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TNPSC Group – I Mains 2015 

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 விடடதொளில் 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 at least One question from each Unit.     

  

            (30 × 3 = 90) 
  

 

 

(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 

 

1. இந்தியொவில் “புயல் எச்சரிக்டக டமயங்கள்’’ அடமந்துள்ள இடங்கடள  ட்டியலிடுக. 
List out the places of “cyclonic warning centres” located in India. 

 

 

2. குஜரொத்தில் உள்ள நடொலொவிரொ என்ற கண்டு ிடிப் ின் தனித்தன்டம என்ன? 
What is the significance of the discovery of Dholavira in Gujarat? 

 

 

3. ‘நதசிய கீதம்’  ற்றி எழுதுக. 
Write about ‘National Anthem’. 

 

 

4. ‘தூரந்த் நகொடு’  ற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக. 
Write a short note on ‘Durand Line’. 

 

 

 

5. ஐக்கிய ேொடுகள் சட யின் ‘அலுவல் பமொழிகள்’ யொடவ? 
What are ‘the official languages’ of the United Nations Organizations? 

 

 

 

UNIT – I 
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6. ‘வயது வந்நதொர் வொக்குரிடம’  ற்றி ேீவிர் அறிந்து பகொள்வது யொது? 
What do you understand by ‘Adult Suffrage’? 

 

 

7. நசொலொர் இம் ல்ஸ் 2 (Si2) குறித்து எழுதுக. 
Write about Solar Impulse 2 (Si2). 

 

 

8. ஏப்ரல் 2015 இல் பசல்வி. ரொஜ ரொநஜஸ்வரி  ன்னொட்டு பசய்திதொள்களில் வந்த 
கொரணம் என்ன? 
Why was Ms. Raja Rajeswari was in international news in April 2015? 

 

 

9. ANZAC தினம்  ற்றி ேீவிர் அறிந்தது என்ன? 
What do you know about ANZAC Day? 

 

 

10. உடனடி ஆதரவு கலம் என் து என்ன? 
What are Immediate Support Vessels (ISVs)? 

 

 

11. FAME - இந்திய திட்டத்திடன விளக்குக. 
Explain FAME – India Scheme. 

 

 

12. ‘ஆ நரஷன் டமத்ரி’ என் து என்ன? 
What is ‘Operation Maitri’ 

 

 

 

 

 

 

(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND 

IMPACT OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 

 

 

13. இந்திய ப ொருளொதொர வடீ்சிடய சரி  ொர்க்க அரசுசொர் ஊக்குவிக்கும் மூன்று 
சலுடககள் யொடவ? 
What are the three fiscal stimulus packages of the government to meet 

the impact of the crisis on the Indian economy? 
  

 

14. ஸ்வர்ன ஜயந்தி ஷொஹொரி நரொஸ்கொர் திட்டத்தின் அம்சங்கள் யொடவ? 
What are the components of Swarna Jayanthi Shahari Rojar Yojana? 
 

UNIT – II 
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15. இந்திய ரூ ொயில்  ண மதிப்பு குடறத்தல் மற்றும்  ணமதிப்பு கூட்டுதல் என்றொல் 
என்ன? 
What is meant by depreciation and appreciation of rupee currency? 

 

 

16. ப ொதுவினிநயொக முடற என்றொல் என்ன? 
What is meant by Public Distribution System? 

  

 

17. உலக ப ொருளொதொர மந்தத்தினொல் ேம் ேொட்டு ஏற்றுமதி எப் டி குடறந்தது? 
How did Indian exports decline during global economic recession? 

 

 

18. ‘Repo rate’ என்றொல் என்ன? 
What is ‘Repo rate’? 

 

 

19. நதசிய ஊரக நவடல உறுதி திட்டத்தின் குடற ொடுகள் யொடவ? 
What are the major short comings of NREGA – (National Rural 

Employment Guarantee Act)? 
 

 

20. ‘miniratnas’ என்றொல் என்ன? 
What is meant by ‘miniratnas’? 

 

 

21.  ற்றொக்குடற ேிதியொக்கம் என் து  ற்றி குறிப் ிடுக. 
State the meaning  of Deficit Financing. 

 

 

22. இறுதி ேிடல கடன் ஈநவொன் என்றொல் என்ன? 
What do you mean by lender of Last Resort? 

 

 

 
 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 
 

23.  ொர ட்சம் என் து யொது? 
What is nepotism? 

 

 

 

24. Gender Budgeting என்றொல் என்ன? 

UNIT – III 
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What is Gender Budgeting? 

