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TNPSC Group – I Mains 2017 

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.  

  

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


 2 

 

 
 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. 

 

  

  

 

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 த்தொரர்கள் 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 × 3 = 90) 
  

 

 

 

(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 
 

 

1. அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட 'த ௌபொக்யொ'  ிட்டத் ின் குறிக்ககொள் என்ன? 
What are the objectives of the recently launched 'Saubhagya Plan'? 

 

 

2. அண்டமயில், மத்திய அரசின் ேிதி உதவியுடன் பசயல் டும் 'அன்டொரொ'  ிட்டம்  ைிழ் 
நொட்டில் த ொடங்கப்பட்டது. இத் ிட்டம் பற்றி சுருக்கைொக எழுதுக. 
Recently the Central Government sponsored scheme 'Antara' was 

initiated in Tamil Nadu. Write briefly about the scheme. 

 

 

3. ‘கலொம் ொட்’  ற்றி குறிப்பு எழுதுக. 
Write a note on 'Kalamsat'. 

 

 

4. 2017-க்கொன  ைிழக அர ின் அவ்மையொர் ைிருது யொருக்கு ைழங்கப்பட்டது? 
இவ்ைிரு ின் முக்கியத்துைம் என்ன? 
Who was conferred the Avvaiyar award of the Tamil Nadu Government 

in 2017? What is the significance of the award? 

 

UNIT – I 
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5. லீநகொ இந்தியொ திட்டம் என்றொல் என்ன? 
What is LIGO India project? 

 

 

 

6. அண்மையில் பொகிஸ் ொனிய உச்  நீ ிைன்றம் ஏன் பிர ைர் நைொஸ் தெரீப்மப 
 கு ியற்றைர் என்று கூறியது? 
Why was the Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif, disqualified by 

the Supreme Court of Pakistan recently? 

 

 

 

7. டீஸ்டொ ேதி ேீர்  ிரச்சடன  ற்றி சிறு குறிப்பு தருக. 
Give a brief account of the Teesta river water dispute. 

 

 

8. கூட்டரசு ேொடுகளொல் அண்டமயில் பதொடங்கப் ட்ட 'ைடீ்டில் அமை ி'  ிட்டத் ின் 
கநொக்கம் என்ன? 
What is the aim of the 'Peace in the Home' program launched by the 

Commonwealth recently? 

 

 

 

9. இந்தியொவின் முதல் அடனத்து ப ண் ஊழியர் ரயில் ேிடலயம்  ற்றி சிறு குறிப்பு 
வடரக. 
Write a note on India's First All-Women Staff Railway Station. 

 

 

 

10. தமிழ்ேொடு விடளயொட்டு வரீர் G. லட்சுமணனின் சமீ த்திய சொதடனகள்  ற்றி 
எழுதுக. 
Write on the recent achievements of the Tamil Nadu athelete,  

G. Lakshmanan. 

 

 

 

11. படங்கு கொய்ச்சலின் அறிகுறிகள் யொடவ? 
What are the symptoms of Dengue fever? 

 

 

 

12. கூகுளொல் அண்மையில் த ொடங்கப்பட்ட ‘Project Owl’  பற்றி எழுதுக. 
Write on 'Project Owl' launched by Google recently. 
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(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT 

OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 
 

 

13. ைரி ொங்கும்  ிறன் என்றொல் என்ன? 
What is meant by taxable capacity? 

  

 

14.  ணக் பகொள்டகயின் நேொக்கங்கள் யொடவ? 
What are the objectives of monetary policy? 
 
 

15. மக்கள் பதொடக அடர்த்தி என்றொல் என்ன? 
What is density of population? 

 

16. உள்ேொட்டுக் கடனின் ஆதொரங்கடள குறிப் ிடுக. 
State the sources of internal public borrowing. 

  

 

17. ப ொதுத்துடற ேிறுவனங்களின்  ங்கு விலக்கலின் நேொக்கங்கள் யொடவ? 
What are the objectives of Disinvestment of Public Enterprises? 

 

 

18. மகிளொ கிஸொன் சொசக்திகரன்  ரிநயொஜனொ  ற்றி சிறு குறிப் ிடனத் தருக. 
Give a short note on "Mahila Kissan" Shasaktikaran Pariyojana (MKSP). 

 

 

19. பவளிேொட்டு முதலீட்டு வடகயிடன ஈர்க்கக்கூடிய தள்ளு கொரணிகள் மற்றும் 
இழுடவ கொரணிகள் யொடவ? 
What are the 'Pull' factors and 'Push' factors which work to attract 

foreign Portfolio investments? 
 

 

20. இந்திய அரசொங்கத்தின் ேிதிப்  ற்றொக்குடறயின் தற்ந ொடதய ேிடலயிடனத் தருக. 
Give the recent status of Indian Government's fiscal deficit. 

