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1. Explain the causes heavy floods in Chennai also suggest steps to manage the 

floods in Chennai. 

சென்னையில் கடும் செள்ளம் ஏற்படுெதற்காை காரணங்கனள விளக்கவும், சென்னை 

செள்ளத்னத நிர்ெகிப்பதற்காை நடெடிக்னககனளயும் பரிந்துனரக்கவும். 

2. “The national rural employment guarantee programme empowers villages” in 

the light of above statement discuss the Significance of the Schemes in Covid 

Times . 

"ததசிய ஊரக தெனை உறுதித் திட்டம் கிராமங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது" என்று 

தமற்கூறிய அறிக்னகயின் செளிச்ெத்தில் தகாவிட் காலத்தில் இத்திட்டத்தின்  

முக்கியத்துெத்னதப் பற்றி விொதிக்க 

3. Explain about the foreigners who spread Tamil language Spread   

தமிழ்சமாழியின் சிறப்னப செளிப்படுத்திய அந்நியர்கள் குறித்து விெரிக்க. 

4. Justice party is the mother of all Dravidian parties in Tamilnadu - Comment  

நீதிக்கட்சி திராவிடக்கட்சிகள் அனைத்திற்கும் தாய் - விமர்ெைம் செய் 

5. List out the various Application of Cryogenic 

கினரதயாசெனிக் சதாழில்னுட்பத்தின் பல்தெறு பயன்பாடுகனள பட்டியலிடு 

6. Explain Block Chain Technology also highlight the Features of Tamilnadu 

Block Chain Policy 2020  

ப்ளாக் செயின் ச ாழில்னுட்பம் குறித்து விளக்குக மேலும்  மிழ்னாடு ப்ளாக் செயின் 

சகாள்கக 2020ன் அம்ெங்ககள சுட்டிக் காட்டுக  

7. Monsoon are the source for Agriculture and Energy in Tamilnadu Justify this 

statement  

தமிழகத்தின் தெளாண்னம மற்றும் ஆற்றலுக்காை ஆதாரம் பருெமனழ இக்க்கூற்றினை 

நிருபிக்க  

8. Discuss briefly the factors which influence the climate of India 

இந்தியாவின் காைநினைகளில் தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகனள சுருக்கமாக விொதி 
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9. Describe the Institutional Organisation and basic policy framework for 

disaster Management  

தபரிடர் தமைாண்னமக்காை நிறுெை அனமப்பு முனற மற்றும் அடிப்பனட சகாள்னக 

செயல் திட்டம் ஆகியெற்னற விெரி 

10. Explain the Salient features of India's Intended Nationally Determined 

Contributions 

இந்தியாவின் ததசிய அளவில் பருெ நினை மாற்ற தநாக்தகாடு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

இைக்குகளின் சிறப்பம்ெங்கனள விளக்குக  

11. List out the tamilnadu backward classes commission set up by Tamilnadu and 

Explain the reservation system followed in Tamilnadu  

தமிழக அரால் நிறுெப்பட்ட பிற்படுத்ததார் ஆனையங்கனள பட்டியலிடு தமலும் 

தமிழகத்தின் பின்பற்றப்படும் இட ஒதுக்கீடு முனறனய விளக்குக  

12. Narrate the circumstances that led to Tashkent Agreement in 1966. . Discuss 

the highlights of the agreement 

1966 ஆம் ஆண்டு தாஷ்கண்ட் ஒப்பந்தம் ஏற்படுெதற்காை சூழ்னினைகள் மற்றும் 

ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்ெங்கனள விொதி  

13. Different parts of India came under the British East India Company's control 

by accident only. Comment.  

இந்தியாவின் பல்தெறு பகுதிகள் ப்ரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்சபனியின் ஆளுனகக்கு 

விபத்தின் மூைதம சென்றது - கருத்திடுக  

14. Literacy rate among women is always lower than men. Explain the causes of 

low educational status among women.  

கல்வியறிவில் ஆண்களின் விகிதத்னத விட சபண்களின் விகிதம் குனறொகதெ உள்ளது. 

சபண்களில் கல்வியறிவின் நினை குனறொக உள்ளதற்காை காரணங்கனள விளக்குக  

15. Discuss the nature and uses of Special Drawing Rights by the member 

countries of the International Monetary Fund. 

ெர்ெததெ நிதியத்தின் உறுப்பு நாடுகளின் சிறப்பு எடுப்பு உரினமயின் தன்னம மற்றும் 

பயன்பாட்னட விொதி  

16. Describe various measures undertaken by the Government of India for 

reducing the drop-out rates and to improve the levels of achievements in 

education. 

பள்ளியிலிருந்து  இனட நிற்றல் விகிதத்தினை தவிர்க்க இந்திய அரசு எடுத்த பல்தெறு 

நடெடிக்னககள்  பற்றி விெரி 

17. Narrate the Seven point Strategy for Doubling of Farmer Income by 2022 

2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் விெொயிகளின் ெருமாைத்தினை இருமடங்கு ஆக்குெதற்காை 

7 அம்ெத் திட்டத்திங்கனள எழுதுக 

18. The British education system created a new generation of Indians with 

progressive attitudes. Justify.  
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ப்ரிட்டிஷ் கல்வி முனறயாைது புதிய தனைமுனற இனளஞர்கனள தநர்மனற 

எண்ணத்ததாடு உருொக்கியது- இக்கூற்னற நியாயப்படுத்துக  

19. Examine the work of lok ayukta in checking corruption in Tamilnadu  

தமிழகத்தில் ஊழனைக் கட்டுப்படுத்துெதில் தைாக் ஆயுக்தாவின் பணிகனள ஆராய்க  

20. Tamilnadu is ahead of many states in environmental protection. Justify this 

Statement  

சுற்றுச்சூழனைப் பாதுகாப்பதில் தமிழ்ைாடு மற்ற மானிைங்கனள விட முன்ைனியில் 

உள்ளது, இக்கூற்னற ஆராய்க 

 

 

 

 

 