 

 

25. ேகர ேகர்வு என்றொல் என்ன?  
What is urban Sprawl? 

 

 

26. POTA, POTO மற்றும் TADA விரிவொக்கம் எழுதுக. 
Expand POTA, POTO and TADA. 
 

 

27. நதசிய குழந்டத பதொழிலொளர் பகொள்டக, 1987ல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள பசயல் 
திட்டத்திடன குறிப் ிடுக. 
Mention the Action Plan outlined in the National Policy on child labour, 

1987. 

 

 

28. ஒப்புடம வறுடம என்றொல் என்ன? 
What is relative poverty? 

 

 

29. ப ண்கள் நமம் ொட்டின் நதசிய திட்டத்தின் (2001) குறிக்நகொகடள குறிப் ிடுக. 
State the objectives of the National Policy for the empowerment of the 

women (2001). 

 

 

30. ஜனனி சிசு சுரக்ஷொ கொர்யொக்ரம் – என் தன் நேொக்கம் என்ன?  
What is the aim of Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)? 

 

 

31. 'பூரொ' என்றொல் என்ன? அதன்  ிநரரடண யொது?  
What is PURA? What are the main proposal of PURA? 

 

 

32. ஜவஹர் நரொஜ்கொர் நயொஜனொ திட்டம்  ற்றி குறிப்பு எழுதுக.  
Write a note on ‘Jawahar Rozgar Yojana’. 

 

 

33. சரொசரி வொழ்ேொள் என்றொல் என்ன?  
What is life Expectancy? 

 

 

34. ேகரங்களில் ஜன பதொடகப் ப ருக்கத்தின் ஏநதனும் மூன்று எதிர்மடற விடளவுகடள 
குறிப் ிடுக.  
State any three adverse effects of overcrowding in urban areas. 
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35. தமிழகத்தில் மொவட்ட அளவில் பதொற்று நேொய் தடுப்புக்கொன பசயல் ொடுகடளப்  ற்றி 
ஒரு குறிப்பு வடரக. 
Write a note on Epidemic Control activities at the district level in TN. 

 

 

 ி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 x 8 =120) 

 

 

 

(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL 

IMPORTANCE) 

 

36. இடணயதளத்தில் ஆ ொச குறிப்புக்கள் புகுத்தினொல் தண்டடன என்று உடரத்த 
வழக்கிடன  ற்றி விவொதிக்கவும். 
Discuss the case involving conviction on posting of the obscene 

messages on the Internet. 

 

 

37. CARE குறித்து குறிப்ப ழுதுக. 
Write notes on CARE. 

 

 

38. “இந்தியொவின்  ொதுகொப்பு” குறித்து ஒரு சுருக்கமொன  தில் எழுதுக. 
Write a brief account on “Indian Defence”. 

 

 

 

39. EI ேிநனொ என் து  ற்றி ேீவிர் அறிவபதன்ன? அதன் கொரணங்கள் மற்றும் 
விடளவுகடள விளக்குக. 

UNIT – I 
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What do you know about EI Nino? Explain its causes and effects. 

 

 

40. “மனித அதிர்ச்சி உட்கவர்வொன்”  ற்றி ேீவிர் அறிவது யொது? விளக்குக. 
What do you know about ‘Human Shock Absorben”? Explain. 

 

 

41.  ன்னொட்டு நமம் ொடு கட்டடமப்பு உச்சி மொேொடு மற்றும் வறுடமயில் வொழும் 
மக்களின் நமம் ொட்டில் அதன்  ங்கு குறித்தும் விளக்குக. 
Explain International Development Design Summit (IDDS) and its role 

on improvement of people living in poverty. 

 

 

42. இந்திய அரசொல் பகொண்டு வரப் ட்டுள்ள மிஷன் இந்திரதனுஷ் சுகொதொர திட்டத்டத 
சுருக்கமொக விவரி. 
Briefly describe the Health Scheme ‘Mission Indradhanush’ launched by 

Indian government. 

 

 

 

 

(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND 

IMPACT OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 
 

43. ேிதிக்குழுவின்  ணிகள் யொடவ? 
What are the functions of Finance Commission? 

 

 

44. ப ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கொன, வரவு பசலவுத் திட்டக் பகொள்டக  குதிகடள விவரிக்க. 
Describe the segments of budgetary policy for economic development. 

