 are correct 

 

அடிப் மடக் கடமமகள் பதொடர் ொன கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கமள கவனிக்கவும் 

1. நொடொளுமன்றம் சட்டத்தின் மூலம் இமத அமல் டுத்த முடியொது 

2. இது இந்திய குடிமக்களுக்தக ப ொருந்தும் 

3. அமனத்து அடிப் மட கடமமகளுதம ஒழுக்க பநறிகமளதயொ அல்லது குடிமம 

கடமமகமளதயொ அடிப் மடயொக பகொண்டமவ 

4. அரசுக்கு வரிகமள பசலுத்துவதும் ஒரு அடிப் மட கடமம 

 

தமற்கூறப் ட்டுள்ளவற்றுள் எமவ சரியொனமவ? 

A) 2,3 மற்றும் 1 சரியொனமவ   B. 1, 2, 3 மற்றும் 4 சரியொனமவ 

C) 2 மற்றும் 3 சரியொனமவ   D. 1, 3 மற்றும் 4 சரியொனமவ 

 

13. Which of the following fundamental rights was converted as legal right? 

A) Right to Equality    B. Right to Freedom  

C) Right to Religion    D. Right to Property 

 

பின்வருவனவற்றுள் எந்த அடிப் மட உரிமம சட்ட உரிமமயொக மொற்றப் ட்டது? 

A) சமத்துவ உரிமம    B. சுதந்திர உரிமம 

C) மத உரிமம     D. பசொத்துரிமம 

 

14. Identify the fundamental duty that was added in 2002 by the 86
th
 Amendment 

Act. 

A. Respect National Flag 

B. Defend out country 

C. Develop Scientific Temper 

D. To provide opportunities for education to children between the age of 6-

14 years 

 

  

2002ல் 86ம் அரசியல் சொசன திருத்தல் சட்டம் மூலமொக தசர்க்கப் ட்ட அடிப் மட 

கடமமமய கண்டறிக. 

A. ததசிய பகொடிமய மதித்தல் 

B. நமது நொட்மட  ொதுகொத்தல் 

C. அறிவியல் உணர்மவ தமம் டுத்துதல் 

D. 6 முதல் 14 வயது குழந்மதகளுக்கொன கல்வி கற்கும் வொய்ப்பு வழங்குதல் 

 

15. Consider the following statements : 

I. The constitution of India establishes a Parliamentary form of 

Government  

II. Prime Minister is the Head of the Government 

III. President is the Head of the Government 

IV. Real executive power rests with the President of India 

Choose the correct answer from the following : 
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A. (I) and (II) only true   B. (III) only correct  

C. (II) and (IV) only correct  D. (IV) only correct 

 

கீழ்கண்ட கூற்மற கருதவும் 

I. இந்திய அரசியலமமப்புச் சட்டம்  ொரொளுமன்ற அரசொங்க முமறமய நிறுவியுள்ளது 

II. பிரதமர் அரசொங்கத்தின் தமலவர் ஆவொர் 

III. குடியரசு தமலவர் அரசொங்கத்தின் தமலவர் ஆவொர் 

IV. குடியரசு தமலவர் உண்மமயொன பசயலொட்சி அதிகொரம் பகொண்டவர் 

சரியொன விமடமய கண்டறிக. 

 A. (I) மற்றும் (II) மட்டும் சரி   B. (III) மட்டும் சரி 

C. (II) மற்றும் (IV) மட்டும் சரி  D. (IV) மட்டும் சரி 

 

16. By what name or names is our country mentioned in the Indian Constitution? 

A. Indian and Hindustan   B. India and Bharat 

C. Bharat     D. India, Bharat, Hindustan 

 

இந்திய அரசியலமமப்பில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள இந்தியொவின் ப யர் யொது? 

A. இந்தியன் மற்றும் இந்துஸ்தொன்  B. இந்தியொ மற்றும்  ொரதம் 

C.  ொரதம்     D. இந்தியொ,  ொரதம், இந்துஸ்தொன் 

 

17. Match the following : 

a) Article 39(b)  1. Protection of Ecology, Environment from 

Pollution 

b) Article 48(A)  2. Equal pay for Equal work 

c) Article 39(d)  3. Free legal aid to the poor 

d) Article 39(A)  4. Abolished hereditary property 

a b  c d 

A) 1 2 3 4 

B) 4 1 2 3 

C) 4 3 2 1 

D) 4 1 3 2 

 

கீழ்கண்டவற்மற ப ொருத்துக : 

a) சட்ட உறுப்பு 39(b) 1. சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மொசு ொட்டிலிருந்து 

