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TNPSC Group – I Mains 2013 

ப ொது அறிவு 

GENERAL STUDIES 
 

தொள் - III 

Paper – III 

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவம்) 

(Tamil & English Versions) 

 

நேரம் : 3 மணி        பமொத்த மதிப்ப ண்கள்: 300 

Duration: 3 Hours         Max. Marks: 300 

 
விண்ணப் தொரர்களுக்கொன ப ொது குறிப்புகள்:  
General Instructions to the Candidates: 

 

i) வினொக்கள்  ட்டப்  டிப்பு தரத்திலும், விரிவொக விடடயளிக்கும் வடகயிலும் உள்ளது. 
This Question Paper is descriptive type in Degree Standard. 

 

ii) விண்ணப் தொரர் அவருடடய  திவு எண்டண  ிரதொன விடட தொளில் அதற்கொன ஒதுக்கப் ட்ட 
இடத்தில் மட்டுநம எழுத நவண்டும். நவறு எந்த இடத்திலும்  திவு எண்டண கண்டிப் ொக 
எழுதக் கூடொது. 
Candidates should write their Register Numbers in the space provided for in the main 

answer-book only and should not write anywhere else.  

 

iii) வினொத்தொளொனது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவங்களில் உள்ளது. ஏநதனும் சந்நதகம் 
இருப் ின், ஆங்கில வடிவில் தரப் ட்டுள்ள குறிப்புகநள முடிவொனது. 
The Question Paper is printed in Tamil and English Version. In all matters and in case of 

doubt English Version is final.  
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iv) விண்ணப் தொரர்கள் வினொக்களுக்கு தமிழிநலொ அல்லது ஆங்கிலத்திநலொ அல்லது  குதி 
தமிழிநலொ மற்றும்  குதி ஆங்கிலத்திநலொ விடடயளிக்கலொம். 
The Candidates may answer in Tamil or English or partly in Tamil and English. 

 

 

v) விண்ணப் தொரர்கள் வினொக்கள் மற்றும் துடண வினொக்களின் எண்கடள கண்டிப் ொக எழுத 
நவண்டும். அவ்வொறு எழுதத் தவறினொல், அந்த விடடகளுக்கு எந்தவித மதிப்ப ண்ணும் 
வழங்கப் ட மொட்டொது. 
Candidates must write the correct number of the question and sub-question. Failure to 

do so will entail loss of credit for the answer. 

 

 

vi) இத்நதர்டவ ப ொறுத்தவடர, அழகொக எழுதுவதற்நகொ மற்றும்  ிடழயில்லொமல் 
எழுதியதற்கொகநவொ தனியொக மதிப்ப ண்கள் ஒதுக்கப் டவில்டல. 
There is no reservation of marks for neatness of execution and correctness of spelling 

in respect of this paper. 
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 ிரிவு - அ 

SECTION – A 

(மிகச் சிறிய அளவில் விடடயளிக்கும் வினொ வடக 

(Very Short Answer Type) 

 

குறிப்பு:  i)  ஒவ்பவொன்றிற்கும் 30 பசொற்களுக்கு மிகொமல் விடடயளிக்கவும் 

Note:  Answer not exceeding 30 words each. 

 

  ii) ஒவ்பவொரு வினொவிற்கு மூன்று மதிப்பெண்கள் 

   Each question carries three marks.   

     

iii) பகொடுக்கப் ட்டுள்ள முப் த்டதந்து வினொக்களில் எடவநயனும் முப் து 
வினொக்களுக்கு குடறந்த ட்சம் ஒரு வினொடவ ஒவ்பவொரு  குதியிலிருந்து 
நதர்ந்பதடுத்து விடடயளிக்கவும்.   

  Answer any thirty questions out of thirty five questions    

  attending atleast One question from each Unit.       

          (30 × 3 = 90) 
  

 

 

 

 

(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 

 

 

1. ஆஷபூர்ணொ நதவியின்  ங்களிப்பு  ற்றி ேீவிர் அறிவது யொது? 
What do you know about the contribution of Ashapurna Devi? 

 

 

2. ேிர்மல் கிரம புரஸ்கொர் திட்டம்  ற்றி குறிப்பு வடரக 
Write a note on Nirmal Gram Puraskar 

 

 

3. இந்தியொவில் உள்ள எந்த மொேிலத்டத ரத்தன கொர் ொ என்று அடழக்கிநறொம்? ஏன்? 
Which state in India is called as Ratna Garbha? Why? 

 

 

4. சமீ கொலமொக ஏன் அலிந ொஸ், பசய்தியில் வருகிறது? 
Why is Aleppos in the news in recent times? 

 

 

5. முலொலொ யூசுப்சொய் என் வர் யொர்? 
Who is Malala Yousufzai? 

