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TNPSC Group – I Mains 2016 

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 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 atleast One question from each Unit.     

  

            (30 x 3 = 90) 

  

 

 
 

(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 
 

1. ‘சஹொ டீியொ’  ற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக. 
Write a short note on 'Sahapedia' 

 

2. ஏப்ரல் – நம 2016 –ல் டகபயழுத்திடப் ட்ட இந்தியொவிற்கும் ேியுசிலொந்திற்கும் 
இடடநயயொன நேரடி விமொன நசடவ குறித்த ஒப் ந்தத்டத  ற்றி சுருக்கமொக 
எழுதுக.  
Write briefly about the Direct Air services agreement signed 

between India and New Zealand in April - May 2016. 

 

3. ஜூன் 2016 இல் சொய்னொ ேய்வொல் ப யர் பசய்திகளில் வரக் கொரணம் யொது? அவர் 
புரிந்த சொதடன என்ன?  

 Why was Saina Nehwal on the limelight in June 2016? What was 

her accomplishment? 

 

4. இந்திய விமொனப்  டடயில் விமொனிகளொக சமீ த்தில் நசர்க்கப் ட்ட 3 ப ண்மணிகள் 
யொவர்? 
Who were the three women who were appointed as pilots by 

Indian Air Force recently. 

 

UNIT – I 
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5. வடக்கு பகொரியொ மீது நம 2016 இல் ஐநரொப் ிய ஐக்கிய ேொடுகள் விதித்த தடடகள் 
யொடவ? 

 What are the new restrictions imposed by EU on North Korea in 

May 2016? 

 

6. ‘ மீ்நசன் நஜொஷி விருது’ 
(அ) எந்த மொேில அரசு இந்த விருடத வழங்குகிறது? 
(ஆ) இவ்விருது எதற்கொக பகொடுக்கப் டுகிறது? 
(இ) 2015-ற்கொன இந்த விருது  ிப்ரவரி 2016-ல் யொருக்கு பகொடுக்கப் ட்டது? 
Bhimsen Joshi Award 

(a) Which State Government awards it? 

(b) For what it is given? 

(c) Who received this ward for 2015 in Feb 2016? 

 

7. ‘சுற்றுச்சூழல் தணிக்டக’  ற்றி ஒரு குறிப்பு வடரக. 
Write a note on 'Environmental Audit' 

 

8. ‘ ரம் கஞ்சன்ஜங்கொ’ என்றொல் என்ன? 
 What is 'Param Kanchenjunga'? 

 

9. SARTTAC என்றொல் என்ன? 
What is SARTTAC? 

 

10. ‘நசது  ொரதம்’ திட்டம்  ற்றி விவரிக்கவும் 

 Explain the project 'Setu Bhartam'. 

 

11. IRNSS IG  ற்றி சிறு குறிப்பு வடரக. 
 Write a short note on IRNSS IG. 

 

12. மத்திய அரசின்,  ிரதம மந்திரி உஜ்வொலொ நயொஜனொ திட்டத்தின் (PMUJ) சிறப்பு 
அம்சங்கடள தருக. 
Give the salient features of the Central Government's Prime 

Minister Ujjawala Yojana (PMUJ) scheme. 

 

 

 

 

(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT 

OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 

 

13. வளங்களின் கல்வி-அறிவின்டம என்றொல் என்ன? 
 What is meant by 'Resource Illiteracy'? 

UNIT – II 
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14. உள்ளடக்கப் ட்ட வளர்ச்சி என்றொல் என்ன? 
What is inclusive growth? 

 

15. இந்தியொவின் கிழக்கு நேொக்கிய பகொள்டக  ற்றி ஒரு குறிப்பு வடரக. 
Write a note on India's Look East Policy. 

 

16. ேிறுவன ந ொட்டி சட்டம் 2002  ற்றி குறிப்பு எழுதுக. 
 Write a note on competition Act 2002. 

 

17. குடறந்த ட்ச இருப்பு முடற  ண பவளியடீு என்றொல் என்ன? 
What is meant by minimum reserve system of note issue? 

 

18. வளர்வதீ வரி என்றொல் என்ன? 
What is meant by progressive taxation? 

 

19. முதலீட்டுக் குடறப்பு என்றொல் என்ன? முதலீட்டுக் குடறப் ிற்கொன ஏநதனும் ஒரு 
முதன்டம குறிக்நகொடள எழுதவும். 

 What is disinvestment? Write any one of the primary objectives of 

disinvestment. 

