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GROUP II | IIA MAINS – HAVE A LOOK ON NUMBERS AND MARKS  

RANK WRITTEN MARK INTERVIEW MARK TOTAL 

1 180.50  30 210.50  

2 182.00 27 209.00  

3 181.50  27 208.50 

4 175.75  30 205.75 

5 173.50 30 203.50  

6 176.25  37 203.25 

7 175.75 27 202.75 

8 172.75  30 202.75 

9 177.25 24 201.25 

10 171.25 30 201.25 

11 173.25 27 200.25  

12 169.75 30  199.75 

1000  139.00 27 166.00  

 

GROUP II MAINS PATTERN 

Stage - I Preliminary Objective type  

நிலை 1 முதல் நிலைத் ததர்வு  

General Tamil / English  

ப ொதுத்தமிழ் | ஆங்கிைம் 

 

100 questions  

 

General studies + Aptitudes  

ப ொது அறிவு+ புத்திக் கூர்லை 

75+25 questions  

 

பைொத்தம்  200 வினொக்கள் , 300 ைதிப்ப ண்கள்  

(முதல் நிலைத் ததர்வில் எடுக்கும் ைதிப்ப ண்  முதன்லைத் ததர்வுக்கு ைட்டுதை ப ொருந்தும்)  

Stage 2  நிலை 2 ( Descriptive Type) விவரித்து எழுதும் வலகத் ததர்வு 

தொள் 1  

Paper 1 

தமிழ் தகுதித்ததர்வு 100 ைதிப்ப ண்கள் ( இதில் 40 ைதிப்ப ண்கள் எடுத்தொல் 

ைட்டுதை ப ொது அறிவுத்தொள் திருத்தப் டும்)  

Mandatory Tamil Eligibility Paper (SSLC Standard) (Descriptive 

Type) 1.(a) Tamil to English Translation (b) English to Tamil 

Translation 2. Precis Writing 3. Comprehension 4. Hints 

Development 5. Essay Writing (thirukural) 6. Letter writing 

(Official) 7. Knowledge in Tamil Language 
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Paper 2  ப ொது அறிவு 300 ைதிப்ப ண்கள் ( இதில் எடுக்கும் ைதிப்ப ண்கள் தரவரிலைப் 

 ட்டியலுக்கு எடுத்துக் பகொள்ளப் டும் )  

1. Role and impact of Science and Technology in the 

Development of India and Tamil Nadu  

2. Administration of Union and States with special reference 

to Tamil Nadu  

3. Socio Economic problems of India and Tamil Nadu  

4. Current issues at National level  

5. Current issues at State level 

1. இந்திய & தமிழக அளவில் அறிவியல் பதொழில்நுட் த்தின்   ங்கு ைற்றும் 

தொக்கம் ைற்றும்  தைம் ொடு 

2. ைத்திய ைற்றும் ைொநிை ஆட்சிமுலை ைற்றும் தமிழகத்துடனொன சிைப்பு 

பதொடர்பு ைம் ந்தைொக 

3. ைமூக ப ொருளொதரொ த ொக்குகள் இந்தியொ ைற்றும் தமிழக அளவில் 

4. நடப்பு நிகழ்வுகள் ( ததசிய அளவில்) 

5. நடப்பு நிகழ்வுகள் ( தமிழ்நொடு அளவில்) 

The candidates are allowed to answer the questions either fully in 

Tamil or fully in English.) 