 

UNIT – I 
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6. இந்தியொவின் முக்கிய  வளப்  ொடற  குதியின் ேொன்கு ப யர்கடள எழுது 
List out the four major coral reef areas of India 

 

 

 

7.  ொதுகொப்புத் துடறயில்  ின்வரும் இடணகடள கண்டு ிடி 
1. ச ொரி மற்றும் ஸ்டிடரடு 
2. சம்யுக்தொ மற்றும் சங்கிரகொ 
3.  ிரித்வி மற்றும் அக்னி 
Identify the following pairs in the field of defence 

1. SAFARI and STRIDE 

2. SAMYUKTA and SANGRAHA 

3. PRITHVI and AGNI 

 

 

 

8. BIS என் து யொது? BIS-ன் பசயல் ொட்டடக் கூறுக 
What is BIS? State the functions of BIS 

 

 

 

9. ஃப பரட்ரிக் சொங்கர் என் வருக்கு மட்டும் புகழ்ப ற்ற நவதியியல் நேொப ல்  ரிசு இருமுடற 
1958லும் 1980லும் வழங்கப் ட்டது. இவ்விரண்டு ஆண்டிலும் அவரது ஆய்வு என்ன? 
Fredrick Sanger is the only Nobel Laureate to be awarded the coveted Nobel Prize 

in Chemistry twice in 1958 and 1980. What were his works in the two incidents? 

 

 

 

 

10. ஏன் இந்தியொவில், அதிக முடறநகடுகளுடன் உடல் உறுப்பு தொனம் ேடக்கின்றது? 
Why illegal organ donation is higher in India? 

 

 

 

 

11. ஒளி நவதிய புடகமூட்டம் என்றொல் என்ன? 
What is photochemical smog? 

 

 

 

 

12. ‘ப்நரொட யொடிக்குகள் என்றொல் என்ன? 
What are probiotics? 
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(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT OF 

GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 

 

 

13. நவடலவொய்ப்பு ப ொறுப்புறுதிச் சட்டம் 2005  ிற நவடலவொய்ப்பு உருவொக்கும் 
திட்டங்களிலிருந்து எவ்வொறு நவறு ட்டுள்ளது? 
How does the Employment Guarantee Act, 2005 differ from other employment 

generation schemes? 
  

 

14. நதசிய வருவொடய கணக்கிடும் மூன்று முடறகடள சுருக்கமொக வடரயறு 
Briefly explain three methods of computing the National Income 
 
 

15. குழொய் ேீருற்று என்றொல் என்ன? 
What is pump priming? 

 

 

16. இந்தியொவில் வங்கிகள் எவ்வொறு வடகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன? 
How do we classify Banks in India? 

  

 

17. மூலதன உருவொக்கம் என்றொல் என்ன? பமொத்த மூலதன உருவொக்கம் மற்றும் ேிகர மூலதன 
உருவொக்கம் நவறு டுத்துக? 
What is meant by capital formation? Distinguish between Gross Capital 

Formation and Net Capital Formation. 

 

 

18. உலக ேிதிச் சிக்கலின் ப ொழுது, இந்தியொவில் என்ன ேிகழவில்டல? 
What has not happened in India during global financial crisis? 

 

 

19. நதசிய முன்நனற்ற மன்றத்தின் சட்டமுடறயொன தகுதிேிடலடய பவளிக்பகொணர்க 
Bring out the statutory status of National Development Council. 

 

 

20. ேிதிசொரொ வங்கி ேிறுவனங்கள் யொடவ? 
What are non-banking financial institutions? 

 

UNIT – II 
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21. “TRIPS” ஒப் ந்தம் என்றொல் என்ன? 
What is “TRIPS” Agreement? 

 

 

22. 80வது அரசியல் மொற்றியடமப்புச் சட்டம் (2000) ேிதிக் குழுவில் ஏற் டுத்திய விடளவுகள் 
யொடவ? 
What are the effects of 80th Amendment Act (2000) of the Constitution on 

Finance Commission? 

 

 

 

 
 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 

 
 

23. ப ண்கள் நமம் ொடு என்றொல் என்ன? 
What is meant by Women’s Empowerment? 

 

 

24. மக்கள்பதொடகடய ேிடலப் டுத்துவதற்கொன அரசுத்துடற வழிகடள எழுதுக 
State the measures taken for population stabilization by the Government  

 

 

25. பசயல் ொட்டு எழுத்தறிவு என்றொல் என்ன? 
What is functional literacy? 

 

 

26. ஊழலுக்கு எதிரொன ேடவடிக்டகயில் நலொக்-ஆயுக்தொவின்  ங்கிடனப்  ற்றி விவொதி 
What is the role of Lok-Auyuktha in Anti-corruption measures? 
 

