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TNPSC GROUP 1 MAINS - 2021 

MODEL TEST 1 

GENERAL STUDIES PAPER -2 

Unit -1 Indian Polity and emerging political trends across the 

world affecting India 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any four questions out of five questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ஐந்து வினாக்களில் எடவயயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் 

1. How far you do you agree with the demand of states that the office of 

Governor should be abolished altogether? Give reasons to support of your 

answer  

ஆளுநர் ெதவிடய முற்றிலுமாக ரத்து வ ய்ய யவண்டும் என்ற மாநிலங்களின் 

யகாரிக்டகடய நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் ஏற்றுக்வகாள்கிறீர்கள்? உங்கள் ெதிடல 

ஆதரிப்ெதற்கான காரணங்கடளக் கூறுக 

 

2. Comment on the significance of the Golaknath case.  

யகாலக்நாத் வழக்கின் முக்கியத்துவம் ெற்ற கருத்துரைக்க 

 

3. What is citizenship? What are the provisions related to citizenship in the 

Indian Constitution?  

குடியுரிடம என்றால் என்ன? இந்திய அரசியலடமப்பில் குடியுரிடம வதாைர்ொன 

விதிகள் என்ன? 
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4. Directive principles and fundamental rights cannot be separated from each 

other - Discuss  

வழிகாட்டு நெறிமுரைகள் மற்றும் அடிப்பரை உரிரமகரை ஒன்றுைன் ஒன்று பிரிக்க 

இயலாது - வாதிக்க  

 

5. Write a short note on  

a) Lilly Thomas Case  b) Justice K.S. Puttaswamy  

 சிறுகுறிப்பு வடரக 

 அ) லில்லி தாமஸ் வழக்கு  அ) நீதிெதி யக எஸ் புட்ை ாமி வழக்கு  

 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any four questions out of five questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ஐந்து வினாக்களில் எடவயயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் 

 

6. India is a federation with strong unitary features- Discuss  

இந்தியா வலுவான ஒற்டறயாட்சி அம் ங்கடளக் வகாண்ை ஒரு கூட்ைாட்சி- 

விவாதிக்க 

 

7. Write short notes on  

a) Philosophy of Indian Constitution  

b) Basic Structure doctrine  

c) Speaker of Lok sabha  

குறிப்புகள் வரைக   

அ) இந்திய அைசரமப்பின் தத்துவம் 

அ) அைசரமப்பின் அடிப்பரைக் ககாட்பாடு  

அ) மக்கைரவ சபா ொயகர்  
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8. Explain the role of India in achieving the aims and objectives of SAARC. 

சார்க் அரமப்பின் கொக்கங்கரை அரைவதில் இந்தியாவின் பங்களிப்ரப விைக்குக  

 

9. Discuss critically the collegiums system for the appointment of the Higher 

Judiciary.  

உயர் நீதித்துரை நீதிபதிகரை நியமிக்கும் நகாலிஜியம் முரைரய தீவிைமாக 

விவாதிக்க  

 

10. Indian Electoral system is having many shortcoming but there is a scope 

of electoral reforms too, write down the short falls and reforms to restore 

the electoral process in India. 

இந்தியத் கதர்தல் முரை பல குரைபாடுகரைக் நகாண்டுள்ைது ஆனால் கதர்தல் 

சீர்திருத்ததிற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ைன. கதர்தல் முரையில் உள்ை குரைபாடுகள் 

மற்றும்  கதர்தல் முரைரய மீட்நைடுக்கும் வழிமுரைகரையும் எழுதுக.  

 

Unit -2 Role and impact of Science and Technology in the 

development of India 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any three questions out of four  questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள   ொன்கு  வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று  வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 

11. What is INSAT Programme? Explain the different satellites launched 

under INSAT Programme. 

இன்சாட் திட்ைம் என்ைால் என்ன? இன்சாட் திட்ைத்தின் கீழ் ஏவப்பட்டுள்ை பல்கவறு 

நசயற்ரகக் ககாள்கரை விைக்குக  
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12. In October 2020, the Nobel prize for Chemistry awarded to the CRISPR 

technology. Explain how CRISPR functions in nature and how it has been 

adapted for research and clinical application. 

அக்யைாெர் 2020 இல், யவதியியலுக்கான யநாெல் ெரிசு CRISPR வதாழில்நுட்ெத்திற்கு 

வழங்கப்ெட்ைது. இயற்டகயில் CRISPR எவ்வாறு வ யல்ெடுகிறது மற்றும் அது 

ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவப் ெயன்ொட்டிற்கு எவ்வாறு மாற்றியடமக்கப்ெட்ைது 

என்ெடத விளக்குக. 

 

13. Traditional Methods of in-Person education have been disrupted by the 

Covid-19 Pandemic. How can India’s Space Program help in restoring the 

and expanding access to education in India? 

