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குருப் 2 முன்மத்தர்வு தாடத்திட்டம் ற்றும் தடிக்க தண்டி புத்கங்கள் 

விணாத்ாள் அமப்பு 

1. இந்தின & தமிமக அவில் அறிவினல் ததொழில்நுட்த்தின்  ங்கு நற்றும் தொக்கம் நற்றும்  

மநம்ொடு 

மபண்டத்தின் அமநப்பு-தொது அறிவினல் விதிகள்-புதின உருயொக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்-

மதசின அறிவினல் ஆபொய்ச்சி கூடங்கள்-ருப்தொருள்களின் ண்புகளும்,இனக்கங்களும்,-இனற்பினல் 

அவுகள்,அவீடுகள் நற்றும் அகுகள்-விமை,இனக்கம் நற்றும் ஆற்ல்-

கொந்தவினல்,மின்ைொபவினல் நற்றும் மின்னுவினல்-தயப்ம்,ஒளி நற்றும் ஒலி-அனு நற்றும் 

அனுக்கரு இனற்பினல்--யொனினல் நற்றும் விண்ணினல் அறிவினல்- நிநொமஇனல் -பூமகொ 

இனற்பினல்-தனிநங்கள் நற்றும் மைர்நங்கள்-அமிங்கள் ,கொபங்கள் நற்றும் உப்புகள்-தைனற்மக 

உபங்கள்-உயிர்தகொல்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்தகொல்லிகள்-ஆக்ஸிஜமற்ம் நற்றும் ஒடுக்க 

விமகள்-தொதுக்கள் நற்றும் உமொகங்களின் மயதினல்-கொர்ன், மட்பஜன் நற்றும் அதன் 

கூட்டுப்தொருட்கள்-உயிர்மயதினல் நற்றும் உயிரித்ததொழில்னுட்ம்-மின்மயதினல்-ொலிநர் நற்றும் 

பிொஸ்டிக் யொழ்க்மக அறிவினலின் முக்கின கருத்துக்கள்-தைல்லின் அடிப்மட ற்றின 

அறிவினல்-உயிரிங்களின் ல்மயறு யமககள்-உணவூட்டம் நற்றும் திட உணவு-சுயொைம்-

ைத்துணவினல் நற்றும் உணர்வினல்-யர்சிமதநொற் தயளிமனற்ம்-உயிரித் ததொடர்பினல்.-இபத்தம் 

நற்றும் இபத்த சுமற்சி- ொொமில்ொ சுபப்பி நண்டம் அமநப்பு-இப்தருக்க அமநப்பு மும-

நபபினல் நற்றும் ொபம்ரின அறிவினல்-சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சூமலினல்- உயிரின ம் நற்றும் 

சுகொதொபம்-ல்லுயிரி மயறுொடும் அதன் ொதுகொப்பும்-நனித மொய்கள் முன்தடுப்பு நற்றும் 

பொநரித்தல்-பவும் தன்மநயுள் மொய்கள்-பயொத் தன்மநயுள் மொய்கள்-நது அடிமநனொதல் 

நற்றும் மொமதப்தொருட்கள்-விங்குகள்,நனிதன்,தொயபம் இயற்றின் யொழ்வினல்-அபசின் 

அறிவினல் ததொடர்ொ தகொள்மககள் நற்றும் நிறுயங்கள்-அறிவினல் ததொழில் நுட்த்தின் 

ங்களிப்பு-ைொதம-தொக்கம்-ஆற்லில் தன்னிமவு- ண்தய்யம் கண்டறிதல்-ொதுகொப்பு 

ஆபொய்ச்சி ததொடர்ொ நிறுயங்கள்- கடல் ஆபொய்ச்சி நற்றும் மநம்ொடு- ததொம நுண்ணுர்வு 

ததொழில்நுட்ம் நற்றும் அதன் னன்ொடுகள். 

தடிக்க தண்டி புத்கங்கள் 

 அறிவில் 8 முல் 10 ம 2004 ததிப்பு 

 11 ற்றும் 12 ஆம் குப்பு வினங்கில் முழுதும் 
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 11 ற்றும் 12 இற்பில் ட்டும் ததில் புத்கத்தில் குறிப்பிட்ட 

தாடத்திட்டம்  ட்டும்.  

 ததன ச ான்ணம அமணத்தும்சதாது அறிவில் ஆகும்  

  மீத்தி தம்தாடுகள் , அறிவில் சாழில் நுட்தத்திற்கு மிழில் 

புத்கங்கள் இல்மன , Science and Technology book Spectrum 

Publication தன்தடுத்னாம். 

 அறிவில் எளி ற்றும் துளிர் ா இழ்கமப தன்தடுத்னாம் ( மிழில் 

கிமடக்கும்) 