 ொதுகொப்பு 

b) சட்ட உறுப்பு 48(A) 2. சம தவமலக்கு சம ஊதியம் 

c) சட்ட உறுப்பு 39(d) 3. ஏமழ எளிய மக்களுக்கு இலவச சட்ட உதவி 

d) சட்ட உறுப்பு 39(A) 4.  ரம் மர பசொத்துடமம அழித்தல் 

 

a b  c d 

A) 1 2 3 4 

B) 4 1 2 3 

C) 4 3 2 1 

D) 4 1 3 2 

 

18. Match the following : 

Preamble as    Said by 

a) Political Horoscope  1. Sir Ivor Jennings 
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b) Keynote to the Constitution 2. Thakurdas Bhargav 

c) Soul of the Constitution 3. B.R. Ambedkar 

d) Paradise of Lawyers  4. K.M. Munshi 

5. Earnest Barker 

  a b  c d 

A) 1 2 3 4 

B) 2 1 4 5 

C) 4 5 2 1 

D) 1 4 3 2 

 

ப ொருத்துக : 

 முகப்புமரயின்  தம்  கூறியவர் 

a) அரசியல் ஜொதகம்   1. சர் ஐவர் பஜன்னிங் 

b) அரசியலமமப்பின் சொவி  2. தொகுர்தொஸ்  ர்கவ் 

c) அரசியலமமப்பின் ஆன்மொ  3. பி.ஆர். அம்த த்கர் 

d) வழக்கறிஞர்களின் பசொர்க்கம் 4. தக.எம். முன்சி 

5. எர்னஸ்ட்  ொர்க்கர் 

  a b  c d 

A) 1 2 3 4 

B) 2 1 4 5 

C) 4 5 2 1 

D) 1 4 3 2 

 

 

19. Which article of Constitution of India mentions the abolition of untouchability? 

A. Article 16(4)    B. Article 17 

C. Article 18     D. Article 19 

 

இந்திய அரசியலமமப்பின் எந்த சரத்து தீண்டொமம ஒழிப்பு  ற்றி குறிப்பிடுகிறது? 

A. 16(4) சரத்து    B. 17 சரத்து 

C. 18 சரத்து     D. 19 சரத்து 

 

20. Which ideology threatens Indian Unity? 

A. Communalism    B. Communism 

C. Democracy     D. Socialism 

 

எந்த கருத்தியல் இந்திய ஒற்றுமமமய அச்சுறுத்துகிறது? 

A. வகுப்புவொதம்    B. ப ொதுவுடமம 

C. மக்களொட்சி     D. தசொசியலிசம் 

 

21. Which of the following statements regarding political parties in India is/are 

correct? 

a) Parties in India function within the institutional framework of a federal 

structure and are bound by the country’s electoral laws and rules 

b) Strong institutionalised parties are vital for healthy democracies 

A. (a) only correct    B. (b) only correct 

C. Both (a) and (b) are correct  D. Neither (a) nor (b) is correct 

 

அரசியல் கட்சிகள் குறித்து கீழ்கொணப் டும் வொக்கியங்களில் எது/எமவ சரியொனமவ? 
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a) இந்திய அரசியல் கட்சிகள் ஒரு கூட்டொட்சி கூட்டமமப்புக்குள் பசயல் டுகின்றன 

தமலும் நொட்டின் ததர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளுக்கு கட்டுப் டுகின்றன. 

b) சிறப் ொன ஜனநொயக நொடுகளுக்கு வலுவொன நிறுவனமொக்கப் ட்ட கட்சிகள் மிக 

முக்கியமொனமவ 

A. (a) மட்டும் சரி    B. (b) மட்டும் சரி 

C. (a) மற்றும் (b) மட்டும் சரி   D. (a) யும் இல்மல, (b) யும் இல்மல 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemist in Tamil Nadu Industrial Sub Ordinate 

Service 

Polity Questions 

 

1. 

 

2. 
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3. 

 

4. 
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5. 

 

6. 
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7. 
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8. 

 

 

Executive Officer Grade –  in HRC  
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Polity Questions  

1. 
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2. 

 

3. 
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4. 

 

5. 
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6. 

 

7. 
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8. 
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9. 

 

 

10. 
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Assistant Director of Cooperative Audit 

Polity Question 

1. 
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2. 
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3. 

 

 



 

IYACHAMY ACADEMY CHENNAI| TIRUNELVELI | TENKASI – 9952521550 30 

 

4. 

 

 

5. 
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6. 
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7. 
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