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MODEL TEST -2 OPEN - 2 

MODEL TEST (OPEN) PAPER – II 

 

 

 

 

ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிகள் ததர்வு- II தேர்முகத் ததர்வு பதவிகள் ைற்றும் தேர்முகத் ததர்வு 

அல்லாத பதவிகள் ததாகுதி-II ைற்றும் ததாகுதி-IIA -க்கான முதன்ணைத் ததர்வு  

 

MAIN WRITTEN EXAMINATION FOR COMBINED 

CIVIL SERVICES EXAMINATION-II (INTERVIEW POSTS AND NON-INTERVIEW 

POSTS) (GROUP-II AND IIA SERVICES) 

PAPER – II  

TIME : 3 HOURS       TOTAL MARKS: 300  

கால அளவு: மூன்று ைணி தேரம்    தைாத்த ைதிப்தபண்கள் : 300 

 

அலகு -1 

i) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் 50 த ாற்களுக்கு மிகாைல் விணையளிக்கவும்,  

Answer not exceeding 50 words each. 

ii) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் ஆறு ைதிப்தபண்கள், 

Each question carries six marks. 

iii) பிரிவு-அ ைற்றும் பிரிவு-ஆவில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பதிதளட்டு வினாக்களில் 

எண தயனும் பதிணனந்து வினாக்களுக்கு ைட்டும் விணையளிக்கவும்  

Answer any fifteen questions out of eighteen questions in Section A & B. 

             ( 15*6=90) 

பிரிவு -அ 

 

1. Explain the applications of surface tension in day–to-day life. 

அன்றாை  ாழ்க்ணகயில் பரப்பு இழுவிண யின் பயன்பாடுகணள விளக்குங்கள். 

 

2. Write short notes on | சிறுகுறிப்பு  ணரக் 

a) The sun appears reddish during sun set or sun rise. Why?  

சூரியன் ைணறயும் தபாது அல்லது சூரிய உதயத்தின் தபாது சூரியன் சி ப்பு நிறத்தில் 

ததான்று து ஏன்? 

b) State Fleming’s right hand rule.  

There is no feedback for this Test, if Time permits Discussion alone will be provided. 

இத்ததர்வுக்கு ைதிப்பீடு ஏதும்  ழங்கப்பைாது, தேரம் அனுைதித்தால் கலந்துணரயாைல் ைட்டும்  ழங்கப்படும் 
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ப்தளம்மிங்கின்  லக்ணக விதிணய எழுதுக 

 

3. Write a brief note on silicon polymer.  

சிலிக்கான் பாலிைர் பற்றிய சுருக்கைான குறிப்ணப எழுதுக 

 

4. Define Mutation. Name the enzymes that involve for DNA replication.  

திடீர் ைாற்றம் என்றால் என்ன? டி என் ஏ பிரதிதயடுத்தலில் ஈடுபடும் தோதிகளின் தபயரிணனக் 

குறிப்பிடுக 

 

5. Explain India’s Position in the world in respect of Scientific and Technological 

manpower.  

அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத்தில் ைனித ளத்ணதப் தபாறுத்த ணர உலகில் இந்தியாவின் 

நிணலணய விளக்குக 

 

6. What is Vikas Engine? What is it being used for? 

விகாஸ் எஞ்சின் என்றால் என்ன? எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

 

7. Discuss the missile Technology Initiatives undertaken by India.  

இந்தியா தைற்தகாண்டுள்ள ஏவுகணை ததாழில்நுட்ப முன்முயற்சிகணளப் பற்றி வி ாதிக்க 

 

8. Write short note on சிறுகுறிப்பு வரைக 

a) What is the connection between chess and Tamilnadu 

 துரங்கத்துக்கும் தமிழகத்துக்கும் உள்ள ததாைர்பு எழுதுக 

b) Which country won in 44th Chess Olympiad.  

