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TNPSC Group – I Mains 2015 

ப ொது அறிவு 

GENERAL STUDIES 
 

தொள் - I 

Paper – I 

(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 விடடத்தொளில் 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 வினொவிற்கும் 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 at 

least One question from each Unit.       

            (30 x 3 = 90) 
  

 

 

(MODERN HISTORY OF INDIA AND INDIAN CULTURE) 
 

1. மங்கள்  ொண்நட என் வர் யொர்? 
Who is Mangal Pande? 

 

 

2. தன்னொட்சி இயக்கம்  ற்றி சுருக்கமொக எழுதுக. 
Briefly write on the Home Rule Movement. 

 

 

3.  ிளொசிப் ந ொருக்கொன உடனடிக் கொரணம் எது? 
What was the immediate cause for the Battle of Plassey? 

 

 

4. 'பூரண சுயரொஜ்ஜியம்' குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக. 
Write a brief note on ‘Poorna Swaraj’ 

 

 

5. சுயரொஜ்யக் கட்சியின் நேொக்கங்கடள குறிப் ிடுக. 
Mention the objectives of Swaraj Party 

 

 

 

6. கொதர் கட்சி எந்த ஆண்டு ஆரம் ிக்கப் ட்டது? அதன் நேொக்கங்கடள விவரி. 

UNIT – I 
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Which year was the Ghadar party established? Explain its objectives. 

 

7. 1939-ம் ஆண்டு கொங்கிரஸ் அடமச்சர்கள் ஏன் ரொஜினொமொ பசய்தொர்கள்? 
Why did the Congress Ministries resigned in 1939? 

 

 

8. ‘நதசப்  ந்து’ என்று யொடர அடழக்கிநறொம்? அதற்கு கொரணம் கூறுக. 
Who is called as ‘Desh Bandhu’? Give reasons for it. 

 

 

9. இந்தியொவின் 19-ஆம் நூற்றொண்டில் இருந்த முக்கிய சமூக சீர்திருத்தவொதிகளின் ப யர்கடள 
குறிப் ிடுக. 
Mention the names of 19th Century Social Reformers in India. 

 

 

10. வகொ ி இயக்கத்தினொல் ஏற் ட்ட விடளவுகடள விவரி. 
What are the effects of Wahabi Movement? 

 

 

11. 1916-ம் ஆண்டு லக்நனொ ஒப் ந்தத்தின் முக்கியத்துவம் பதரிவு. 
State the importance of Lucknow Pact – 1916. 

 

 

12. ரவ்லட் சட்டத்டத கொங்கிரஸ் ஏன் எதிர்த்தது? 
Why did the Congress oppose the Rowlatt Act? 

 

 

 

 

 

(GENERAL APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

 

 

13. 48, 60 மற்றும் 64 ஆகிய எண்களொல் மிக சரியொக வகு டும், 10000-ஐ விட குடறந்த மிகப் 
ப ரிய எண்டணக் கொண்க. 
Find the greatest number less than 10000 which is exactly divisible by 48, 60 

and 64. 
  

 

14. எட்டு வருடங்களில் ஒரு பதொடக இரட்டிப் ொக நவண்டுபமனில் ஆண்டுக்கு கணக்கிடப் டும் 
தனி வட்டி விகிதம் என்னவொக இருக்க நவண்டும். 
At what rate percent per annum at simple interest will a sum of money double in 

8 years? 
 

UNIT – II 
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15. ஒரு சதுரத்தின் மூடலவிட்டத்தின் மீது ஒரு சம க்க முக்நகொணம் வடரயப் ட்டுள்ளது. 
சதுரத்துடன், முக்நகொண  ரப் ளவின் விகிதம் யொது? 
An equilateral triangle is described on the diagonal of a square. What is the ratio 

of the area of the triangle to that of the square? 

 

 

16. A, B இருவரும் நசர்ந்து ஒரு நவடலடய 12 ேொட்களில் முடிக்கின்றனர். B மட்டும் 
அவ்நவடலடய 30 ேொட்களில் முடிப் ொர் எனில் A மட்டும் அவ்நவடலடய எத்தடன 
ேொட்களில் முடிப் ொர்? 
A and B working together can finish a piece of work in 12 days while B alone can 

do it in 30 days. In how many days can A alone finish the work? 
  

