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சுற்றுலா மற்றும் வனவிலங்கு

சுற்றுலாவின் கருதுககாள்கள் ஒரு
அறிமுகம்

Time: 1 Hour

Total Marks: 25

Write all the questions:

1. Discuss about the salient features of Wildlife Tourism with special reference to its
scope and importance.
வனவிலங்கு சுற்றுலாவின் முக்கிய அம்சங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து விவாதிக்கவும்?

2. Describe in detail about various species and plants
பல்வவறு இனங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் பற்றி விரிவாக விவரிக்கவும்?

3. Give a detailed survey on different wildlife regions of India
இந்தியாவின் பல்வவறு வனப்பகுதிகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்தவும்?

4. Explain National Parks and Wildlife Sanctuaries and mentions in detail about the
national parks available in India
Nதசிய பூங்காக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் பற்றி விவரி மற்றும்
இந்தியாவில் உள்ை பல்வவறு Nதசிய பூங்காக்கள் பற்றி குறிப்பபழுதுக?

5. Write a comprehensive essay on the concepts of Wildlife Tourism and their activities.
வனவிலங்கு சுற்றுலாவின் கருத்துக்கள் மற்றும் அதன் பசயல்பாடுகைை விவரி?
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Indian Biodiversity and its Conservation
Values

COURSE CODE

DIWT -II

YEAR
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இந்திய பல்லுயிர் மற்றும் அதன்
பாதுகாப்பு மதிப்புகள்

Time: 1 Hour

Total Marks: 25

Write all the questions:

1. Give a detailed report on geography and major biomes of India.
இந்தியாவின் புவியியல் மற்றும் முக்கிய உயிரினங்கைின் மீ தானவிரிவான
அறிக்ளகளய அைிக்கவும்?

2. Write a note on Biodiversity and its objectives and conservation methods.
பல்லுயிரியலிலும் அதன் வநாக்கங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு முளறகைிலும்
ஒரு குறிப்பு எழுதுங்கள்?

3. Explain about Protected Areas Network, Threats to Biodiversity, Climate Change and
Desertification.
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் பல்லுயிர் அச்சுறுத்தல், காலநிளல மாற்றம்
மற்றும் பாளலலவனம் பற்றிய அச்சுறுத்தல் பற்றி விைக்குங்கள்?

4. Discuss in detail about the conservation values.
பாதுகாப்பு மதிப்புகள் பற்றி விரிவாக விவாதிக்கவும்?

5. Bring out the importance of wildlife conservation centres in India.
இந்தியாவில் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ளமயங்கைின்
முக்கியத்துவத்ளத பவைிப்படுத்துங்கள்?
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வனவிலங்கு சுற்றுலா, பகுதிகள்
மற்றும் அiத சார்ந்த வணிகமும்

Time: 1 Hour

Total Marks: 25

Write all the questions:

1. Write a comprehensive note on the Wildlife Tourism Market, consumer life styles,
government initiatives and policy support in wildlife development.
வனவிலங்கு சுற்றுலா

சந்ளத, நுக்வவார் வாழ்க்ளக முளறளமகள், அரசு

முயற்சிகள்

வனவிலங்கு

மற்றும்

அபிவிருத்தியில்

பற்றிய விரிவான குறிப்ளப எழுதவும்?

பகாள்ளக ஆதரவு

2. Give an account on the venues of wildlife tourism in India
இந்தியாவில் வனவிலங்கு சுற்றுலா இடங்களை பற்றி ஒரு கணக்ளகக்
பகாடுங்கள்?

3. Discuss about the Nature Educators at the national level in India.
இந்தியாவில் வதசிய மட்டத்தில் இயற்ளக கல்வியாைர்களைப் பற்றி
கலந்துளரயாடுங்கள்?

4. What are the steps taken to create awareness among the public in Wildlife
வனவிலங்குகளை பற்றி பபாதுமக்கைிளடவய விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்த
எடுக்கப்படும் நடவடிக்ளககள் எளவ?

5. Explain the necessary and unnecessary activities to be adopted during the course of
wildlife conservation and preservation.
வனவிலங்குகளை பாதுகாக்க எடுக்கபடும் வதளவயான மற்றும்
வதளவயற்ற நடவடிக்ளககள் என்பனன்ன?
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வனவிலங்கு சுற்றுலா பற்றி

COURSE CODE

YEAR
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DIWT -IV

திட்டமிடல், மமம்படுத்துதல்
மற்றும் நிர்வகித்தல் உத்திகள்

Time: 1 Hour

Total Marks: 25

Write all the questions:

1. Write about the different planning activities performed in the process of developing
wildlife tourism activity in India.
இந்தியாவில்

வனவிலங்கு

சுற்றுலா

நடவடிக்ளககளை

வமற்பகாள்வதற்கான பல்வவறு திட்டங்களைப் பற்றி எழுதுங்கள்?

2. What are schemes initiated by the state and central governments towards the
development of wildlife tourism in India.
இந்தியாவில் வனவிலங்கு சுற்றுலா வைர்ச்சிக்கான மாநில மற்றும் மத்திய
அரசுகைால் ஆரம்பிக்கப்படும் திட்டங்கள் யாளவ?

3. Enumerate in detail about the Centrally Sponsored schemes
மத்திய நிதியுதவி திட்டங்கள் பற்றி விரிவாக விவரிக்கவும்?

4. Bring out the salient features of Eco-Sensitive Zones, Wildlife Crime Control Bureau,
Central Zoo Authority
சுற்று சூழல் மண்டலங்கள், வனவிலங்கு குற்றம் கட்டுப்பாட்டு பணியகம்,

மத்திய மிருகக்காட்சி அதிகாரசளப பற்றிய சிறப்பம்சங்களை விவரிக்கவும்?

5. Explain about Environment Research Programme, Ecosystem Research Programme,
Research Programme in Socio-Economic Issues of Environment, Dr BP Pal and
Pitambar Pant fellowship, Mahatma Gandhi Chair for Ecology and Environment
fellowship.
சுற்றுசூழல்

ஆராய்ச்சி

திட்டம்,

சூழலியல்

பதாடர்பான சமூக- பபாருைாதார ஆய்வு

ஆய்வு

திட்டம்,

திட்டம்,

முளனவர்

சுற்றுசூழல்
பி.பி.

லால்

மற்றும் பீதாம்பரபந்த் ஆய்வு உதவி, சூழலியல் மற்றும் சுற்றுசூழளுக்கான
மகாத்மா காந்தி இருக்ளக பற்றி பதைிவாக விைக்கவும்?