44 து த ஸ் ஒலிம்பியாட் தபாட்டியில் த ன்ற ோடு எது? 

c) Name the Mascot adopted for the Chess Olympiad.  

த ஸ் ஒலிம்பியாடுக்காக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ை சின்னத்தின் தபயணரக் குறிப்பிைவும். 

 

9. Write a Detailed note on PM-DevINE 

PM-DevINE பற்றிய குறிப்பு எழுதுக 

 

1. பிரிவு -ஆ 

1. Besides economic opportunities what other factors caused rural - urban 

migration.  

தபாருளாதார  ாய்ப்புகணளத் தவிர, கிராைப்புற - ேகர்ப்புற இைம்தபயர்வுக்கு காரைைாகும் பிற 

காரணிகணள எழுதுக  
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2. Discuss the role of the Sarva Siksha Abhiyan (SSA) in bridging the gender gap in 

literacy. 

எழுத்தறிவில் பாலின இணைத ளிணயக் குணறப்பதில்  ர்  சிக்ஷா அபியானின் (SSA) பங்ணகப் 

பற்றி வி ாதிக்க 

 

3. Examine the success and failure of National extension service in Tamil Nadu. 

தமிழ்ோட்டில் ததசிய விரி ாக்க த ண யின் த ற்றி ைற்றும் ததால்விணய ஆராய்க 

 

4. Financial inclusion is a critical part of the development process to achieve social 

justice. Comment. 

 மூக நீதிணய அணை தற்கான  ளர்ச்சி த யல்முணறயின் முக்கியைான பகுதியாக நிதி 

உள்ளைக்கம் உள்ளது. கருத்திடுக 

 

5. Explain the role of health tourism industry in Tamilnadu economy. 

தமிழகப் தபாருளாதாரத்தில் சுகாதார சுற்றுலாத் துணறயின் பங்ணக விளக்குக 

 

6. Write the functions of Governor as the Representative of the Union. 

ைத்திய அரசின் பிரதிநிதியாக ஆளுேரின் த யல்பாடுகணள எழுதுக 

 

7. What steps should be taken according to you to prevent corruption in society? 

Explain  

 மூகத்தில் ஊழணலத் தடுக்க உங்கள் கருத்துப்படி என்ன ேை டிக்ணககள் எடுக்கப்பை 

த ண்டும்? விளக்குக 

 

8. Explain the role of district collector in Health Sector. 

சுகாதாரத் துணறயில் ைா ட்ை ஆட்சியரின் பங்ணக விளக்குக 

 

9. What is UPI. Explain its benefits  

UPI என்றால் என்ன. அதன் ேன்ணைகணள விளக்குக  

 

UNIT – II 

அலகு - 2 

 

i) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் 150 த ாற்களுக்கு மிகாைல் விணையளிக்கவும். 

Answer not exceeding 150 words each.  

ii) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் பண்ணிதரண்டு ைதிப்தபண்கள். 

Each question carries twelve marks.  
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iii) தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பண்ணிதரண்டு வினாக்களில் எண தயனும் பத்து வினாக்களுக்கு 

ைட்டும் விணையளிக்கவும். 

Answer any ten questions out of twelve questions. 

         (10*12=120)  

                                       

 

1. Define nanoscience and nanotechnology. Explain in detail their potential in 

different fields of science and agriculture.  

ோதனா அறிவியல் ைற்றும் ோதனா ததாழில்நுட்பத்ணத  ணரயறுக்க.அறிவியல் ைற்றும் 

வி  ாயத்தின் பல்த று துணறகளில் இதன்  ாய்ப்ணப எழுதுக. 

 

2. Write the name of major natural resources existing in Tamilnadu. Out of these, 

select any two and show the pockets where they are found and narrate their 

importance in Tamilnadu’s economic development.  

