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É©z¥gjhu®fS¡fhd bghJ¡ F¿¥òfŸ: 

General Instructions to the Candidates: 

i) Çdh¡fŸ g£l¥go¥ò ju¤âY«, ÇÆthf ÇilaË¡F« tifÆY« cŸsJ. 

This Question Paper is descriptive type in Degree Standard. 

 

ii) Çdh¤jhshdJ jÄœ k‰W« M§»y tot§fËš cŸsJ. VnjD« rªnjf« 

ïU¥ã‹, M§»y toÇš ju¥g£LŸs F¿¥òfns KothdJ. 

The Question Paper is printed in Tamil and English version. In all 

matters and in cases of doubt English version is final. 

 

iii) ï¤nj®it¥ bghW¤jtiu, mHfhf vGJtj‰nfh k‰W« ãiHÆšyhkš 

vGâaj‰fhfnth jÅahf kâ¥bg©fŸ xJ¡f¥glÇšiy. 

There is no reservation on marks for neatness of execution and 

correctness of spelling in respect of this paper. 
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(RU¡fkhf ÉilaË¡F« Édh tif) 

(Brief Answer Type) 

F¿¥ò : i) 150 brh‰fS¡F Äfhkš ÇilaË¡fî« 

Note  :  Answer not exceeding 150 words. 

          ii) x›bthU ÇdhÇ‰F« g¤J kâ¥bg©fŸ 

 Each question carries ten marks. 

            iii) bfhL¡f¥g£LŸs mid¤J Çdh¡fS¡F« ÇilaË¡fî«. 

 Answer all the given Questions. 

  (25 × 10 = 250) 

  Unit - I (Polity)  

1. பின்வருவனவற்றம விரக்குக. 
a. அறனவருக்குான வதுவந்த ார் வாக்குரிற ற்றும் அ ன் முக்கித்துவம் 

பற்மி விவா ிக்க. 
b. நீ ிப்புனாய்வு அ ிகாம் பற்மி நீங்கள் அமிந் றவ என்ன? 

Explain the following : 

a. Discuss Universal Adult Franchise and its Importance. 

b. What do you know about Judicial Review? 

 

2. ின்யருயயற்ற யிக்கவும். 

a. பஞ்சாத்துகள் (பட்டியிடப்பட்ட பகு ிகரின் விரிவாக்கச் சட்டம், 1996 

என்மால் என்ன? 

b.  னிநபர் தசா ா ற்றும் பபாது தசா ா ஆகிவற்மிற்கு இறடியான 

தவறுபாடுகறர குமிப்பிடுக. 
Explain the following 
a. What is PESA Act of 1996? 

b. Mention the difference between Public Bill and Private Bill? 

 

3. ின்யருயயற்ற யிக்கவும். 

a. றசினிா (Raisinia) தபச்சுவார்த்ற  என்மால் என்ன? 

b. வம்பு நீக்க சட்டம் 2002 பற்மி விவா ி. 
Explain the following 
a. What is Raisinia Dialogue? 

b. Discuss Delimitation act 2002? 

 

4. இந்தின உச்ச ீதிநன்த்தின் ீதி யபம்பு நற்றும் அதிகாபங்கள் ற்ி யியரி. 

Discuss the Jurisdiction and Power of Supreme Court of India. 
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5. இந்தினாயில் குடிபரிறந பறுயதற்கா அடிப்றைகள் னாறய? 

What are the Grounds of Acquisition of Citizenship in India? 
 

6. நத சுதந்திபத்திற்கா உரிறந ற்ி குிப்பு யறபக. 
Give an account on the Right to Freedom of Religion. 

 

7. BRICS ாடுகளுைன் இந்தினாயிற்கா உவுகள் ற்ி யிரியாக யியாதி. 
Discuss in detail Regarding the Indian Relation with BRICS countries 

 
8. 74 யது அபசினறநப்பு சட்ைத் திருத்தம்  1992 அடிப்றைனில் உருயாக்கப்ட்ை 

கபாட்சி அறநப்புகின் ல்வயறு யறககள் னாறய? 

What are the different types of Urban Government formed as per 74th 

Amendment Act of 1992? 
  

9. நத்தின நாி உவுகள் ற்ி யிரியாக யியாதி . 
Discuss in detail about the Centre-State Relations 

 
 

Unit - II (Culture & Heritage) 

10. தநிழ் இக்கினங்கள் உணர்த்தும் யாழ்யினல் பிகள் ற்ி ழுதுக. 
Write about the Humanitical Ethics Mentioned in Tamil Literature? 