2. நத்தின நற்றும் நொநி ஆட்சிமும நற்றும் தமிமகத்துடொ சிப்பு ததொடர்பு ைம்ந்தநொக 

நொநி அபசு அமநப்பு-ணிகள்-கட்டுொட்டு முமகள்-நொயட்ட  நிர்யொகம்-நக்கள் ம் ைொர்ந்த 

திட்டங்களில் நொயட்ட நிர்யொகத்தின் ங்கு- தமிமக ததொழிற்ைொம அமநவிடங்கள்-

தொதுப்ணிகளில் நொநி அபைொங்கம்- ணினொர் மதர்வு முகமநகள் நொநி அவில் - நொநி 

அபசின்  நிதி ததொடர்ொக- நிதி ஆதொபங்கள்-ஆண்டு யபவு தைவு(ட்தஜட்) நற்றும் நொநி நிதி 

நிர்யொகம்- நிர்யொகத்தில் தகயல் ததொழில்நுட்த்மத னன்டுத்துதல்- நொநி அவில் மின் 

ஆளுமக (E-Governance)- இனற்மகப் மரிடர்கள்- நத்தின நற்றும் நொநி அவில் 

மரிடர்கள்- மரிடர் ததொடர்ொ திட்டமிடல்- ைமூக ம்-நத்தின அபசு திட்டம்- நத்தின அபைொல் 

தமிமகத்தில் தைனல்டுத்தப்டும் த்திட்டங்கள்- நத்தின அபசு அமநப்பு-ணிகள் நற்றும் 

கட்டுப்ொட்டு முமகள்- நத்தின நற்றும் நொநி அபசுகளுக்கு இமடமனனொ உவுகள்- இந்தின 

ததொழில் அமநவிடங்கள்- தொதுப்ணிகளில் நத்தின அபசின் ங்கு- நத்தின அபசு அவிொ 

ணினொொர் மதர்வு முகமநகள்- நத்தின அபசின் நிதி ததொடர்ொக- நிதி ஆதொபங்கள்- ஆண்டு யபவு 

தைவு திட்டம் (ட்தஜட்)- நிதி நிர்யொகம்- நத்தின அபசின் தைனல்ொடுகளில் தகயல் ததொழில் 

நுட்த்மத னன்டுத்துதல்- நத்தின அபசு அவில் மின் ஆளுமக- ைமூக ம்- நத்தின அபைொல் 

தைனல்டுத்தப்டும் ைமூக திட்டங்கள் இந்தின அவில். 

தடிக்க தண்டி புத்கங்கள்  

 12 து குப்பு அசினமப்பு புத்கம் 

 மிழ்ாடு  நிர்ாகம் டாக்டர் தக.சங்கதட ன் ( சதரும்தானாண தகுதிகள் 

அடக்கம்) 
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 Administration of Union and States With Special Reference to 

Tamilnadu by Iyachamy Murugan (English only) 

3. ைமூக தொருொதபொ மொக்குகள் இந்தினொ நற்றும் தமிமக அவில் 

நக்கள்ததொமக தயடிப்பு-மயமயொய்ப்பின்மந ற்றின நிகழ்வுகள் இந்தின நற்றும் தமிமக 

அவில்-குமந்மத ததொழிொொர்-தொருொதொபப் மொக்கு- யறுமந-தூய்மந - கர்ப்பு நற்றும் 

ஊபகப்குதிகள்-தொதுயொழ்வில் ஊமல்-ஊமல் முன்தடுப்பு டயடிக்மககள்- நத்தின ஊமல் 

கண்கொணிப்பு ஆமணனம்-நக்கள் நீதிநன்ம் (மொக் அதொத்)-குமதீர்ப்ொர்-நத்தின கணக்கு 

தணிக்மகனொர்-கல்வினறிவின்மந-தண்கள் மநம்ொடு- தண்கள் மநம்ொட்டு டயடிக்மககளில் 

அபசின் ங்கு-அமத்து துமகளிலும் தண்களுக்கு இமமக்கப்டும் அநீதிகள்-குடும் 

யன்மும-யபதட்ைமப் பிபச்ைம- ொலினல் தொக்குதல்-தொருொதொப மநம்ொட்டு தொக்கத்தொல் 

ண்ொடு நற்றும் ொபம்ரினத்மத இமத்தல்- கர்நனநொதம் நற்றும் ைமூகத்தில் கர்நனநொதலின் 

விமவு- ொட்டின் யர்ச்சிக்கு திபொ யன்முமகள்- நத யன்மும- தீவிபயொதம் நற்றும் 

யகுப்பு யொதம்- சிறுொன்மநயிரின் பிபச்ைமகள்- நனித உரிமநகள் ததொடர்ொக-தகயல் அறியும் 

உறிமந - நத்தின நற்றும் நொநி தகயல் ஆமணனங்கள்- ொன்கு  நிர்யொகத் தூண்கொ – 

நீதித்தும- நிர்யொகத்தும-ைட்டமினற்றுதல்- ஊடகங்களுக்கிமடமன உள் ம்பிக்மக நற்றும் 

மயறுொடுகள்- கல்வி- கல்வி நற்றும் தொருொதொப யர்ச்சிக்கு இமடமனனொ ததொடர்பு- ைமூக 

முன்மற்த்திட்டம்-மயமதறும் உரிமநச் ைட்டம்-சுன மநம்ொட்டுத்ததொழில்கள் நற்றும் 

ததொழில்முமமயொர் மநம்ொடு- ைமூக த்தில் அபசு ைொபொ நிறுயன்ங்களின் ங்களிப்பு-அபசின் 

சுகொதபக்  தகொள்மக ததொடர்ொமய. 