தமிழ்ோட்டில் இருக்கும் முக்கிய இயற்ணக  ளங்களின் தபயணர எழுதுங்கள். இ ற்றில், ஏததனும் 

இரண்ணைத் ததர்ந்ததடுத்து, அண  காைப்படும் இைங்கணளக் காட்டி, தமிழ்னாட்டின் 

தபாருளாதார  ளர்ச்சியில் அ ற்றின் முக்கியத்து த்ணத வி ரிக்க 

 

3. Do you think judicial activism' has further added to the powers of the Supreme 

Court? Explain with examples. 

நீதித்துணற த யல்பாடு' உச்  நீதிைன்றத்தின் அதிகாரங்கணள தைலும் அதிகரித்துள்ளதாக நீங்கள் 

நிணனக்கிறீர்களா? உதாரைங்களுைன் விளக்குக 

 

4. Examine the impacts of new schemes introduced in the 2022-23 budget of the 

Tamilnadu Government on the socio-economic system of the State.  

தமிழக அரசின் 2022-23 பட்தெட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை புதிய திட்ைங்களால் ைாநிலத்தின் 

 மூக-தபாருளாதார அணைப்பில் ஏற்படும் தாக்கங்கணள ஆராய்க 

 

5. The concept of "One nation one election" has its own prospects and limitations in 

India, Examine.  

"ஒதர ோடு, ஒதர ததர்தல்" என்ற கருத்து இந்தியாவில் அதன் த ாந்த  ாய்ப்புகணளயும் 

 ரம்புகணளயும் தகாண்டுள்ளது. ஆராய்க  

 

6. Analyse Government of India's 'Agniveer' plan in the light of India's defence needs. 

இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் ததண ணய கருத்தில் தகாண்டு இந்திய அரசின் 'அக்னிவீர்' திட்ைத்ணத 

பகுப்பாய்வு த ய்க 
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7. What is the role of Government in Disaster Management? Will it be appropriate 

to train local citizens for this? Give reasons in support of your answer.   

தபரிைர் தைலாண்ணையில் அரசின் பங்கு என்ன? இதற்கு உள்ளூர் குடிைக்களுக்கு பயிற்சி 

அளிப்பது  ரியாக இருக்குைா? உங்கள் பதிலுக்கு ஆதர ாக காரைங்கணளக் கூறுக 

 

8. What are the fundamental causes of poverty and hunger? What are government 

schemes which have been implemented to eliminate poverty and hunger? 

 றுணை ைற்றும் பட்டினியின் அடிப்பணைக் காரைங்கள் என்ன?  றுணை ைற்றும் பசிணய ஒழிக்க 

அரசு த யல்படுத்திய திட்ைங்கள் என்ன? 

 

9. Explain the Anna’s views on ‘state autonomy’. 

‘ைாநில சுயாட்சி’ பற்றிய அண்ைாவின் கருத்துக்கணள விளக்குக 

 

10. " Objective of Directive Principles of State Policy is to establish the social system 

to encourage public welfare." Elucidate   

"தபாது ேலணன ஊக்குவிக்கும்  ணகயில்  மூக அணைப்ணப நிறுவு தத அரசு தேறிமுணறக் 

தகாட்பாடுகளின் தோக்கம்." ததளிவுபடுத்துக  

 

11. What is Global Positioning System (GPS) and how does GPS work? 

புவியிைங்காட்டி என்றால் என்ன அது எவ் ாறு த ணல த ய்கிறது 

 

12. Write short note on | சிறுகுறிப்பு எழுதுக  

a) Cheetah Reintroduction project  

சிவிங்கிப் புலி ைறு அறிமுகத்திட்ைம்  

b) Vallalar bio diversity reserves  

 ள்ளலார் பல்லுயிரிக் காப்பகங்கள் 

 

அலகு -3 

UNIT - III 

i) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் 250 த ாற்களுக்கு மிகாைல் விணையளிக்கவும். 

Answer not exceeding 250 words each.  

ii) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் பதிணனந்து ைதிப்தபண்கள். 

