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GS1M/19             Test - 2 

2019 

bghJ  m¿î 

GENERAL STUDIES 

(jÄœ k‰W« M§»y tot«) 

(Tamil & English Version) 

 

 

neu« : 3 kÂ bkh¤j kâ¥bg© : 250 

Duration : 3 Hours Max. Marks : 250 

 

 

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 Édh¡fS¡F« ÉilaË¡fî«. 

 Answer all the given Questions. 

  (25 × 10 = 250) 

Unit I (Modern Indian History) 

gFâ - I (eåd ïªâa tuyhW) 

1. நாிங்கின் மநாமியாரினா சீபமநப்பு ற்ி ஒரு குிப்பு எழுதுக. 

Write a note on the Linguistic Reorganization of States. 

 

2. சமூகச் சீர்திருத்த இனக்கங்கில் டாக்டர்.ி.ஆர்.அம்பத்காரின் ங்கிப்ம 

யிக்குக. 

Explain the contribution of Dr.B.R.Ambedkar in social reform 

movement. 

 

3. இசுாநின சீர்திருத்த இனக்கங்கம ஆய்வு மசய்க. 

Examine the Islamic Reform movements. 

 

4. இந்தினாயில் மசனல்டுத்தப்ட்ட ஆங்கிபனரின் மயவ்பயறு யமகனா ியரித் 
திட்டக் மகாள்மககள் னாமய? 

What are the different type of Land Revenue Policies of British in India 

 

5. இந்தினாயின் ாபம்ரின ட யமககமப் ற்ி யியரி. 

Give a detailed account on Classical Dance forms of India. 
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Unit II (Socio Economic Issues) 

gFâ - II (r_f bghUshjhu á¡fšfŸ) 

6. இந்தின சமுதானத்தின் நீது உகநனநாக்கிால் ஏற்ட்டுள் தாக்கம் ற்ி 

யிரியா கட்டுமப எழுதுக. 

Write a detailed essay about the Impact of Globalization on Indian 

Society. 

 

7. இந்தினக் குடும் அமநப்பு முமனில் கபநனநாதிால் ஏற்ட்டுள் தாக்கம் 

ற்ி யியரி. 

Explain the impact of Urbanization on Indian Family System. 

 

8. இந்தினாயில் சிறுான்மந சமூகத்தின் நத்தினில் யறுமநனின் அச்சுறுத்தல் 

கடுமநனாக ிவுயது ஏன்? 

Why the menace of Poverty is very severe among the minority 

communities in India? 

 
9. இந்தினாயில் காணப்டும் ல்பயறு யமகனா னங்கபயாதத்திம தகுந்த 

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் யியாதி. 

Discuss the different types of terrorism in India with suitable examples. 

 
10. இந்தினாயில் நதச் சிறுான்மநனிர் எதிர்மகாள்ளும் சிபநங்கள் னாமய? 

What are the difficulties faced by the Religious Minorites in India? 

 

11. ாட்டில் நத்தின, நாி அபசுகள் பநற்மகாண்ட யறுமந எதிர்ப்புத் திட்டங்கள் ற்ி 

யிரியா கட்டுமப எழுதுக. 

Write a detailed essay about the Anti-Poverty programs taken by both 

the Union and State Governments in the Country. 

 

12. தற்பாமதன உகநனநாக்கல் சகாப்தத்தில், சமுதானத்தில் நித உரிமந நீல்கள் 

பயறு ரிணாநங்கள் / யடியங்கம எடுத்து யருகின் என்தம ிரூி. 

In the Globalized era, the Human Rights Violation is taking different 

shapes in the Society. Justify. 
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13. ாட்டின் உள்ாட்டுப் ாதுகாப்ிற்கு க்சிசம் நிகப்மரின அச்சுறுத்தல் என்தம 
ீங்கள் ஏற்றுக் மகாள்கிரீ்கா? 

Naxalism is the biggest threat to the internal security of the country. Do 

you agree? 