தடிக்க தண்டி புத்கங்கள்  

 11 ஆம் குப்பு சதாருபாா புத்கத்தின் சின தகுதிகள் (old book) 

 இந்திப்சதாருபாா பர்ச்சி ா.சதா குரு ாமி 

 Social Economic Issues in India and Tamilnadu - Iyachamy Murugan 

4. டப்பு  ம்தங்கள் தசி அபவில்  

5. டப்பு  ம்தங்கள் மிக அபவில்  

(குறிப்பு இந்ப் தகுதிக்கு திண ரி ச ய்தித்ாள் தடிப்தன் மூனம் ளிமாக 

திர்சகாள்பனாம்) 
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முன்மத் தர்வு விணாத்ாள் அமப்பு 

திப்சதண்கள்  சாத் விணாக்கள் விமடளிக்க 

தண்டிம 

ார்த்மகளின்  

ண்ணிக்மக 

3 35 30 30 (5 ரி) 

8 18 15 120 (2 தக்கம்) 

15 2 2 250 ( 3 தக்கம்) 

30 கட்டும 4 2 500 (6 தக்கம்) 
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முன்மத் தர்வு ாதிரி விமடத்ாள் 
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TNPSC தர்வுகளில் கட்டும ழுதுது ப்தடி 

சதாதுாக ந் எரு குறிப்பிட்ட  மனப்பின் கீழ் விணா தகட்கப்தடும் ன்தம 

இத்தர்வில் மறுக்க இனாது. ஆணால் டி ன் பி  ஸ் சி தர்விமணப் சதாருத்ம 

தர்ாமாாணது ,  மூக, சதாருபாா நிகழ்வுகள் ற்றும் த்தி ாநின அசின் 

திட்டங்கமப அடிப்தமடாக மத்த ான் கட்டும விணாவிமண ாரிக்கிநது. இதில் 

நீங்கள் 500 ார்த்மகளுக்கு சுார் 6 தக்கங்கள் ழு தண்டி இருக்கும். சாத்ம் 4 

விணாக்கள் சகாடுக்கப்தட்டு அதில் தனும் இண்டனுக்கு விமடளிக்க தண்டும்  

சிநந் கட்டும ழுதுது ன்தது ல்ன 

கருத்துக்கமபதா/கல்கமபதா/குறிப்புக்கமபதா சகாண்ட சாகுப்தாக இருக்க 

தண்டும். ஆணால் அம ாம் சறும் 20-30 நிமிடங்களில் தர்வின் ததாது ட்டும் 

ழு இனாது 

Before the Exam / தர்வுக்கு முன் 

Anticipate test questions. / தர்வு விணாக்கமப திர் தாக்குல்  

கமடசிாக டந் தர்வின் விணாவிமண டுத்துப் தார்க்க தண்டும். அதில் விணா 

மண ம்மிடம் இருந்து திர்தார்க்கின்து ன்தம புரிந்து சகாள்ப தண்டும். தனும் 

எரு சகாள்மகம/தகாட்தாட்டிமண சதாருத்திப்தார்க்க ச ால்கிநா? னாறு அல்னது 

 கான நிகழ்வுகமப தகட்கிநா? தனும் இண்டு சகாள்மகமதா அல்னது 

சதாருமபதா எப்பிடச் ச ால்கிநா? இல்மன விாத்தின் மூனம் ச ய்திமண உறுதி 

தடுத்ச் ச ால்கிநா? இம நீங்கள் எரு விமடமத் திருத்தும் ஆசிரிரின் தார்மயில் 

இமண அனுக தண்டும். விமடம திப்பீடு ச ய்தர் ன்ண திர்தார்க்கிநார். 

ப்தடிசல்னம் இருக்கும் ன்ந கருதுதகாள். 

Practice writing ழுத்துப் தயிற்சி  

நீங்கள் தனும் எரு விணாவுக்காண சாகுப்பு அது நீங்கபாக விாதித் எரு 

சதாருபாகதா அல்னது னாற்று நிகழ்வுகள் ற்றும்  கான நிகழ்வுகபாகதா 

இருக்கனாம், சதாருளிமணப் தற்றி நீங்கள் தடித்துக்சகாண்டிருக்கனாம். ழுதும் ததாது 

விமடாணது சளிாணாகவும், சுருக்காணாகவும் புரிந்து சகாள்பக்கூடி மகயிலும் 

இண்டு சகாள்மககளுக்கிமடதாண தறுதாட்டிமண பிதிதலிப்தாகவும் இருக்கும் 

மகயில் ழுதிப் தார்க்கனாம் 

Example  

2016 Group 2 Mains Essay Question  

Explain the Details of the various social security programs and government 

policies to elevate the status of Women in India? 

இந்திாவில் சதண்களின் நிமன உ உவும் த்தி அசின்  மூக தாதுகாப்பு திட்டங்கள் 

ற்றும் அசு சகாள்மககமபப் தற்றி விபக்குக?  
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தற்கண்ட விணாம தார்த்வுடன் சதரும்தானண தர்ர்கள் த்தி ற்றும் ா நின 

அசுகள் ச ல்தடுத்தும் திட்டத்திமண தற்றி ழு துங்கிவிடுர்,  இண்டு தக்கங்கள் 

ழுதி முடித்வுடன் ழுதுற்கு ததாதுாண  விமட இல்மன ன்தமண அறிார்கள், 

அன் பின் ான் இப்தடி ழுதியிருக்கனாம், இப்தடி துங்கி இருக்கனாம் , இந் 

குறிப்புக்கமப ல்னாம் ான் ழுால் விட்டு விட்தடன் ண நிமணப்ததுண்டு 

ப்ததாது நீங்கள் கட்டுமக்காண விமட ழு இருக்கின்றீர்கதபா நீங்கல் முலில் அந் 

விணாவிமண முழுமாக உள்ாங்கி புரிந்து சகாண்டு அன் பின்பு  ழு துங்க 

தண்டும். தற்கண்ட விணாவிமண அடிப்தமடாக மத்த ப்தடி விமட ழுனாம் 

ன்தமண விபக்குகிதநன் 

Introduction:அறிமுகம் 

இந்ப் தகுதியில் நீங்கள்  விமடம திப்பீடு ச ய்தருக்கு , ணது விமட இப்தடித்ான் 

இருக்கப்ததாகிநது ண எரு ததனாட்டாண(Outline) கமன சரிவிக்க தண்டும். 