 

27. மத்திய கண்கொணிப்பு ஆடணயத்தின் நேொக்கத்டத விளக்குக. 
Explain the objective of CVC 

 

 

28. மனித உரிடமகள் என்றொல் என்ன? 
Define Human Rights 

 

 

29.  டித்நதொர் நவடலயின்டம உருவொக கொரணம் என்ன? 
State the causes of educated unemployment? 

 

UNIT – III 
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30.  ிரொந்தீய உணர்விடன தடுப் தற்கொன தீர்விடன  ரிந்துடரக்கவும். 
Suggest remedies to eliminate regionalism 

 

 

31. மத வன்முடற என்றொல் என்ன? 
Define Religious Violence 

 

 

32. கல்விக்கொன விண்பவளிக்கலம் என்றொல் என்ன? 
What is Edusat? 

 

 

33. மதிய உணவுத்திட்டத்தின் குறிக்நகொள்கள் யொடவ? 
What are the objectives of Mid-Day-Meal Scheme? 

 

 

34. சுகொதொரம் என்றொல் என்ன? 
What is Sanitation? 

 

 

 

35. குழந்டத பதொழிலொளர் என்று யொடர அடழக்கிநறொம்? 
Who is called as child labour? 

 

 

 

 ிரிவு - ஆ 

SECTION – B 

(சுருக்கமொக விடடயளிக்கும் வினொ வடக) 
(Brief Answer Type) 

 

குறிப்பு: i) ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும் 120 பசொற்களுக்கு மிகொமல் விடடயளிக்கவும். 

Note:  Answer not exceeding 120 words. 

  ii) ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும் எட்டு மதிப்ப ண்கள் 
   Each Question carries eight marks. 

iii) பகொடுக்கப் ட்டுள்ள  திபனட்டு வினொக்களில் எடவநயனும்  திடனந்து 
வினொக்களுக்கு குடறந்த ட்சம் ஒரு வினொடவ ஒவ்பவொரு  குதியிலிருந்து 
நதர்ந்பதடுத்து விடடயளிக்கவும். 

 Answer any fifteen questions out of eighteen questions attending atleast One 

question from each Unit. 
        

    (15 × 8 = 120) 
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(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 

 

36. உலக சுகொதொர அடமப் ின் அறிக்டகயில் மொற்று திறனொளிகள் ேலனுக்கொக கூறப் ட்டுள்ள 
சிறப்பு அம்சங்கள் யொடவ? 
What are the salient features mentioned in the report of WHO for the welfare of 

the people living with disability? 

 

 

 

37. பதன்கிழக்கு ஆசிய ேொடுகள் கூட்டடமப்புப்  ற்றி எழுதுக 
Write about the Association of South East Asian Nations (ASEAN) 

 

 

 

38. SAARC – அடமப்ட   ற்றி குறிப்பு எழுதுக 
Write a short note on SAARC 

 

 

 

39. ‘அநர ிய எழுச்சி’ என்றொல் என்ன? அதன் கொரணங்கடளயும்,  ின்விடளவுகடளயும் விவரி 
What is ‘Arab Spring’? Describe its causes and consequences. 

 

 

 

40. 2012 நதசிய மின்னணு பகொள்டகயின் முக்கியத்துவம் என்ன? விளக்குக 
What is significant about the National Policy on electronics, 2012? Explain 

 

 

 

41. ‘ க்மினிஸ்டர் புல்லரின்’ என்றொல் என்ன? ஏன் இதற்கு கட்டிடக்கடல வல்லுேர் ப யர் 
இடப் ட்டது? இது எவ்வொறு மின்சொரம் கடத்தும் திறன் ப ற்றது. 
What Buckminister fullerene? Why is named after an architect? Why is it 

possible for it to carry electricity? 

 

 

 

42. இந்தியொவின் “அறிவியல் பகொள்டகடய”  ற்றி எழுதுக 
Write about the science policy of India. 

 

 

UNIT – I 
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(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT OF 

GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 
 

43. 2007-08ம் ஆண்டுகளில் உலக ேிதிச் சிக்கலினொல் ஏற் ட்ட இந்திய  ங்கு மற்றும அந்ேிய 
பசலொவணி சந்டதயின் விடளவுகள் யொடவ? 
What was the impact of Indian stock and foreign exchange market during 2007-

08 Global Financial Turmoil? 

 

 

44. ப ொது ேிதி-தனியொர் ேிதி ஒப் ிடுக. 
Compare public finance and private finance 

 

 

45. NREGA – திட்டத்தின் முக்கிய குடற ொடுகடள விளக்குக 
Furnish the important shortcomings of NREGA 

 

 

46.  ணவியல் பகொள்டகயின் நேொக்கங்கள் யொடவ? 
What are the objectives of monetary policy? 