யகாவிட்-19 வதாற்றுயநாயால் தனிநெர் கல்வியின் ொரம்ெரிய முடறகள் 

சீர்குடலந்துள்ளன. இந்தியாவில் கல்விக்கான அணுகடல மீட்வைடுக்கவும் 

விரிவுெடுத்தவும் இந்தியாவின் விண்வவளித் திட்ைம் எவ்வாறு உதவும்? 

 

14. What is Green Hydrogen. List out the advantages and dis advantages of 

Green Hydrogen.  

ெச்ட  டைட்ரஜன் என்றால் என்ன. ெசுடம டைட்ரஜனின் நன்டமகள் மற்றும் 

தீடமகடள ெட்டியலிடுங்கள். 

 

 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any three questions out of four questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள  ொன்கு வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 
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15. What is quantum computer? How quantum computing is different from 

traditional computing? What can be the possible application of quantum 

computing.  

குவாண்ைம் கணினி என்றால் என்ன? ொரம்ெரிய கணினியிலிருந்து குவாண்ைம் கனினி 

எவ்வாறு யவறுெடுகிறது? குவாண்ைம் கனினியின்   ாத்தியமான ெயன்ொடு என்னவாக 

இருக்கும். 

 

16. Chennai has the potential to become a capital for capital of medical 

tourism explain the challenges and Possibilities  

சுற்றுலா தடல நகரமாக வ ன்டன மாறுவதற்கான ஆற்றல் உள்ளது - இதில் உள்ள 

 வால்கள் மற்றும்  ாதகங்கள் குறித்து விளக்குக  

 

17. What is artificial Intelligence? Discuss the merits and demerits of AI and 

also mention the Application of Artificial Intelligence 

வ யற்டக நுண்ணறிவு என்றால் என்ன? அதன் நன்டம தீடமகடள விவாதி மற்றும் 

ெல்யவறு ெயன்ொடுகடள குறிப்பிடுக  

 

18. Scientific temper that India require for Inclusive Growth - comment  

இந்தியாவின் உள்ளைக்கிய வளர்ச்சிக்கு அறிவியல் ொங்கு யதடவயான ஒன்றாகும் - 

விமர் னம் வ ய்க  

 

Unit -3 Tamil Society ‐ Its Culture and Heritage 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any three questions out of four  questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள   ொன்கு  வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று  வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 
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19. Evaluate the Significance Archaeological sources for the study of Ancient 

History of Tamilnadu.   

தமிழ்நாட்டின் ெண்டைய வரலாற்டற ஆய்வு வ ய்வதற்கான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

வதால்வொருள் ஆதாரங்கடள மதிப்பிடுக 

 

20. What do you mean by Social Justice? How far the Dravidian Parties 

succeeded ensuring social Justice in Tamilnadu - Explain  

 மூக நீதி என்றால் என்ன? தமிழகத்தில்  மூக நீதிடய உறுதி வ ய்வதில் திராவிை 

கட்சிகள் எவ்வளவு தூரம் வவற்றி வெற்றன - விைக்குக  

 

21. Explain the influence of mass media on Tamil society and culture. 

வவகுஜன ஊைகங்கள் தமிழக  மூகம் மற்றும் கலாச் ாரத்தில் ஏற்ெடுத்திய 

தாக்கத்திடன விளக்குக  

 

22. Examine the causes for the growth of Non-Brahmin movement also 

mention the impact of the movement  

தமிழகத்தில் பிராமணர் அல்லாயதார் இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கான காரணங்கடள 

ஆராய்க யமலும் இந்த இயக்கத்தின் தாக்கதிடன குறிப்பிடுக  

 

 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any three questions out of four questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள  ொன்கு வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 

 

23. Explain the importance of Tamilnadu Human development Index 2017 

தமிழக மனிதவள யமம்ொட்டு அறிக்டக 2017ன் முக்கியத்துவத்டத விளக்குக  
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24. Tamil cinema is the reflection of society - comment  

தமிழ் சினிமா  மூகத்தின் பிரதிெலிப்ொகும் - கருத்திடுக  

 

25. Comment on the importance of the city of Madurai. 

மதுடர நகரின் முக்கியத்துவத்டதப் ெற்றி கருத்திடுக  

 

26. Explain the Political , Social and Religious Conditions of the Twin epics 

period  

இரட்டைக் காப்பியங்களின் காலத்திய அரசியல்,  மூக,  மய நிடலடய விளக்குக  

 

 

 

சசொலல்வல்லன் சசொர்விலன் அஞ்சொன் அவனை 

இகல்சவல்லல் யொர்க்கும் அரிது. 

தொன் கருதியவற்னை நன்கு சசொல்ல வல்லவைொய் சசொல்லும் ச ொது சசொர்வு 

இல்லொதவைொய், அஞ்சொதவைொய் உள்ளவனை மொறு ொட்டொல் சவல்வது யொர்க்கும் முடியொது. 