Each question carries fifteen marks.  

iii) தகாடுக்கப்பட்டுள்ள எட்டு வினாக்களில் எண தயனும் ஆறு வினாக்களுக்கு ைட்டும் 

விணையளிக்கவும். 

Answer any six questions out of eight questions. 
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               (6*15=90) 

 

 

 

1. Explain E-pollution and space pollution. What measures are suggested for its 

management?   

மின் ைாசுபாடு ைற்றும் விண்த ளி ைாசுபாட்ணை விளக்குக. அதன் தைலாண்ணைக்கு என்ன 

ேை டிக்ணககள் பரிந்துணரக்கப்படுகின்றன? 

 

2. Though education is a critical input for women's development, it also has a 

negative capability serving purposes other than empowerment-Explain using 

examples.   

தபண்களின் தைம்பாட்டிற்கு கல்வி ஒரு முக்கியைான உள்ளீைாக இருந்தாலும், அது 

அதிகாரைளித்தணலத் தவிர ைற்ற தோக்கங்களுக்காக எதிர்ைணறயான திறணனக் தகாண்டுள்ளது-

உதாரைங்கணளப் பயன்படுத்தி விளக்குக 

 

3. Explain the pillars of PM Gati Shakti Yojana. Do you think that it will create 

competitiveness and better connectivity? Discuss. 

PM கதி  க்தி தயாெனாவின் தூண்கணள விளக்குக்ச். இது தபாட்டித்தன்ணைணயயும் சிறந்த 

இணைப்ணபயும் உரு ாக்கும் என்று நிணனக்கிறீர்களா? வி ாதிக்க 

 

4. Discuss the role of non-governmental organisations in the process of policy 

making.  

தகாள்ணக உரு ாக்கும் த யல்பாட்டில் அரசு  ாரா நிறு னங்களின் பங்ணகப் பற்றி வி ாதிக்க 

 

5. What is the role of skill development in a country's economic development? 

Highlight the objectives and main features of Nan Mudhalvan Scheme in 

Tamilnadu 

ஒரு ோட்டின் தபாருளாதார  ளர்ச்சியில் திறன் தைம்பாட்டின் பங்கு என்ன? தமிழ்ோட்டில்  ோன் 

முதல் ன் திட்ைத்தின் தோக்கங்கள் ைற்றும் முக்கிய அம் ங்கணள முன்னிணலப்படுத்துக 

 

6. The President in our Constitution of India 'is not only figure head'. Analyse its 

theoretical and practical aspects. 

ேைது இந்திய அரசியலணைப்புச்  ட்ைத்தில் குடியரசுத் தணல ர் என்பது த றும் உரு த் தணல ர் 

ைட்டுைல்ல. அதன் தத்து ார்த்த ைற்றும் ேணைமுணற அம் ங்கணள பகுப்பாய்வு த ய்க 
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7. Highlight the salient features of India's Population Policy (2000). Suggest some 

measures for population stabilisation. 

இந்தியாவின் ைக்கள் ததாணகக் தகாள்ணகயின் முக்கிய அம் ங்கணள முன்னிணலப்படுத்தி. ைக்கள் 

ததாணகணய நிணலப்படுத்த சில ேை டிக்ணககணள பரிந்துணரக்க 

 

8. What is immune system? Give its components. Describe innate immunity In 

detail. 

தோய் எதிர்ப்பு அணைப்பு என்றால் என்ன? அதன் கூறுகணளக் தகாடுங்கள். உள்ளார்ந்த தோய் 

எதிர்ப்பு  க்திணய விரி ாக வி ரிக்க 

 

Kindly share your feedback about the Question paper through: 

https://t.me/iyagroup2mains  

 

 

 

 

 

 

 

ச ொல்லுக ச ொல்லைப் பிறித ொர்ச ொல் அச்ச ொல்லை 

செல்லுஞ்ச ொல் இன்லை அறிந்து. 
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