 

 

45. இந்திய வங்கித் துடறயின் மீது ேிதி வழீ்ச்சி ஏற் டுத்திய தொக்கத்டத கூறுக. 
State the impact of financial crisis on Indian Banking Sector. 

 

 

46. ப ொதுத்துடற ேிறுவனங்கடள தனியொர்மயமொக்க அரசொங்கம்  ின் ற்றும் முடறகடள 
எழுதுக. 
Describe the methods adopted by the government to privatize the Public 

Sector Companies.  

 

 

 

47. மனித வள குறியடீு கணிக்கும் முடற  ற்றி எழுதுக. 
Explain the process of constructing Human Development Index (HDI). 

 

UNIT – II 
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(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 
 

 

48. இந்தியொவில் குடும் க் கட்டுப் ொட்டுத் திட்டத்டத பசயல் டுத்துவதில் உள்ள 
கடினங்கடள  ட்டியலிடுக.  
Enumerate the difficulties in the implementation of Family Planning 

Programme in India. 

 

 

 

49. 73 வது நதசிய அரசியல் (1993) சட்டத்திட்டத்தின் திருத்தத்டத விளக்குக. அதன் 
ஏநதனும் ேொன்கு குடறகடள  ட்டியலிடுக. 
Explain the 73rd Constitution Amendment Act 1993. List a four 

drawbacks of this Act. 

 

 

 

50. நதசிய மக்கள் பதொடக பகொள்டக – 1976, நதசிய மக்கள் பதொடக பகொள்டக – 

2000 இடவ இரண்டடயும் ஒப் ிடுக. 
Compare the National Population Policy (1976) with the National 

Population Policy (NPP – 2000). 

 

 

 

51. வறுடமயின் அளவடீுகள் யொடவ? 
What are the measurements of poverty? 

 

 

52. ஊழடல தடுப் தற்கொன சில ஆநலொசடனகடள கூறுக. 
Give some suggestions for reducing corruption. 

 

 

53. சமூகத்தில் தீவிரவொதத்தின் தொக்கத்டத விளக்குக. 
Explain about the impact of terrorism on society. 

 

 

 

 

 ிரிவு - இ 

SECTION – C 

UNIT – III 

https://www.shankariasacademy.com/


  10 

 

 
 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 

 

 

 
(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 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. இந்திய அரசின் தீன தயொளு ஊ ொதியொய அந்நயொதயொ நயொஜனொ திட்டத்திடன 
மதிப் ிடுக. 
Elucidate the Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana of Indian 

Government. 

 

 

 

 

 

 

(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT 

OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 
 

55. இந்தியொவில் எரிசக்தி  ிரச்சிடனகடள தீர்க்க கூடிய முயற்சிகடள விளக்குக. 
Explain measures to tackle the energy problem in India. 

 

 

 
 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 
 

UNIT – III 

UNIT – I 

UNIT – II 
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56. சமூதொய நமம் ொட்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்நகொள்கடள விவரி. 
Describe the main objectives of Community Development Programme. 

 

 

 

 ிரிவு - ஈ 

SECTION – D 

(கட்டுடர வினொ வடக)  
(ESSAY) 

குறிப்பு: 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) 

 

 
 

 

 

(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL 

IMPORTANCE) 

 

 

57. இந்தியொவின் ேியூட்ரிநனொ திட்டம்  ற்றி விரிவொக எழுதுக. 
Write about India’s Neutrino Project. 

 

Or 

 

58. மின்னஞ்சல் வணிகம் எதிர்நேொக்கும் அடறகூவல்கடள விளக்குக. அடுத்த 
தடலமுடற மின்னஞ்சல் வணிகத்திற்கு மிகுதி உள்ளூர் வணிக மொதிரி எவ்வொறு 
தவிர்க்க முடியொதது என் டத விளக்குக. 
Describe challenges faced by e-commerce. Explain how hyperlocal 

commerce model is imperative for next generation e-commerce. 

 

 

 

  

 

(SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA / TAMIL NADU) 

UNIT – I 

UNIT – III 
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59. இந்தியொவில்  ழங்குடி இன மக்கள் எதிர்பகொள்ளும் சமூக ப ொருளொதொர 
 ிரச்சிடனகடள விவரிக்கவும். 
Elucidate the socio-economic problems of tribals in India. 

 

60. தமிழ்ேொட்டில் சமூக வளர்ச்சிக்கு அரசுசொரொ ேிறுவனங்களின்  ங்டக 
பவளிக்பகொணர்க. 
Bring out the role of N.G.Os in social development of Tamilnadu. 

 

_______________________ 
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