 

20. ஒப் ந்த விவசொயம் என்றொல் என்ன? 
What is contract farming? 

 

21. பரொக்க இருப்பு விகிதம் என்றொல் என்ன? 
What is meant by cash reserve ratio? 

 

22. மக்கள் பதொடக ப ருக்கத்தின் வழிகொட்டிகள் யொடவ? 
 What are the indicators of demographic development 

 

 

 

 

 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 

 

23. ஆண்வழிச் சமூகம் என்றொல் என்ன? 
 What is Patriarchy? 

 

 

 

UNIT – III 
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24. பூமி நசனொ என்றொல் என்ன? 
What is 'Bhoomi Sena'? 

 

 

25. குழந்டத பதொழிலொளி ஒழிப் ில் சட்டரீதியொன முடறகள் யொடவ? 
What are the legal measures against child labour? 

 

 

26. லஞ்சத்தின்  ல்நவறு முடறகடள குறிப் ிடுக. 
 Mention the various forms of corruption. 

 

 

27. மத்திய புலனொய்வு ஆடணயத்தின் மூன்று முக்கிய  ணிகள் யொடவ? 
 List any three important functions of the Central Vigilance 

Commission. 

 

 

28. மடறமுக நவடலயின்டம என்றொல் என்ன? 
 What is disguised unemployment? 

 

 

29. தமிழ்ேொட்டில் ப ண்களுக்கொன மொதவிடொய் சுகொதொரத் திட்டம்  ற்றி விளக்குக. 
 Explain the Menstrual Hygiene Programme in Tamil Nadu. 

 

 

30. மக்கள் பதொடக ஆதொயம் என்ற கருத்டத விளக்குக. 
Explain the concept of demographic dividend. 
 

 

31. ‘மகளிர் மண்டலங்கள்’  ற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக. 
 Write a note on 'Mahila Mandals'.  

 

 

32. நதசிய மனித உரிடமகள் ஆடணயத்தின் பதொகுப்ட  விளக்குக.  

Explain the composition of National Human Right Commission. 

 

 

33. இடர் இல்லொ  த்திரம் என்றொல் என்ன? 
 What is risk free bond? 

 

34. சர்வ ஷிக்ஷொ அ ியொன்  ற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.  

 Write a note of Sarva Shikaha Abhiyan (BSA) 
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35.  டிப்பு சொர்ந்த நவடலயின்டமயின் கொரணங்கள் யொடவ? 
 What are the causes of educated unemployment? 

 

 
 ி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. தமிழக அரசின் சுகொதொர நசொதடன திட்டங்களுக்கொன மொனியம் குறித்தும் அதன் 
சிறப்பு அம்சங்கள் குறித்தும் எழுதுக. 

 Highlight the special features of the government subsidized health 

checkup schemes in Tamil Nadu. 

 

 

37. DIPAM மற்றும் அதன் பசயல் ொடுகடள விவரிக்கவும் 

 Explain DIPAM and its function. 

 

 

38. BREXIT  ற்றி உங்களுக்கு பதரிந்தது என்ன? உங்களுடடய கருத்துக்டள 
பவளிப் டுத்துக. 

 What do you know about 'BREXIT'? Express your views. 

 

 

 

UNIT – I 
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39.  ொம்ந , பமட்ரொஸ் மற்றும் கல்கத்தொ உயர்ேீதிமன்றங்களின் ப யர் மொற்றம் குறித்து 
எழுதவும். 

 Write a note on the renaming of the Bombay, Madras and 

Calcutta High courts. 

 

40. அக்னி I உந்துடக ஏவுகடண  ற்றி குறிப்பு எழுதுக. 
 Write a note on Agni-I ballistic missile. 

 

 

41. பமட்ரொஸ் உயர்ேீதிமன்றத்தில் 'e-ேீதிமன்றக் கட்டண முடறடய' 
அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளதின் முக்கியத்துவம்  ற்றி எழுதுக. 

 Elucidate the significance of introducing e-court fee system in the 

Madras Highcourt. 

 

 

42. 'தில்லி மொேிலம் சட்ட மநசொதொ' வடரவு 2016 இன் முக்கிய அம்சங்கள் யொடவ? 
 What are the main features of the 'The State of Delhi' Bill draft 

2016? 

 

 

 

 

 

(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT 

OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 
 

43. இந்தியொவின் சில்லடற விற் டனத் துடறயில் அன்னிய நேரடி முதலீட்டின் ேன்டம 
தீடமகடள விளக்கு. 

 Explain the merits and demerits of FDI in India's retail sector. 