 

14. இந்தினாயில் ிபாந்தினத்துயம் என்து ஒரு சக்தி யாய்ந்த (இனங்கு) கருத்துரு. இது 

இந்தின நக்காட்சினில் ஆபம்ம் முதல் தற்பாது யமப தது யடியங்கம 
நாற்ிக் மகாண்பட யந்துள்து என்தம தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் யிரியாக 

யிக்குக. நற்றும் இந்தினாயில் ிபாந்தின உணர்வு உருயாக முதன்மநனா 

காபணங்கம முன்ிமப்டுத்துக. 

Regionalism is a dynamic concept in India which is always changing its 

shape since the inception of the Indian Democracy. Explain with this 

examples. Also, highlight the primary causes of regionalism in India. 

 

15. இந்தினாயில் உள் அபசுகள் ல்பயறு முனற்சிகம பநற்மகாண்ட பாதிலும், 

குடிமச குதிகள் ாட்டின் மதாடர்ச்சினா ிபச்சிமனாக இருப்து ஏன்? இந்த 

அச்சுறுத்தம எவ்யாறு தீர்ப்து? 

Despite of so many efforts by the Governments in India, Slums are the 

persisting problem in the country. Why? How this menace could be 

resolved? 

 

16. இந்தினாயில் கர்ப்பும் நற்றும் கிபாநப்பு யாழ்க்மகனிம தகுந்த 

உதாபணங்களுடன் ஒப்ிடுக நற்றும் பயறுடுத்துக. 

Compare and contrast the Urban and Rural life in India with suitable 

examples. 

 

 

Unit III (Mental Ability) 

gFâ - III (புத்திக் கூர்மை) 

17. 30 சிறுயர்கபாடு 21 ஆண்கள் 5 ாட்கில் மசய்மம் பயமமன யிட 10 

சிறுயர்கபாடு பசர்ந்து 25 ஆண்கள் 6 ாட்கில் அதிக பயமமன மசய்ன 

முடிமம். அபத பயமமன 4 ாட்கில் மசய்ன 40 ஆண்களுக்கு எத்தம 
சிறுயர்கள் உதய பயண்டும்? 

25 men with 10 boys can do in 6 days as much work as 21 men with 30 

boys can do in 5 days. How many boys must help 40 men to do the 

same work in 4 days? 
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18. Aயாது ஒரு பயமமன 10 ாட்கில் முடிக்க முடிமம்.  B ஆது 12 ாட்கில் 

முடிக்கும் நற்றும் C ஆது 15 ாட்கில் முடிக்கும். அமயரும் ஒன்ாக 

பயமமனத் மதாடங்கிார்கள் ஆால் A ஆது பயமமன ஆபம்ித்து 2 

ாட்களுக்குப் ிகு யிட்டு மசல் பர்ந்தது. B ஆது பயம ிமயமடயதற்கு  

3 ாட்களுக்கு முன்ால் யிட்டுச் மசல் பர்ந்தது. எில் எவ்யவு ாட்களுக்கு 
பயம மசய்னப்ட்டது? 

A can complete a work in 10 days, B in 12 days and C in 15 days. All of 

them began the work together but A had to leave the work after 2 days 

of the start and B 3 days before the completion of the work. How long 

did the work last. 

 

19. A,B,C என் மூன்று குமாய்கள் ஒரு மதாட்டிமன 6 நணி பபத்தில் ிபப் முடிமம். 
2 நணி பபத்திற்கு அயற்ில் ஒன்ாக பயம மசய்த ிகு, C ஆது 

மூடப்டுகிது. A நற்றும் B ஆது நீதமுள் குதிமன 7 நணி பபத்தில் ிபப் 
இனலும். எில் மதாட்டிமன ிபப்புயதற்கு C நட்டும் தினாக எடுத்துக் மகாண்ட 

பபம்? 

Three pipes A,B,C can fill a tank in 6 hours. After working at it together 

for 2 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 

hours. The Number of hours taken by C alone to fill the tank is. 

