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Unit - III Socio - Economic Issues in India / Tamil Nadu      
Population  Explosion‐  Unemployment  issues  in  India  &  Tamil  Nadu‐  Child  Labour‐  Economic  Issues  
 (a) Poverty  (b) Sanitation‐ Rural and Urban   (c) Corruption in public life  ‐  Anti  ‐Corruption  ‐measures   ‐  CVC,  Lok‐adalats,   
Ombudsman,  CAG.‐Illiteracy‐ Women Empowerment  Role of  the Govt.  in Women  Empowerment  ‐ Social injustice  to womenfolk   
‐ Domestic  violence,  dowry menace, sexual assault‐Impact of  violence  on  the   growth  of  the  nation  –  Religious  violence,  
‐‐Terrorism  and Communal  violence.‐  Human  Rights  issues ‐Right to information ‐ Central and State Commission.‐ Education –
 Linkage  between  Education  and  Economic  Growth ‐ Community  Development  Programme‐Employment  Guarantee  
Scheme‐Self  Employment  and  Entrepreneurship  Development‐Role of N.G.O’s in Social Welfare – Govt. Policy on Health.  
 

Group – II Services Examination (Main) Syllabus – General Studies 
 

ப�தி –அ ெகா,�றி வைக (Part A, Objective Type) 
 

அல� -1 இ�தியா, தமி)நா/�� வள��சியி1 அறிவிய1, ெதாழி1 2/ப�தி� ப&� (Role and impact of Science and Technology 
in the Development of India and Tamil Nadu) 
� பிரப�ச�தி� த�ைமக�, ெபா�வான அறிவிய# விதிக�/ ேகா�பா%க�. 
� அறிவிய#,உபகரண�க�/க)விக�, க*%பி+,-க�, அறிவிய# கைல/ ெசா0க�. 
� இய0பிய# அளைவக�, அல3க�, எ5திரவிய# ம067 ப),ெபா)ளி� த�ைமக�, அளவி%க�, தர அல3க� 
� விைச, இய9க7, ெவ,ப ஆ0ற# ம067 எ5திர ஆ0ற#, ெவ,ப7,ஒளி ம067 ஓலி கா5தவிய#, மி�சாரவிய# ம067 

மி�ன=விய# 
� தனிம�க� ம067 ேச�ம�க� – அமில�க�, கார�க� ம067 உ,-க�, ஆ9ஸிஜேன0ற7 ம067 ஒ%9க7, கா�ப�, ைந�ரஜ� 

ம067 அத� ேச�ம�க� 
� ேவதி உர�க�, B/சி9ெகா#லிக� 
� உயி� அறிவியலி� அ+,பைட9 ேகா�%,பா%க�, ெச# – உயி�� அ+,பைட  ேகா�%,பா%க�, உயி�� வைக,பா%க�, 

ஊ�ட/ச��க� ம067 சம விகித உண�, Dவாச7, இர�த7 ம067 இர�த D0ேறா�ட7. 
� நாளமி#லா Dர,பி ம*டல7, இன,ெப)9க ம*டல7 
� வில�3க�, தாவர�க� ம067 மனித�களி� உயி�வா�9ைக 
� அறிவிய# ெதாழி# E�ப வள�/சி அரசி� ெகா�ைகக�, அறிவிய# ெதாழி# E�ப சாதைனக�. 
� அறிவிய# ெதாழி# E�ப ம067 தா9க�க� 
� ஆ0ற# த�னிைற�, எ*ெணF க*%,பி+,- 
� மரபிய# – மர-, ப*- 3றி�த அறிவிய# 
� D06/ Gழ#, Gழலிய#, ப#Hயி� ெப)9க7  ம067 அத� பா�கா,-Dகாதார7, மனித ேநாFக�, த%,- ம067 இத� பா�கா,-, 