 

17. முதல் ேிடல விவரங்கள் நசகரிக்கப் டும் முடறகடள கூறுக. 
Mention the methods of collecting Primary Data. 

 

 

18. ஒன்டறபயொன்று விலக்கும் ேிகழ்ச்சிடய எடுத்துக்கொட்டுடன் விவரி. 
Define mutually exclusive events with example. 

 

 

19. உருவ விளக்கப் டம் மற்றும் பூநகொள வடர டம் – நவறு  டுத்துக. 
Distinguish between Pictogram and Cartogram. 

 

 

20. ஒரு ட யில் 6 பவள்டள மற்றும் 9 கருப்பு  ந்துகள் இருக்கின்றன. அதிலிருந்து இரண்டு 
 ந்துகள் எடுக்கப் டுகின்றன. 
(அ) இரண்டும் பவள்டள  ந்துகளொக இருப் தற்கொன ேிகழ்தகவு 
(ஆ) ஒரு பவள்டளப்  ந்து மற்பறொன்று கருப்பு  ந்துகளொக இருப் தற்கொன ேிகழ்தகவு யொது? 
A bag contains 6 white and 9 black balls. What is the probability of drawing 2 

balls? 

(a) all the two balls are white balls 

(b) one white and one black ball? 

 

 

 

21. பசயற்டக நுண்ணறிவு என்றொல் என்ன? 
What is Artificial Intelligence (AI)? 

 

 

22. தரவுத்தள நமலொண்டம (DBMS) என்றொல் என்ன? 
What is Database Management System (DBMS)? 
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(ROLE AND IMPACT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE 

DEVELOPMENT OF INDIA AND TAMILNADU) 
 

 

23. குவொர்க் என் ன யொடவ? அதன்  ல்நவறு துகள்கடள விளக்கிக் கூறுக. 
What are called Quarks? Explain the different varieties of particles. 

 

 

24. SQUID என் து யொது? அதன்  யன் ொடுகடளக் குறிப் ிடுக. 
What is SQUID? Mention the applications of SQUID. 

 

 

25. இயற்டக  ல டிகள் என்றொல் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்கொட்டுகள் தருக.  
What are natural polymers? Give any two examples. 

 

 

26. டவட்டமின் ‘A’ உள்ள ஏநதனும் மூன்று ப ொருட்கடளக் கூறு. டவட்டமின் குடற ொட்டினொல் 
ஏற் டும் வியொதிகடள எழுது. 
Name three sources of Vitamin ‘A’ and mention the diseases caused by it’s 

deficiency. 
 

 

27. நமொநனொகுநளொனல் ஆண்டி ொடி என்றொல் என்ன? 
What are monoclonal antibodies? 

 

 

28. கன்னி இனப்ப ருக்கம் – வடரயறு. 
Define Parthenogenesis. 

 

 

29. ‘உயிரிய ஆக்சிஜன்  ொற்றொக்குடற’ என்றொல் என்ன? 
What is Biological Oxygen Demand? 

 

 

30. 'தங்க அரிசி' என்றொல் என்ன?  
What is ‘Golden rice’? 

 

 

31. 'ேட்சத்திரங்கள்'  ற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.  
Write a short note on ‘Stars’. 

 

 

UNIT – III 
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32. 'பதொடல உணர்தல்' என்றொல் என்ன?  
What is Remote Sensing? 

 

 

33. ந ொடத ப ொருள்கடள இனம் வொரியொக வடகப் டுத்தவும்  
Categorize the abusable drugs. 

 

 

34. ' ல்ேிரல் பசயலொக்கம்' என் டத வடரயறு.  
Define the term ‘Multiprogramming’. 

 

 

35.  ட்டட குறியிடுதல்  ற்றிய குறிப்பு வடரக. 
Write a note on Bar Coding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ிரிவு - ஆ 

https://www.shankariasacademy.com/


8 

 

  
 SHANKAR IAS ACADEMY, Plot No 1742, 1st Floor, 18th Main Road, Anna Nagar West,  

Chennai – 600 040, Tamilnadu. Contact: 044-43533445, 044-45543082 

www.shankariasacademy.com                                                         www.tnpscthervupettagam.com 

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 at least One 

question from each Unit. 
       