இதில் நீங்கள் சதண்களின் நிமனம ன்ண ன்தமயும் ன்  மூக னத்திட்டங்கள் 

சதண்களுக்கு முக்கிம், ற்றும் இந் திட்டங்கள் வ்ாறு சதண்களின் நிமனம 

உர்த்துகிநது ன்தம சுருக்காக ழுனாம் 

Diagram of your ideas / உங்கள் ண்த்திமண விபக்கப்தடாக ாற்றுங்கள் 

இந் அமப்பில் நீங்கள் ழுதுதுான் உங்கபது விமடக்காண அடித்பாக அமயும். 

இதில் நீங்கள் ச ால்ன விரும்பும் கருத்துக்கமப விபக்கப்தடாக எழுங்கமக்கனாம். 

உாக நீங்கள் சதண்களின்  நிமனமப் தற்றி ழுப் ததாகிறீர்கள் ன்நால் அமண 

விபக்கப்தடாக , மூக, சதாருபாா, அசில் ண இவ்ாறு விபக்கனாம். 

Main concept / theory / what the subject is about / முக்கி சகாள்மக/ 

விபக்க/ மப்தற்றி ழுப் ததாகிறீர்கள்  

இங்கு நீங்கள் தல்தறு திட்டங்கள் சகாள்மககமபப் தற்றி ழுனாம் . தலும் 

அற்றிமண தல்தறு துமண மனப்புக்க்களின் கீழ் மகப்தடுத்னாம்.கல்வி, 

தமனாய்ப்பு, சுகாாம், சாழில்முமணல் ற்றும் பிந மகாண சகாள்மக 

டடிக்மககள் 

Current scenario  நிகழ்கான நிமன 

எரு திட்டம் சாடர்தாண  மீதத்தி நிமனம நீங்கள் சாடர்பு தடுத்னாம். உாாக 

த்தி அசின் இன  சிலிண்டர் திட்டம் ச ல்தடுத்துமப் தற்றி. 

Suggestion தரிந்துமகள் 

இங்கு நீங்கள் திட்டங்களின் தனன்கமப ஆாய்ந்து அதில் தனும்  ாத்திாண 

தரிந்துமகமப அளிக்கனாம், ஆணால் அவ்ாறு அளிக்கும் ததாது குந்  ான்றுகள் ற்றும் 

விாத்துடன் நீங்கள் டுத்துமக்க தண்டும். 

Conclusion முடிவும 
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முடிவுமாணது உங்களின் ததிமன முடிவுக்கு சகாண்டுருாகும் அாது நீங்கள் 

ழுதி ல்னாற்மநயும் சுருக்காக டுத்துமப்தது. முடிவுமாணது சுார் ந்து அல்னது 

ஆறு கருத்ாமிக்கமாக இருக்க தண்டும். சுருக்காக ச ால்ாணால் நீங்கள் ததன 

ழுதி விமடகமப றுதார்ம ச ய்து நீங்கள் ச ால்லிற்றிற்கு தனம் கூட்டுாறு 

இருக்க தண்டும். 

 ( ததன கூறிது தகட்கப்தட்ட விணாவிமண அடிப்தமடாக மத்து விபக்கப்தட்டாகும். 

ஆணால் தர்வில் வ்ாறு விணா தகட்தடுகிநதா அற்தகற்நாற்ததால் உங்கள் விமட 

அம தண்டும் உாாக, ஆாய்க, விபக்குக, தகுப்தாய்க ணக்தகட்டால் 

அற்தகற்நாற்ததால் உங்கள் விமட அம தண்டும்.) 

General Suggestion சதாதுாண ஆதனா மண 

 சற்றிகாண கட்டும ழுதுற்கு முலில் உங்கள் கருத்துகள் அல்னது 

சிந்மணம முமநாக எழுங்கமக்க தண்டும். உங்கள் சிந்மமணயில் உள்பம 

ாளில் ழுதுற்கு உவி புரியும் ,தலும் நீங்கள் உங்கள் விமடம எவ்சாரு 

தத்தியுடனும் சாடர்பு தடுத்தி ழுதுற்கு  திாக இருக்கும். இது உங்களின் 

விமடக்கு எரு அடித்பாக அமயும் 

 உங்கள் ழு தண்டி கருத்துக்கமப தம்தடுத்தி பிநகு கண்டிப்தாக அறிமுகக் 

குறிப்பு ழு தண்டும். நீங்கள் ழுக்கூடி அறிமுகவுமாணது விமடத்ாள் 

திருத்துதரின் கணத்ம ஈர்க்கக்கூடிாக இருக்க தண்டும். 

 கணம் ஈர்க்கும் மடயில் ழுதும் ததாது தல்தறு ககல்கள், உாங்கள், 

ச ாற்சநாடர் ண தனற்மந உங்கள் மனப்மத தனப்தடுத்துாறு இருக்க தண்டும். 