 

 

47.  ண  ரிமொற்றம் ( ண கமுக்கம்) என்றொல் என்ன? அது இந்திய ப ொருளொதொரத்டத எவ்வொறு 
 ொதிக்கிறது? 
What is Money Laundering? How does it impact Indian Economy? 

 

 

 

 

 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 
 

 

48. எந்த விதமொன குடறகள் குடறதீர்க்கும் மன்றத்திற்குட் ட்டது?  
What are the various disputes covered under the Lok Adalat 

 

 

 

49. இந்தியொவில் லஞ்சத்தின் கொரணங்கடள நமற்நகொள் கொட்டு? 
Highlight the causes of corruption in India 

 

UNIT – II 
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50. NCERT டயப் ற்றி எழுதுக. 
Write about NCERT 

 

 

51. குடிடசப்  குதிகளின் சுற்றுப்புறத்டத உயர்த்த என்பனன்ன திட்டங்கள் உள்ளன? 
What are the schemes available to improve the environmental conditions of 

slum? 

 

 

52. ப ண்களில் பதொழில் முடனநவொருக்கு முன் உள்ள சவொல்கடள பவளிக்பகொணர்க 
Bring out the challenges ahead for women entrepreneurs 

 

 

53. சமுதொய முன்நனற்ற திட்டங்களில் BDO வின்  ணிகடள எழுத்துடரக்க 
State the functions of BDO in community development programmes 

 

 

 ிரிவு - இ 

SECTION – C 

 
(விரிவொக விடடயளிக்கும் வினொ வடக)  

(Detailed Answer Type) 

 

 

F¿¥ò:  i)  ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும் 250 பசொற்களுக்கு மிகொமல் விடடயளிக்கவும். 
Note:  Answer not exceeding 250 words. 

 

  ii) ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும்  திடனந்து மதிப்ப ண்கள். 
   Each question carries fifteen marks. 

 

  iii) பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மூன்று வினொக்களில் எடவநயனும் இரண்டு   
 வினொக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும். 
   Answer any two questions out of given three questions. 

           (2 × 15 = 30) 

 

 
 

(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 
 

54. 2010-2020 கடல்சொர் திட்டத்தின் முக்கிய தன்டமகடள பவளிக்பகொணர்க 
Bring out the salient features of Maritime Agenda of 2010-2020 
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(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT OF 

GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 
 

 

55. தமிழ்ேொடு மின் உற் த்தி மற்றும்  கிர்மொன கழகத்தின் நமொசமொன பசயல் ொட்டிற்கொன 
கொரணங்கடள விவொதிக்க. 
Discuss the reasons for the poor performance of Tamilnadu Electricity 

Generation and Distribution Corporation 

 

 

 

 

 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 

 
 

56. இந்தியொவின் நதசிய மனித உரிடம கமிசனின் அரசியலடமப்பு பசயல்  ங்கிடனப்  ற்றி 
பதளிவு பசய்க. 
Highlight the constitutional functions of National Human Rights Commission in 

India. 

 

 

 

 ிரிவு - ஈ 

SECTION – D 

(கட்டுடர வினொவடக)  
(ESSAY) 

F¿¥ò:  i)  500 பசொற்களுக்கு மிகொமல் விடடயளிக்கவும். 
Note:  Answer not exceeding 500 words. 

  ii) ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும் முப் து மதிப்ப ண்கள். 
   Each question carries thirty marks. 

  iii) பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ேொன்கு வினொக்களில் எடவநயனும் இரண்டு   
 வினொக்களுக்கு குடறந்த ட்சம் ஒரு வினொடவ ஒவ்பவொரு அலகிலிருந்து  
 நதர்ந்பதடுத்து விடடயளிக்கவும். 

  Answer any two questions out of four questions attending atleast one   

 question from each Unit. 

           (2 × 30=60) 

UNIT – II 
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(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 

 

57. இந்தியொவின் அறிவியல் பதொழில்நுட் ம் மற்றும் புதுடமக்பகொள்டக – 2013  ற்றி திறனொய்க 
Critically examine the Science, Technology and Innovation Policy 2013 in India 

 

Or 

 

58. அக்கடரயற்ற இந்திய அரசியடல மொற்றி அடமக்கும் தன்டம நதர்தல். 
The apathy of Indian politics can be altered by electoral reform – Discuss 

 

 

 

 

  

 

 

(SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA / TAMIL NADU) 

 

 

59. குடிப் ழக்கத்திற்கொன கொரணங்கடள விளக்கி அதிலிருந்து விடு டுவதற்கொன சிகிச்டசடய 
விவரிக்க. 
Explain the problems of alcoholism and enumerate the treatment of alcoholics 

 

 

 

60. நவடலயில்லொ திண்டொட்ட  ிரச்சடன பதொடர் ொன கொரணிகடள பவளிக்பகொணர்க 
Explain the factors associate with the problem of unemployment. 

 

_______________________ 
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