            (15 × 8 = 120) 
 

 

 

(MODERN HISTORY OF INDIA AND INDIAN CULTURE) 

 

36. டச்சுக்கொரர்கள் இந்தியொவில் ஏன் வலிடம மிக்கவர்களொக இருக்க முடியவில்டல? 
Why did the Dutch people never become a strong power in India? 

 

 

37. இந்திய நதசிய கொங்கிரஸில் மிதவொதிகளுக்கும் தீவிரவொதிகளுக்குமுள்ள நவறு ொட்டட 
 குப் ொய்க. 
Analyse the differences between Moderates and Extremists of the Indian National 

Congress. 

 

 

38. ஒத்துடழயொடம இயக்கம் ேிறுத்தப் ட்டது ஏன்? 
Why the Non-Cooperation Movement was suspended? 

 

 

39. தமிழ் சமுதொயத்திற்கு ஈ.நவ.ரொ.வின்  ங்களிப் ிடன மதிப் ிடுக. 
Assess the contribution of E.V.R. to the Tamil Society. 

 

 

40. நஜொதி ொ பூநலயின்  ணிகடள குறிப் ிடுக. 
Mention the services of Jyothiba Phule. 

 

 

 

UNIT – I 
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41. இந்திய அரசு சட்டம் 1935-ல் உள்ள முக்கிய வழிகள்  ற்றி குறிப்பு எழுதுக. 
Write the important provisions of the Government India Act of 1935. 

 

 

 

 

(GENERAL APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 
 

 

42. 35 பச.மீ விட்டமுள்ள ஒரு உருடள வடிவ தண்ணரீ் பதொட்டி முழுவதும் தண்ணரீ் உள்ளது. 
பதொட்டியிலிருந்து 11 லிட்டர் தண்ணரீ் எடுக்கப் ட்டுவிட்டது எனில், பதொட்டியினுள் 
ேீர்மட்டத்தில் ஏற் டும் வழீ்ச்சிடயக் கண்டு ிடி. 
A cylindrical tank of diameter 35 cm is full of water. If 11 liters of water is drawn 

off, find the drop in the water-level in the tank. 

 

 

43. ஒருவர் இரு குதிடரகள் ஒவ்பவொன்டறயும் ரூ.990க்கு விற்கும் ப ொழுது ஒன்றின் விடலயில் 
10% லொ த்டதயும், மற்பறொன்றின் விடலயில் 10% ேஷ்டத்டதயும் ப றுகிறொர் எனில் அவர் 
ப றும் லொ ம் (அ) ேஷ்டம் மற்றும் அவற்றின் விகிதங்கடளக் கொண்க. 
A man sold two horses for Rs.990 each gaining 10% on the one and lossing 10% 

on the other. Find his total gain or loss and also its percentage. 

 

44. ப ொது நேொக்கு அட்டவடணக்கும் சிறப்பு நேொக்கு அட்டவடணக்கும் உள்ள நவறு ொடு யொது? 
Distinguish between General Purpose and Special Purpose table. 

 

45. இரண்டு  கடடகள் உருட்டப் டும்ந ொது அதன் நமநல உள்ள புள்ளிகளின் எண்ணிக்டக 
(அ) 8 நமல் இருப் தற்கொன ேிகழ்தகவு 
(ஆ) 7 மற்றும் 11 இல்லொமல் இருப் தற்கொன ேிகழ்தகவு ஆகியவற்டறக் கொணவும். 

 Two dice are rolled, what is the probability that sum of the numbers on the dice 

is  

(a) greater than 8 

(b) neither 7 nor 11 

 

 

46. கணினியின்  ல்நவறு தடலமுடறகடளப்  ற்றி விளக்குக. 
Explain the various generations of computers. 
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(ROLE AND IMPACT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE 

DEVELOPMENT OF INDIA AND TAMILNADU) 

 

47. Modem என் து யொது? அதன்  யன் ொட்டடக் கூறு. 
What is a Modem? Give its uses. 

 

48. அஸ்ப ஸ்டொஸ் மற்றும் அஸ்ப ஸ்நடொஸிஸ் என்றொல் என்ன? அஸ்ப ஸ்டொஸினொல் 
சுற்றுப்புறத்தில் ஏற் டும் சீர்நகடுகள் யொடவ? 
What do you mean by asbestos and asbstosis? Discuss the environmental 

hazards from asbestos. 