ஆணால் நீங்கள் தன்தடுத்தும் ச ாற்சநாடாணது விணாவுக்கு சாடர்புமடாகவும் 

இருக்க தண்டும்  

 எவ்சாரு மனப்பின் கீழும் இண்டு அல்னது மூன்று தத்திகபாக இருக்குாறு ழு 

தண்டும். 

 நீங்கள் சுருக்காண தத்திகபாகவும் ந்து ரிகளில் ழுனாம் ப்தடியிருந்ாலும் 

உங்களின் ாக்கிம் தறுதடனாம். ஆணால் ழுதுதின் தாக்கம் ாம் ச ால்ன 

ருகின்ந கருத்திமண சளிாக சரிவிக்கும் ண்ம் இருக்க தண்டும்.ணத 

முக்கிாண கல்கமப ட்டும் இருக்கதண்டும் சண இருக்கக் கூடாது. 

 விமட ழுதும்ததாது ாக்கிதா , சதாருதபா திரும்த திரும்த அத ாதிரி ரும்தடி 

ழுதும விர்க்க தண்டும் அப்தடியும் ழுதிணால் அற்கு சதாருத்ாண 

இமாண ச ால்மன தன்தடுத்தி ழு தண்டு,. 

 ளிமாண மடயில் ழுதிப்தக தண்டும் ளிமாக ழுதுணால் சாடர்ந்து 

ாசிப்ததில் மட இருக்காது. தலும் ாம் தன்தடுத்துகிந ார்த்மகதபா ச ால்தனா 

சதாதுாக புக்கத்தில் இருக்க தண்டும். கடிணாண சாழி மடம மகாபக் 

கூடாது 
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 நீங்கள் ழுதும் விமடாணது நீங்கள் ார் ண விமடமத் திருத்துதருக்கு 

பிதிதலிக்கக் கூடி மகயில் இருக்க தண்டும். தலும் அந் குறிப்பிட்ட தாடத்தில் 

உங்கள் ஆழ்ந் புனமயும் இருக்க தண்டும். ஆணால் அது ாதிரி ழுதுற்கு 

தர்விற்கு என்றிண்டு ாங்கள் ட்டுத ாசிப்பிருந்ால் அது தனன் ாது. உங்கள் 

தர்விற்கு ஆறு கான இமடசளி இருப்தற்காண ாய்ப்பு உண்டு ணத அதிகம் 

ாசியுங்கள்  

 அம தா அல்னது அசின் திட்டங்கமபதா அபவுக்கதிகாக விர்சிப்தம விர்க்க 

தண்டும் 

 ழுதும் விமடாணது தாடத்திட்டத்திலிருந்து வினகி இருக்கக் கூடாது அத தமப 

நீங்கள் 500 ார்த்மகளில் விமடளிக்க தண்டியிருக்கும் ததாது உங்களுக்கு 200 

ார்த்மகள் ட்டுத சரிந்திருந்ாலும் தள்ளியிதனா அல்னது கல்லூரியிதனா 

கமமடத்து ததால் ச ய்க்கூடாது. இந் மகத்ந்திங்கள் ல்னாம் 

ததாட்டித்தர்வில் ச ல்லுதடி ஆகாது. 

 

 

 

 

 

 

முன்மத் தர்வு திண ரி ழுத்துப் தயிற்சிக்கு உங்கள் சதர் ற்றும் 

ாட்டத்துடன் 044-48601550 இத ண்ணில் ாட் ப் ழிாக ததிவு 

ச ய்வும் 
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TNPSC GROUP 2 MAINS ORIGINAL QUESTION PAPER 2016 

2016 

சதாது அறிவு 

GENERAL STUDIES 

(மிழ் ற்றும் ஆங்கின டிம்) 

(Tamil & English Versions) 

தம்: 3 ணி          Duration: 3 Hours.                         

  

சாத் திப்சதண்கள்:300      Max. Marks:300 

    

விண்ப்தார்களுக்காண சதாது குறிப்புகள்: 

General Instructions to the Candidate: 

i) விணாக்கள் தட்டப்தடிப்பு த்திலும், விரிாக விமடளிக்கும் மகயிலும் உள்பது. 

This Question Paper is descriptive type in Degree Standard. 

ii) விணாத்ாபாணது மிழ் ற்றும் ஆங்கின டிங்களில் உள்பது. தனும்  ந்தகம் 

இருப்பின், ஆங்கின டிவில் ப்தட்டுள்ப குறிப்புகதப முடிாணது. 

The Question paper is printed in Tamil and English versions. In all 

matters and in cases of doubt English Versions is final. 

iii) இத்தர்ம சதாறுத்ம அகாக ழுதுற்தகா ற்றும் பிமயில்னால் 

ழுதிற்காகதா னிாக திப்சதண்கள் எதுக்கப்தடவில்மன. 

There is no reservation of marks for neatness of execution and  correctness of 

spelling in respect of this paper. 

பிரிவு-அ 

SECTION-A 

(மிகச் சிறி அபவில் விமடளிக்கும் விணா மக) 

(Very Short Answer Type) 

குறிப்பு:  i) 30 ச ாற்களுக்கு மிகால் விமடளிக்கவும். 

Answer not exceeding 30 words. 

ii) எவ்சாரு விணாவிற்கும் மூன்று திப்சதண்கள். 