 

 

21. இந்தியொவின் ேீர்ப் ொசன வளர்ச்சித் திட்டங்கள் ஏநதனும் மூன்றிடனக் கூறுக. 
List out any three irrigation developed programmes of India. 

 

UNIT – II 
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22. EXIM வங்கிடய  ற்றி குறிப்பு எழுதுக. 
Write a short note on EXIM Bank. 

 

 

 
 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 
 

23. ஐந்து தகொள்மககள் பற்றி குறிப்தபழுதுக. 
What are 'Pancha-Sutras'? 

 

 

24. இனவொதம் என்றொல் என்ன? 
What is communalism? 

 

 

25.  யங்கரவொதம்  ற்றி குறிப்பு வடரக.  
What is terrorism? 

 

26. வறுடமக் கலொச்சொரம்  ற்றி குறிப்ப ழுதுக. 
What is meant by culture of poverty? 
 

 

27. உடல் ரீதியொன வன்முடற என் தன் ப ொருடள விளக்குக. 
What is meant by physical violence? 

 

 

28. ஒப் டீ்டு வறுடம என் து  ற்றி எழுதுக. 
Define the term relative poverty. 

 

 

29. சமுதொய பசஸ்ட் (Community Chest) என் தன் ப ொருள் யொது? 
What is meant by 'Community Chest'? 

 

 

30. சமுதொய நமம் ொடு திட்டத்தின் முக்கிய  ணிகடள வரிடசப் டுத்துக.  
List down the major areas of work covered under Community 

Development programme. 

 

 

31. TADA பற்றி நீைிர் அறிைது என்ன?  
What do you know about TADA? 

 

UNIT – III 
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32. தமிழ்ேொட்டில் ேடடமுடறயில் உள்ள மகொத்மொ கொந்தி நதசிய ஊரக நவடலவொய்ப்பு 
உத்தரவொத திட்டத்தின் நேொக்கங்கடள குறிப் ிடுக.  
What are the objectives of MGNREGS in Tamilnadu? 

 

 

33. முதல் ேிடல வறுடமக்கொன  ங்களிப்புக் கொரணிகடள பதரிவி.  
Disclose the contributory factors for primary poverty. 

 

 

34. இந்தியொவின் எந்த மொேிலங்கள் நதசிய சரொசரி அளடவ விட அதிகமொன ேகர 
மக்கடளக் பகொண்டுள்ளன?  
Which are the states in India having more urban population than the 

national average? 

 

 

35. குழந்டதத் பதொழிடலயும் குழந்டதப்  ணிடயயும் எவ்வொறு நவறு டுத்துவது? 
Differentiate between child work and child labour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ிரிவு - ஆ 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.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 
Phone : 044-2621 6435, 6459 7222, 94441 66435. 

 

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) 

 

 

 

 

(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 
 

36. 2017-ல் வடகிழக்கு இந்தியொவில் ஏற் ட்ட பவள்ளத்டதப்  ற்றி எழுதுக. 
Write about the 2017 North East India floods. 

 

 

37. மத்திய அரசின் 'டிஜி யொத்ரொ'  ிட்டத் ின் முக்கிய அம் ங்கள் என்ன? 
What are the main features of the Central Government's 'Digi Yatra'? 

 

 

38. 'புளு கைல்'  ைொல் த ொடர்பொன  மூக பிரச் மனகள் என்ன? இப்பிரச்சிமனக்கு 
 ீர்வுக்கொன கருத்துக்கள்  ருக. 
What is the social issue associated with the Blue Whale challenge? 

Suggest remedies. 

 

 

39. நடொக்லம்  ிரச்சடனக்கொன கொரணம் என்ன? இப் ிரச்சடனடய தீர்க்க இந்தியொ 
மற்றும் சீனொவிற்கு இடடயில் ஏற் ட்ட ஒப் ந்தத்தின் சிறப் ம்சங்கடள கூறுக. 
What caused Doklam stand-off? What are the salient features of the 

agreement reached between India and China to end the Doklam stand-

off? 

 

 

 

40. ைத் ிய அர ின் 'LPG பஞ் ொயத்' பற்றி குறிப்பு ைமரக. 

UNIT – I 
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Give an account of the Central Government's LPG Panchayat. 

 

 

41.  ொர்க் துமைக் ககொளின் (GSAT-9) ைிஞ்ஞொன முக்கியத்துைத்ம  ைிைரி. 
Discuss the scientific significance of SAARC satellite of GSAT-9. 

 

 

42. 'க  ிய குழந்ம கள் த யல்  ிட்டம்' 2016-ன் முக்கிய கூறுகள் யொமை? 
What are the main features of the National Action plan for Children, 

2016? 