 

20. 1½ யருடங்களுக்கு ஆண்டுக்கு 10% யட்டியிகிதத்தில் ஒரு குிப்ிட்ட ணத் 
மதாமகனின் நீதா கூட்டு யட்டி நற்றும் தி யட்டினின் பயறுாட்டுத் மதாமக 

183 ரூானாகும். இங்கு யட்டினாது ஆண்டிற்கு இருமும கூட்டப்டுகிது. எில் 

அசல் மதாமகமன கண்டுிடிக்கவும். 

The difference between compound and simple interest on a certain sum 

of money at the interest rate of 10% per annum for 1½ years is Rs.183 

when the interest is compounded semi-annualy. Find the sum of 

money. 

 

21. ஒரு கபத்தின் நக்கள் மதாமக 176400 ஆகும். அது ஆண்டுபதாறும் 5 சதயதீத்தில் 
அதிகரித்தால் 2 யருடத்திற்கு ிகு அதன் நக்கள் மதாமக என்யாக இருக்கும்? 2 

யருடத்திற்கு முன்பு என்யாக இருந்தது? 

The population of a town is 176400. If it increases annually at 5% what 

will be its population 2 years hence? What was it 2 years ago? 
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22. ஒரு அபங்கத்தின் ீம், அகம் நற்றும் உனபநாது 25 நீ, 15 நீ  நற்றும் 5 நீ 
முமபன ஆகும். அதன் தமப நற்ம் 4 சுயர்கள் ஆகினயற்ம ஒரு சதுப 

நீட்டருக்கு 80 ரூாய் யதீத்தில் புதுப்ிப்தற்கா கட்டணத்மதக் கண்டுிடிக்கவும். 

The length, Breadth and height of a hall are 25m, 15m and 5m 

respectively. Find the cost of renovating its floor and four walls at the 

rate of Rs.80 per m2? 

 

23. தண்ணபீாது 50 நீ ீம் நற்றும் 44 நீ அகமுள் மசவ்யகத் மதாட்டிக்குள் 14 

மச.நீ. யிட்டம் மகாண்ட உரும யடியக் குமானின் மூம் ஒரு நணி பபத்திற்கு 

15 கி.நீ. பயகத்தில் ஒடிக்மகாண்டிருக்கிது. மதாட்டினில் உள் ீரின் அயாது 

எவ்யவு நணி பபத்தில் 21 மச.நீட்டபாக உனரும்? 

Water is flowing at the rate of 15 Km/Hr through a cylindrical pipe of 

diameter 14 cm into a rectangular tank which is 50m long and 44m 

wide. In How many hours will the water level in the tank raise by 21 

cm? 

 

24. 52 சீட்டுகமக் மகாண்ட கட்டில் இருந்து இபண்டு சீட்டுகள் குிப்ின்ி பதாபானநாக 
எடுக்கப்டுகிது. இபண்டுபந கருப்பு அல்து இபண்டுபந பாணினாக  இருப்தற்கா 

ிகழ்தகவு என்? 

Two cards are drawn at random from a pack of 52 cards. What is the 

probability that either both are black or both are queen. 

 

25. ஒரு கணயரும் நமயிமம் ஒரு தயினில் உள் இபண்டு காினிடங்களுக்காக 

பர்காணலுக்கு யருகிார்கள். கணயரின் பதர்யிற்கா ிகழ்தகவு 1
6

நற்றும் 

நமயி பதர்யிற்காது 1
5

 ஆகும். 

i) இபண்டு பரும் பதர்யாயதற்கா ிகழ்தகவு என்? 
ii)  அயர்களுள் னாருபந பதர்யாகாததற்கா ிகழ்தகவு என்? 

iii) னாபபனும் ஒருத்தர் பதர்யாயதற்கா ிகழ்தகவு என்? 
 

A husband and wife appear in an interview for 2 vacancy in the same 

post. The probability of husband section is 1
6

 and that of wife’s 

selection is 1
5

. What is the probability of  

i) Both of them get selected 

ii) None of them get selected 

iii) Anyone got selected 