Each question carries three marks. 

iii) சகாடுக்கப்தட்டுள்ப முப்தத்மந்து விணாக்களில் மதனும் முப்தது 

விணாக்களுக்கு   ட்டும் விமடளிக்கவும். 

Answer any thirty question out of thirty five questions. 

(30 X 3 = 90) 

1.  செட்- உந்ம் ஆகா ஊர்தி ளிண்டன தகுதியில் ட்டுத தமன ச ய்யும் . 

ன்? 

 A jet-propelled air-craft can work only in atmospheric region. Why? 
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2.  நீாணது கண்ாடி கடுடன் எட்டுது ததான்று தா ம் ன் எட்டுதில்மன? 

 Water wets the glass surface while mercury does not. Why? 

3.  கண்களின் சதாதுாண குமநதாடுகமப ழுதுக. தலும் அற்மந நிர்த்தி ச ய்யும்     

விமனகமபயும் கூறுக. 

 Write the common defects of vision and the lenses used to rectify them. 

4.  உதனாகவிலில் தார்க்ஸ் முமநம தற்றி குறிப்பு ழுது. 

 Write a note on Parke‟s process in metallurgy. 

5.  லூயி அமினம் ற்றும் காம் மறு. 

 Define Lewis acid and base. 

6. ச ல்லின் ச ல்கமபக் கட்டுப்தடுத்தும் தாகம் து? அது அவ்ாறு அமக்கப்தடும் 

காம் ாது? 

 Which is called as the controlling centre of the cell? Why is it called so? 

7. “இண்டிான்ஸ்”-ன் உயிரில் முக்கித்தும் ன்ண? 

 Write the biological importance of “Introns”. 

8.  நண்ட நினத் ாங்கள் ங்கமப வ்ாறு நட்சிக்கு கமத்துக் 

சகாள்கின்நண? 

 How do the xerophytic plants adapt themselves to drought condition? 

9.  இத்தில் ம னு-ஆரிக்குனர் ங்கு உள்பது? அது இத்தின் இக்கி ன்று ன் 

அமக்கப்தடுகிநது? 

 Where is the sinoatrial node located in the heart? Why is it called the 

Pacemaker? 

10.  னினின் இத்க் திசுவிமண மகப்தடுத்துக. 

 Classify vascular tissues in human. 

11.  B2B அமப்பு ன்நால் ன்ண? 

 What is B2B system? 

12. கணினி சன்சதாருள் ன்நால் ன்ண? சுருக்காக ழுதுக. 

 What do you mean by computer software? Briefly explain. 

13. சிறுதான்மயிணரின் னனுக்காக ற்தடுத்ப்தட்டுள்ப பி ந்திரியின் புதி 15 

அம்  திட்டத்தின் தனும் மூன்று குறிக்தகாள்கமப குறிப்பிடுக. 

 State any three objectives of Prime Minister‟s New 15 Point Programme 

for the welfare of minorities. 

14.  த ன்ட் கல்ாணி திட்டத்தின் குறிக்தகாள் ாது? 

 What is the objective of Cent Kalyani Scheme? 

15.  உண்ர்வுபூர்ாண ம  ன்நால் ன்ண? 

 What is emotional abuse? 

16.  ‟சுாவ்னம்தன் அபிான்‟ (சும்பிக்மக இக்கம்) - ன்ததின் குறிக்தகாள்கள் 

ாம? 

 What are the aims of „Swavavlamban abhyaan‟ Scheme? 
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17.  உவு தாதுகாப்பு உரிம  ட்டம் 2013-ன் முக்கி சிநப்பில்ப்புகள் ாம? 

 What are the key features of Right to food Security Act 2013? 

18.  ‟மித்ா ச லியின்‟ முக்கித்துத்ம தற்றி விாதிக்க. 

 Discuss the significance of „MITRA APP‟. 

19. E-அசின் தனும் மூன்று தன்கமபப் தட்டிலிடுக. 

 List any three benefits of E-governance. 

20.  மிழ்ாட்டில் தல்தறு ஏய்வூதி திட்டத்தின் கீழ் தடிாக தன் அமடதர்கள் 

ார்? 

 Who are the direct beneficiaries of various Pension  schemes in Tamil 

Nadu? 

21.  மிம கடன் ன்நால் ன்ண? 

 What is floating debt? 

22. மிழ்ாட்டில் ச ல்தடும் முக்கி சதரி அபவினாண சாழிற் ாமனகளின் 

சதர்கமப குறிப்பிடவும். 

 Name the important large scale industries in Tamil Nadu. 

23. 2015-16 இல் சிகங்மக ாட்டத்தின் „தள்ளிச் ந்மத் திடல்‟ ச ய்திகளில் 

சளிந்து ன்? 

 Why was „Pallisanthai Thidal‟ of Sivaganga District in news during 2015-

16? 

24. மிழ்ாட்டின் திட்டம்-தகாடிட்டு காட்டு. 

 THAI Scheme of Tamil Nadu-Outline. 

25.  டாக்டர்  ாா தணன் ன்தர் ார்?  மீதத்தில் இர் சதற்ந அங்கீகாம் ன்ண? 

 Who is Dr.Sarada Menon? Why was she in the limelight recently? 

26. டாக்டர் .பி.தெ. அப்துல்கனாம் அர்களின் இனக்கிப் தங்களிப்பு தற்றி ழுதுக. 

 Write about the literary contributions of Dr. A.P.J. Abdul kalam. 