 

 

 

 

 

(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT 

OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 

 

 

43. இந்தியொவின் சமீ த்திய வொணி  ஒப் ந்தங்களில் ஏநதனும் ேொன்கிடன விவரிக்க. 
Explain any four India's recent trade agreements. 

 

 

44. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  ணிகள் யொடவ? 
What are the functions of Reserve Bank of India? 

 

45. மனித வள வளர்ச்சி குறியடீ்டிடன விளக்குக. 
Explain Human Development Index (HDI). 

 

 

46. உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிடய விளக்குக. 
Explain inclusive growth.  

 

 

47. ப ொதுச் பசலவின் புனித விதிகடள விளக்குக. 
Explain the canons of Public Expenditure. 
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(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 
 

 

48. கல்வி கற்ற இடளஞர்களிடம் உள்ள நவடலயின்டமடயக் கடளய தீர்வுகடளக் 
கண்டு ிடி. 
Suggest some ways by which, the problem of unemployment among the 

educated youth can be curbed. 

 

 

49. தனி ே ர் அவரது வறுடமக்கு எவ்வொறு ப ொறுப் ொகிறொர்? 
How can individuals be held responsible for their poverty? 

 

 

50. கல்வி அறிவற்றத் தன்டமடய ேீக்குவதில் அடனவருக்கும் கல்வி இயக்கத்தின் 
 ங்கிடன வர்ணிக்க. 
Describe the roe of Sarva Shiksha Abhiyan in eradicating illiteracy. 

 

 

51. தபண்ைிய ைறுமை என்ற ப த் ின்  ிறப்புக் கூறுகமள எழுதுக. 
Elucidate the concept of feminization of poverty. 

 

 

52. குடும்ப ைன்முமறக்கொன கொரைிகமள ைிரிவுபடுத்துக. 
Elaborate on the causative factors of domestic violence. 

 

 

53. பொதுகொப்பு கவுன் ிலின் த யல்பொடுகமள ஆரொய்க. 
Evaluate the functions of the security council. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ிரிவு - இ 

SECTION – C 

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


 11 

 

 
 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. 

 

 
(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 x 15 = 30) 

 

 

 

 
(CURRENT EVENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPORTANCE) 
 

54. தற்ந ொடதய இந்தியொவில் பசய்தி ேிறுவனங்களின் வடககள்  ற்றி விரிவொக எழுதி 
அடவகளின் பசயல் ொட்டிடன மதிப் ிடுக. 
Elaborate on the different types of news agencies in India today and 

evaluate their role. 

 

 

 

 

(CURRENT ECONOMIC TRENDS: INDIAN ECONOMY AND IMPACT 

OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA) 
 

 

55. இந்தியப் ப ொருளொதொரத்தில் ப ொது துடறயின்  ங்கிடன விவரி. 
Explain the role of the public sector in India Economy. 
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(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 
 

 

56.  ன்னொட்டு ேிறுவனத்தின் மனித உரிடமக்கொன 'தபொது உறு ிதைொழியின்' 
கநொக்கங்கமள ைிளக்கி இந் ியொைில் ைனி  உரிமைகொக்க நமடமுமற 
ஆகலொ மனகமள ைழங்கவும். 
Consolidate the specific objectives of Universal Declaration of Human 

Rights by UN and suggest practical steps to promote human rights in 

India. 

 

 ி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. 'இந் ியொைின் க  ிய கபரழிவு கைலொண்மை'  ிட்டத் ின் முக்கியைொன அம் ங்கமள 
ைிைொ ிக்கவும். 
Discuss the characteristic features of the National Disaster 

Management plan of India. 

 
 
 
 

அல்லது 

 

Or 
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58. தஜர்ைனியில் நமடதபற்ற ஜி-20 12ைது உச் ி ைொநொட்டின் முக்கியத்துைத்ம  
தைளிக்தகொைர்க. 
Bring out the significance of 12th G-20 summit held at Germany. 

 

 

 

  

 

 

(SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA/TAMILNADU) 
 

 

59. வறுடமடய ஒழிப் தற்கொக நதசிய திட்ட குழுவொல் 12-ஆம் ஐந்தொண்டு திட்டத்தில் 
உருவொக்கப் ட்ட உக்திகடள விமர்சிக்கவும். 
Critically analyse the strategy adopted by the National Planning 

Commission to eradicate poverty in 12th five year plan. 

 

 

அல்லது 

Or 

 

 

60. தமிழ்ேொட்டில் மக்களின் வொழ்வொதொரத்டத நமம் டுத்திட தமிழக அரசொல் கடந்த 
 ிப்ரவரி, 2017 அன்று டகபயழுத்திட்ட ஐந்து சமூக ேலத் திட்டங்கடள விளக்குக. 
Explain the five social welfare plans that the Government of Tamil Nadu 

signed on February 2017 to improve the life resources of the people of 

Tamil Nadu. 

 

_______________________ 
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