மனிதனி� ெதா06 ேநாFக�, பரவா ேநாFக�,3ண,ப%��7, த%937 வழிIைறக�. 
� ம��93 அ+ைமயாத#, ேபாைத ம)5�93 அ+ைமயாத#  
� கணி,ெபாறி அறிவிய# ம067 அத� I�ேன0ற�க� 
அல� –II ம�திய ம34� மாநில அர5களி� நி�வாக�, தமி)நா� �றி�த சிற�� �றி��க�ட�, (Administration 
of Union and states with special reference to Tamil Nadu) 
� மாநில அரசா�க�தி� அைம,-,பணிக� ம067 க�%,பா�% Iைறக�, மாவ�ட நி�வாக7,ம9க� நல7 சா�5த தி�ட�களி# ப�3 
� தமி� நா�+� ெதாழி# வைர,பட7(ெதாழி0சாைல பரவ#, மாநில அரசி� ப�3ெபா�, பணிக�-பணியாள� ேத�வாைணயகளி� 

ப�3. 
� மாநில நிதி- ஆதார�க�, ப�ெஜ� ம067 நிதி நி�வாக7, நி�வாக�தி# தகவ# ெதாழி#E�ப�தி� பய�பா% – மி� ஆKைம 
� இய0ைக சீ0ற�க�- ேப�ட� ேமலா*ைம- ம�திய, மாநில அளவி# Iய0சிக� 
� சMக நல7 – தமி� நா% அரசி� ப#ேவ6 சMக நல�தி�ட�க�, ம�திய மாநில உற�க� 
� இ5தியாவி� ெதாழி# வைர,பட7.(ெதாழி0சாைல பரவ#) 
� ெபா�,பணிக�- ம�திய  ேத�வாைணய�தி�  ப�3, பணிக�. 
� சMக நல7 – இ5திய அரசி� ப#ேவ6 சMக நல�தி�ட�க�. 
அல� –III இ�தியா/ தமி) நா/�1 ச9க, ெபா:ளாதார பிர�சைனக, 
(Socio-Economic Issuses in India /Tamilnadu) 
� ம9க� ெதாைக, ெப)9க7, இ5தியா ம067 தமிழக�தி� ேவைலயி�ைம பிர/சிைனக�,3ழ5ைத� ெதாழிலாள�க� 

� ெபா)ளாதார, பிர/சிைனக�: (a) வ6ைம, (b)ஊரக ம067 நக�-ற�களி# Dகாதார7 (c) ெபா�வா�வி# ஊழ#, ஊS93 எதிரான 

நடவ+9ைகக�: ம�திய க*காணி,- ஆைணய7 (CVC) ,ேலா9 அதால� (lok adalats) ம9க� 3ைற தZ�,பாள� (Ombudsman) 
இ5திய தைலைம கண93 தணி9ைகய� (CAG) 

� எ[�தறிவி�ைம 
� மகளி)93 அதிகாரமளி�த# – மளி)93 அதிகாரமளி�தலி# அரசி� ப�3 
� ெப*கK93 எதிரான சMக அநZதிக� – 3%7ப வ�Iைற, வரத�சிைன பிர/சிைன, பாலிய# ெதா#ைலக�/தா93த#க� Iதலியன. 
� நா�+� வள�/சியி# வ�Iைறயி� பாதி,-க� – மத வ�Iைற, சாதி வ�Iைற ம067 பய�கரவாத7 
� மனித உ�ைம பிர/சிைனக�, தகவ# அறி\7 உ�ைம- ம�திய, மாநில ஆைணய�க� 
� க#வி – க#வி937 ெபா)ளாதார வள�/சி937 இைடேயயான ெதாட�-. 
� சIதாய ேம7பா�%� தி�ட7, ேவைல உ6தியளி,-�தி�ட7, Dய ேவைலவாF,- ம067 ெதாழி# Iைனேவா� ேம7பா%. சMக 

நல பணிகளி# அரD/சாரா நி6வன�களி� (எ�.ஜி.ஓவி�) ப�3 
� அரசி� Dகாதார9 ெகா�ைக. 

 

ப�தி – (ஆ) வி<வாக விைடயளி�த1 வைக (Part-B Descriptive Type) 
அல� - IV க/�ைர (Essay)  
(அ) ேதசிய அளவிலான நட,- நிக��க� 3றி�த க�%ைர.  (Any ONE out of TWO) 
(ஆ) மாநில அளவிலான நட,- நிக��க� 3றி�த க�%ைர. (Any ONE out of TWO) 
ேம0க*ட இர*% க�%ைர ேக�விகK93 தலா 25 மதி�ெபLக, ஒ]ெவா) க�%ைர\7 500 வா��ைதக� அளவி# எ[தேவ*%7. 
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