27. சகப்பர் 452பி ன்நால் ன்ண? 

 What is Kepler  452B? 

28.  ‟தத்ானி‟ ததார்டலின் அம் ங்கள் தற்றி சிறுகுறிப்பு மக. 

 Write briefly on the features of the „Bharatavani‟ Portal. 

29. அறிவில் அறிஞர்களுக்காக தா பிால் கூநப்தட்ட 5Es ன்சணன்ண? 

 What are „Five Es‟ mantra for scientists given by Prime Minister of India? 

30.  இருாத் ங்தகஷ்கர் விருது 2016 சதற்நது ார்? ற்காக இது 

ங்கப்தட்டது? 

Who is the recipient of Hyidaynath Mangeshkar Award, 2016? Why was 

he/she conferred the award? 

31. ப்ல் 2016ல் குர்கான் சதர் ாற்நம் சதற்நது குறித்து ழுதுக. 

 Gurgaon was renamed in April 2016. Write a note on it. 

32. கீழ்க்கண்ட மூன்றிமண விரிவுதடுத்துக: 
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 அ) AERB 

 ஆ) NPCIL 

 இ) FDL 

 Expand the following three terms: 

 a) AERB 

 b) NPCIL 

 c) FDL 

33. 2016-ம் ஆண்டு த்தி அ ால் துங்கப்தட்ட “சூர் தொதி” திட்டத்தின் 

முக்கித்தும் தற்றி சுருக்காக விரி. 

 Briefly explain the significance of Solar Jyoti launched by the union 

Government in 2016. 

34. ”தடாகிரி” ன்தது ன்ண? 

 What is „Dogri‟? 

35. ‟உாங்க்‟ தற்றி சிறுகுறிப்பு ழுதுக. 

 Write a brief note on „UMANG‟. 

 

பிரிவு-ஆ 

SECTION-B 

(சுருக்காக விமடளிக்கும் விணா மக) 

(Brief Answer Type) 

குறிப்பு:  i)  120 ச ாற்களுக்கு மிகால் விமடளிக்கவும். 

Answer not exceeding 120 words each. 

ii) எவ்சாரு விணாவிற்கும் ட்டு திப்சதண்கள் 

Each question carries eight marks. 

iii) சகாடுக்கப்தட்டுள்ப ததிசணட்டு விணாக்களில் மதனும் ததிமணந்து 

விணாக்களுக்கு ட்டும் விமடளிக்கவும். 

Answer any fifteen questions out of eighteen questions. 

(15 X 8 = 120) 

36. மின்ாற்றியில் ற்தடும் ஆற்நல் இப்புகமப விபக்குக. 

 Explain the energy losses that occur in a transformer. 

37. கீழ்க்கண்ட கார்மதடுகமப விபக்கி உாம் ருக. 

 (அ) அசிட்டிமனடு  (ஆ) மீத்மணடு  (இ) அலிமனடு  (ஈ) கனப்பிண கார்மதடு. 

 Explain the following carbides with suitable examples. 

 (a) Acetylide (B) Methanide         (c) Allylide       (d) Mixed carbide. 

38.  ”உயிர்புவி இ ாண சுற்சி” ன்நால் ன்ண? கார்தன் சுற்சிம விபக்குக. 

 What is a biogeochemical cycle? Explain carbon cycle. 

39. ‟உயிர் தல்லுயிர் ன்மமிக்க இடம்‟ ன்நால் ன்ண? அற்மந தாதுகாக்கும் 

முமநகள் ாம? 
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 What are biodiversity hotspots? How they are conserved? 

40. ததாமக்கு அடிமாமன  ாளிக்க உபவில் சிகிச்ம  ற்றும் 

„ஆற்றுப்தடுத்துல்‟ முமநயின் தங்களிப்மத விபக்குக. 

 Describe the role of counseling and psychotherapy in managing drug 

addiction. 

41.  இந்தினிவில் ன்நால் ன்ண? அன் தன்தாடுகமப தட்டிலிடவும். 

 What is robotics? List the applications. 

42.  ”சாமனயுர் ஆய்வில் தற்சகாள்பப்தடும் தல்தறு மக தன்தறி திநன்கமப 

விபக்குக. 

 Explain the various types of resolutions involved in remote sensing. 

43. சிறுதான்ம  முாத்ம  ார்ந் ார்களுக்காக ற்தடுத்ப்தட்டுள்ப த்தி 

அ ால் ங்கப்தடும் தவ்தறு உவித் சாமக திட்டங்கமப விபக்குக. 

 Explain the different centrally sponsored scholarship schemes for 

students belonging to the minority communities. 

44. தாலிண  த்தும் ன்நால் ன்ண? தாலிண  த்துத்ம வ்ாறு அமடது? 

 What is gender equality? How can gender equality be achieved? 

45. இந்திாவில் இணாத்ம கட்டுப்தடுத்துதில் தசி எருமப்தாட்டு குழுவின் 

தங்கிமண திப்பிடுக. 

 Estimate the role of National Integration Council in controlling 

communalism in India. 

46. தள்ளிகளில் ச ய்தி ற்றும் கல் சாடர்பு சாழில்நுட்தத்ம 

அறிமுகப்தடுத்துதில் மிக அசின் முற்சிகமப விபக்குக. 

 Explain the efforts of Government of Tamil Nadu in introducing 

information and Communication Technology in schools. 