 

 

44. மனித வளர்ச்சி குறியடீ்டு என்றொல் என்ன? இதன் கூறுகள் யொடவ? 

 Explain HDI, what are its components? 

 

 

45. இந்தியொவின் நதசிய முதலீட்டு ேிதியின் நேொக்கங்கடள குறிப் ிடுக. 
 State the objectives of National Investment Fund of India. 

 

 

46. இந்தியொவின் IRDP ேன்டமகடள பவளிப் டுத்துக 

 Highlight the benefits of IRDP programme in India. 
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47. MSMED சட்டம் 2006  ற்றி விளக்குக. 
 Explain about MSMED Act 2006. 

 

 

 

 

 

 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 

 

 

48. இன/மத உணர்ச்சியின்  ல்நவறு  ரிமொணங்கடள விவரி, 
 Explain the various dimensions of communalism. 

 

 

 

49. ஊரக நமம் ொட்டு திட்டத்தின் ேிறுவன கூட்டடமப்ட ப்  ற்றி விவரி. 
 Enumerate the organization structure of community development 

program. 

 

 

 

50. தமிழக அரசின் சூரிய ஒளி  சுடம வடீ்டுத் திட்டத்டதப்  ற்றி குறிப்பு எழுதுக. 
 Write a note on the solar power green house scheme of 

Government of Tamil Nadu. 

 

 

 

51.  ற்றொடமடய குடறப் தற்கொன  ல்நவறு ேடவடிக்டககடள விளக்கு. 
 Explain the various measures to tackle poverty. 

 

 

 

52. ப ண்களுக்கு எதிரொன குற்றங்களின்  ிரிவுகடள விளக்குக. 
 Explain the categories of crimes against women. 

 

 

 

UNIT – III 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.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 
 

Phone : 044-2621 6435, 6459 7222, 94441 66435. 

 

53. சமூக ஆக்க ேலனில் அரசு சொரொ அடமப்புகளின்  ங்கு  ணியின்  ல்நவறு 
 ரிமொணங்கடள விவொதிக்க. 
Discuss the various dimensions of the role of N.G.O.'s in social 

welfare. 

 

 

 ிரிவு - இ 

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 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 - மொலத்தீவுகளுக்கு இடடநயயொன உறவுகடள நமம் டுத்த டகபயழுத்தொன 
ஒப் ந்தங்கள்  ற்றி ஆரொயவும். 

 Analyse the agreements signed between India and Maldives to 

boost interrelationship. 
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(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT 

OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 

 

55. உலக ப ொருளொதொர வழீ்ச்சி கொலத்தில் டமய அரசு நமற்பகொண்ட ேடவடிக்டககடள 
விவொதி. 
Discuss the measures taken by Government of India during the 

global economics crisis. 

 

 

 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 

 

56. ேவனீ உலகில் குடும் ங்களில் ேவேொகரீகத்தின் தொக்கங்கடள ஆய்க. 
 Examine the impact of urbanization on family in modern world. 

 

 

 

 

 ி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 at least one 

   question from each Unit.  

            (2 × 30 = 60) 
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(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 
 

 

57. ஆதொர் மநசொதொ, 2016-ன் முக்கிய அம்சங்கடள விவொதி. 

 Discuss the main provisions of the Aadhaar Bill, 2016. 

அல்லது 

or 

58.  ொரீஸ்  ருவேிடல ஒப் ந்தத்டதப்  ற்றி விரிவொக எழுதி அதனுடடய பசயல் ொடு 
மற்றும்  லன்கடள ஆரொய்க. 

 Write a detailed account on Paris climate agreement and examine 

the implications and outcome of the agreement. 

 

 

 

 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 

 

59. சமீ த்திய வருடங்களில் இந்தியொவில் விவசொயிகள் தற்பகொடலக்கொன கொரணங்கள் 
என்ன? மத்திய வரவு பசலவு திட்டம் 2016-ல் இந்த  ிரச்சிடனக்கொன திட்டங்கள் 
யொடவ? 
What are the reasons for farmer suicides in India in the recent 

years? What are the provisions in the Union Budget 2016 to 

address this issue? 

அல்லது 

or 

 

60. தமிழ்ேொட்டில்  ள்ளி கல்வி முடறடய விவொதி. தரமொன கல்வி வழங்குவதில் 
அரசின்  ங்கிடன விளக்குக. 

 Discuss the school education system in Tamil Nadu and explain 

the role of government in providing quality education. 

 

 

_______________________ 
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