 

11. குிப்பு யறபக. 
a. றுதழுவுதல் 

b. சிம்ாட்ைம் 

c. காயல் நபம் 

d. சதுக்க பூதம் 

e. குபறயக் கூத்து 

Write a Short Note. 

a. Earu Thazhuvuthal 

b. Silambattam 

c. Kaval Maram 

d. Sathukka Bootham 

e. Kuravai Koothu 

 

12. ண்றைன தநிமர்கள் பகாண்ைாடின இந்திப யிமா, டுகல் யமிாடு, த்திி 
யமிாடு ற்ி ழுதுக? 
Write about the Festival of Indira, Worship of Herostone and Worship 

of Chaste wife which were celebrated by Ancient Tamil’s? 
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13. சபக பன்வற்த்திற்கு ீதிகட்சி ஆற்ின வசறயகள் ற்ி யியரி? 

Explain above the Contributions of Justice Party to the Social 

Development of Tamilnadu. 

 

14. திபாயிைாடு குித்த பரினாரின் கருத்தினல் ற்ி நதிப்ிடுக. 
Evaluate the Periyar’s Idealogy about Dravidian Land? 

 

15. இருதாம் நூற்ாண்டில் தநிழ் இக்கின யர்ச்சி ற்ி யியரி? 

Explain about Growth of Tamil Literature in 20th Century? 

 

16. தநிமக ண்ாட்டிற அின பயிாட்ையரின் குிப்புகள் வ்யாறு உதவுகின் 

ன்தற யிக்குக? 
Explain how Foreigner’s notes are used to know about Tamil’s 
Culture? 

 

17. ண்றைன தநிழ் இக்கினங்கள் கூறும் அியினல் பசய்திகள் ற்ி யியரி? 

Explain about the Scientific Informations mentioned in Ancient Tamil 

Literature. 

Unit III (Science & Technology) 

18. ின்யருயயற்ற யியரி. 

a. யிண்பயி நாசுாடு 

b. FAME – India Scheme (வம் - இந்தினா) திட்ைம் 

c. கருந்துற 

d. இன்றசட் (INSIGHT) யிண்கம் 

e. TESS 

Explain the following 
a. Space Pollution 

b. FAME – India Scheme 

c. Black hole 

d. INSIGHT SPACECRAFT 

e. TESS 

  
19. பதாமில்நுட்த் தகயல் ரிநாற்ம் ன்ால் ன்? இந்தினா, பதாமில்நுட்த் 

தகயல் ரிநாற்த்றத பகாண்டிருப்தற்கா வதறயகள் ன்? ித்தினம் - அனி 
(Lithium-ion) நின்கத்தின் ன்றநகள் நற்றும் தீறநகள் ற்ி யிக்கவும். 

What is Technology Transfer? What are the needs for India to have 

technology transfer? Explain about the advantages and disadvantages 

of Lithium-ion battery. 
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20. “நுண்ணரீ்ப் ாசவந இந்தின வயாண்றநனின் திர்காம்” இதன்டி 

வயாண்றந நற்றும் ீர் னன்ாட்டு தின் ஆகினயற்ில் நுண்ணரீ்ப் ாசத்தின் 

ங்கிற யிக்குக. 
“Micro Irrigation is the future of Indian Agriculture” in this regard 

explain the role of Micro Irrigation in Agriculture and Water use 

efficiency. 

 

21. “பன்று பற்வார் குமந்றத” பறறனப் ற்ி யிக்கவும். 

Explain about “Three Parent Baby” 
 

22. ின்யருயயற்ற யியாதிக்கவும். 

a. உனிரி ஊட்ைச்சத்து ற்ம் (Bio-Fortification) 

b. UNNATI திட்ைம் 

c. யிநத் தாயப யர்ப்பு (Aeroponics) நற்றும் ீர்நத்தாயப யர்ப்பு  

(Hydroponics) 

d. வதசின வதாட்ைக்கற திட்ைம் 

Discuss the following 

a. Bio-Fortification 

b. UNNATI Programme 

c. Aeroponics and Hydroponics 

d. National Horticulture Mission 

 

23. தநிழ்ாடு சூரின ஆற்ல் பகாள்றக 2019ன் குிக்வகாள், வாக்கம் நற்றும் 

இக்கிறப் ற்ி யியரி. 

Describe about the Objective, Scope and Targets of Tamilnadu Solar 

Energy Policy 2019. 

 

24. ிபதான் நந்திரி கிரிரி சின்சானி வனாஜா (PMKSY)வின் வாக்கம் நற்றும் 

கூறுகறப் ற்ி குிப்பு தருக. 
Give an account on the Objective and Components of Pradhan Mantri 

Krishi Sinchayee YOJANA (PMKSY) 

 

25. ின்யரும் பசாற்கற சுருக்கநாக யிக்கவும் 

a. NIRBHAY வுகறண 

b. ிபவநாஸ் வுகறண 

c. (LIGO) ிவகா - இந்தினா திட்ைம் 

Brief about the following terms: 

a. NIRBHAY Missile 

b. BrahMos Missile 

c. LIGO-India Project 

 