47. மிழ்ாடு அசு, சுகாா துமநயின் “தார்ம 2023” ன்தது தற்றி குறிப்பு ழுதுக. 

 Write a note on the Health Sector‟s,  “Vision 2023” of Government of 

Tamil Nadu. 

48. இந்திா செர்னி இமடத மகசழுத்ாண ாமி கங்மக திட்டத்தின் தாக்கங்கள் 

ற்றும் முக்கித்துத்ம ழுதுக. 

 Write down the objective and importance of Namami Ganga Programme 

signed by India and Germany. 

49. மிழ்ாடு அசின் சிசண்ட் ானி திட்டம் தற்றி ழுதுக. 

 Write about the subsidized Cement Schemes of Government of Tamil 

Nadu. 

50. ப்ல் 5, 2016 ஆம் ஆண்டு துக்கப்தட்ட காட்டிான் விமவு ண்டி தற்றி ழுதுக. 

 Write about the Gatimann Express which was flagged off on April 5, 

2016. 

51. மிக  ட்டன்ந தர்ல், 2016-ல் தாட்டாவின் தங்கிமண விாதி. 
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 Discuss the role of NOTA in Tamil Nadu Assembly Elections 2016. 

52. 2016-ல்  அறிவித்  - கழிவு தனாண்ம  ட்டத்தின் முக்கித்துத்ம 

தட்டிலிடுக. 

List out the highlights of the e-Waste Management Rules of 2016, 

notified by MOEFCC. 

53. இந்திாவின் முல் கடற் ார் உச்சி ாாடு ங்கு ப்ததாது மடசதற்நது? அதில் 

விாதிக்கப்தட்ட கருப்சதாருள் ற்றும் திட்டங்கள் தற்றி விாதி. 

 Where and when was the First Maritime summit held in India? What 

were the various themes and projects discussed in it? 

 

பிரிவு-இ 

SECTION-C 

(விரிாக விமடளிக்கும் விணா மக) 

(Detailed Answer Type) 

குறிப்பு:  i) 250 ச ாற்களுக்கு மிகால் விமடளிக்கவும். 

Answer not exceeding 250 words each. 

ii) எவ்சாரு விணாவிற்கும் ததிமணந்து திப்சதண்கள். 

Each question carries fifteen marks. 

iii) சகாடுக்கப்தட்டுள்ப மூன்று விணாக்களில் மதனும் இண்டு விணாக்களுக்கு  

 ட்டும் விமடளிக்கவும். 

Answer any two questions out of the three questions. 

(2  X 15=30) 

54. ததாலிதாமலிட்டில் உண்டாக்கும் கிருமி, தவும் முமந, அறிகுறிகள் ற்றும் 

விர்க்கும் முமந தற்றி விபக்குக. 

 Explain the pathogenesis, mode of transmission, symptoms and 

prevention of Poliomyelitis. 

55. னி உரிமகள் பிச் மண சாடர்தாக, க்கி ாடுகளின் கல்வி, அறிவில் 

ற்றும் கனாச் ா அமப்பின் தங்கு தணியிமண ஆாய்க. 

 Examine the role of UNESCO in relation to Human Rights Issues. 

56. 2016-ல் மூன்நாது புலி தாதுகாப்புக்காண ஆசிா ாடுகளின் அமச் க கூட்டத்தின் 

முடிவுகள் ன்ண? 

 What was the outcome of the Third Asia Ministerial conference, 2016 on 

Tiger Conservation? 

 

பிரிவு-ஈ 

SECTION-D 

(கட்டும விணா மக) 

(ESSAY) 
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குறிப்பு: i)  500 ச ாற்களுக்கு மிகால் விமடளிக்கவும். 

Answer not exceeding 500 words each. 

ii) எவ்சாரு விணாவிற்கும் முப்தது திப்சதண்கள் 

Each question carries thirty marks. 

iii) சகாடுக்கப்தட்டுள்ப ான்கு விணாக்களில் மதனும் இண்டு 

விணாக்களுக்கு குமநந்தட் ம் எரு விணாம எவ்சாரு பிரிவிலிருந்து 

தர்ந்சடுத்து விமடளிக்கவும். 

Answer any two out of the four questions given below attending atleast 

one question from each part. 

(2 X 30=60) 

PART-A 

57. இந்திாவில் சதண்களின் நிமன உ உவும் அசின்  மூக தாதுகாப்பு திட்டங்கள் 

ற்றும் அசு சகாள்மககமபப் தற்றி விபக்குக. 

  Explain in detail the Various social security programmes and government 

policies to elevate the status of women in India. 

அல்ன  or 

58. கடந் தத்து ஆண்டுகளில் மிழ் ாட்டின் மின்துமந திர்சகாள்ளும்  ால்கமப 

விரி. 

Discuss the issues faced by the power sector in Tamil Nadu in recent 

decades. 

PART-B 

59. கிாப்புந சதாருபாாத்ம தம்தடுத் த்தி அசு தற்சகாண்டிருக்கும் 

திட்டங்கமப தற்றி விரிக்கவும். 

 Give details of the Central Government‟s Schemes to Improve rural 

economy.  

அல்னது  or 

60. மிகத்தில் சிநப்பு சதாருபாா ண்டனங்கள்(SEZs) தற்றி சிநப்பு குறிப்புடன் எரு 

கட்டும மக. 

 Write an essay on special Economic Zones (SEZs) with special reference 

to Tamil Nadu. 

  