 

49. ஜனீ் குநளொனிங் பசய்வதில் உள்ள வழிமுடறகடள குறிப் ிடுக. 
Outline the steps involved in gene cloning. 

 

 

50. ஒற்டற பசல் புரதத்தின் சத்து மதிப் ிடன விவொதி. 
Discuss the nutritional value of SCP (Single Cell Protein). 

 

 

51. பதொடலயுணர்தல் புள்ளி விவரங்களின் ேன்டம தீடமகடள விளக்குக. 
Explain the advantages and disadvantages of the Remote sensing data. 

 

 

52. குடிகொரர்கடள வடகப் டுத்தவும். 
Explain the classification of drinkers. 

 

 

53. ‘Bluetooth’ மற்றும் ‘Wifi’  ற்றி விரிவொக விளக்குக. 
Explain in detail the ‘Bluetooth’ and ‘Wifi’. 
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SECTION – C 

(விரிவொக விடடயளிக்கும் வினொ வடக)  
(Detailed Answer Type) 

 

குறிப்பு::  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 ஒன் து  வினொக்களில் எடவநயனும் ஆறு  வினொக்களுக்கு 
குடறந்த ட்சம் ஒரு வினொடவ ஒவ்பவொரு  குதியிலிருந்து நதர்ந்பதடுத்து 
விடடயளிக்கவும். 

 Answer any six questions out of nine questions attending atleast One 

question from each Unit. 

           (6 × 15= 90) 

 

 

 

 

(MODERN HISTORY OF INDIA AND INDIAN CULTURE) 

 

 

54. இந்திய மொேில மறுசீரடமப்பு  ற்றி விவரி. 
Elucidate the reorganization of Indian States. 

 

 

 

55. சட்ட மறுப்பு இயக்கம் (1930-34)  ற்றி ஒரு கட்டுடர வடரக. 
Write an essay on Civil Disobedience Movement, 1930-34. 

 

 

56. இந்திய நதசிய உணர்வு வளர்ச்சி அடடந்ததற்கொன கொரணங்கடள விவரி. 
Describe the factors favouring the growth of Indian Nationalism. 
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(GENERAL APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 
 

57. 2 ஆண்கள் மற்றும் 3 ப ண்கள் ஒரு நவடலடய முடிக்க தினமும் 7 மணி நேரம் வதீம் 5 
ேொட்கள் நவடல பசய்கிறொர்கள். 4 ஆண்கள் மற்றும் 4 ப ண்கள் அநத நவடலடய பசய்ய 
தினமும் 3 மணி நேரம் வதீம் 7 ேொட்கள் நவடல பசய்கிறொர்கள். 7 ஆண்கள் தினமும் 4 மணி 
நேரம் மட்டும் நவடல பசய்தொல் அந்த நவடலடய முடிக்க எத்தடன ேொள் ஆகும்? 
2 men and 3 women 7 hours a day finish a work in 5 days. 4 men and 4 women 

working 3 hours a day do the same work in 7 days. Find the number of days in 

which the work is done by 7 men only working 4 hours a day. 

 

 

58. முழுக் கூட்டிச் சுற்றிடன வடரந்து அதன் பசயல் ொட்டிடன பமய்ப் ட்டியல் பகொண்டு விளக்குக. 
Draw the circuit for full adder and explain the concept with truth table. 

 

 

 

(ROLE AND IMPACT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE 

DEVELOPMENT OF INDIA AND TAMILNADU) 
 

 

59. பசவியுணரொ ஒலி அடலகளின்  யன் ொடு  ற்றி ஒரு கட்டுடர எழுதுக. 
Write an essay on the uses of ultrasonic waves. 

 

 

60. பூச்சிக்பகொல்லிகள்  யன் டுத்தப் டும்  ல்நவறு முடறகடள விவரி. 
Discuss the various methods of using pesticides. 

 

  

61.  ொலூட்டிகளின் சிறுேீரகத்தில் சிறுேீர்  ிரித்பதடுப் தின் உடற்பசயலியல் கூற்றிடன விவரி. 
Describe physiology of urine formation in the mammalian kidney. 

 

 

62. ஆல்நகக்களில் கொணப் டும் உடல் அடமப்பு நவறு ொடுகடள விவரி. 
Describe the range of thallus structure in Algae. 

 

 

_______________________ 
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