ததர்வர் இதலன முழுவதும் தமிழிதைொ அல்ைது ஆங்கிைத்தில் ைட்டுதை எழுத 

தவண்டும்  

 

Stage -III - Interview 40 marks (only for Interview posts  தநர்கொணல்  தவிகளுக்கு ைட்டுதை) 

முதன்லைத் ததர்லவ ைதிப்ப ண்கலள லவத்து தநர்கொணல் அல்ைொத  ணியிடங்களுக்கொன ஒரு தரவரிலைப் 

 ட்டியலும், முதன்லைத் ததர்வு ைற்றும் தநர்கொணல் ைதிப்ப ண்ணுடன் தைர்த்து ஒரு தரவரிலைப்  ட்டியல் 

தயொரிக்கப் டும் 
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Question Pattern as per 2018 Main Exam 

TNPSC GROUP II 

MAINS   

35 three  mark question’s 30 question must be answered , 30 words 

35 வினொக்கள் தரப் ட்டிருக்கும், ஏததனும் 30 வினொக்களுக்கு 30 வொர்த்லதகளில் 

விலடயளிக்க தவண்டும் 

 

18 , fifteen mark questions , 15 questions must be answered , 120 

words 

18 வினொக்கள் தரப் ட்டிருக்கும், ஏததனும் 15 வினொக்களுக்கு 120 வொர்த்லதகளில் 

விலடயளிக்க தவண்டும் ( 2  க்கம்)  

 

3 , 15 mark questions, 2 questions must be answered, 250 words 

3 வினொக்கள் தரப் ட்டிருக்கும், ஏததனும் 2 வினொக்களுக்கு 250 வொர்த்லதகளில் 

விலடயளிக்க தவண்டும் ( 3  க்கம்)  

 

4, 30 mark questions, 2 questions must be answered, 500 words  

4 30 ைதிப்ப ண் வினொக்கள் தரப் ட்டிருக்கும் ஏததனும் இரண்டு வினொக்களுக்கு 500 

வொர்த்லதகளுக்கு விலடயளிக்க தவண்டும் ( 6  க்கம்)  

 

 

 



GROUP 2 MAINS  CLASSES | TEST SERIES STARTS FROM JAN 8 FOR ADMISSION : 9952521550 4 

 

TNPSC GROUP II MAINS SYLLABUS AND BOOK LIST 

Unit -1 Role and impact of Science and Technology in the Development of India and 

Tamil Nadu 

Nature of universe - General scientific laws - Scientific  instruments - Inventions and 

discoveries - National scientific laboratories - Science glossary Physical quantities, standards 

and units – Mechanics  and properties of matter - Force, motion and energy -  Heat, light and 

sound - Magnetism, electricity and  Electronics Atomic and nuclear physics - Astronomy and 

space  science - Elements and compounds - Acids, bases and  salts - Oxidation and reduction 

Carbon, nitrogen and their compounds – Natural  disasters - safeguard measures - Chemistry 

of ores and  metals - Fertilizers, pesticides, insecticides Biochemistry and biotechnology - 

Polymers and  plastics – Electrochemistry - Main concepts of life science - The cell -basic unit 

of life Classification of living organism - Nutrition and  dietetics - Respiration - Excretion of 

metabolic waste -  Bio – communication Blood and blood circulation -Endocrine system-  

Reproductive system- Animals, plants and human life -  Govt. policy /organizations on 

Science and Technology Role, achievement & impact of Science and  Technology - Energy – 

self sufficiency - oil exploration - Defence Research Organization - Ocean research and  

development  Genetics - the science of heredity - Environment, ecology, health and hygiene, 

Bio - diversity and its  conservation –Human diseases, prevention and remedies  

Communicable diseases and non -communicable  diseases - Alcoholism and Drug abuse - 

Computer  science and advancement – Genetic Engineering -  Remote sensing and benefits  

Suggested Readings  

 State board books 8,9,10, old books science ( 2004&05 edition) 

 Tata magraw hills general  studies manual , General science part only 

 Science and Technology book spectrum publication or Tata Magraw Hill 

 India Year book – unit no 9,24 

Unit -2 Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu 

State government organization - structure, functions  and control mechanism – Union 

government organization - structure, functions and control  mechanism - District 

administration  role in people’s welfare oriented programmes – Social  welfare - Government 

sponsored schemes with  reference to Tamil Nadu- Social welfare - government  sponsored 

schemes by Government of India Industrial map of Tamil Nadu role of state government -

Public Services - role of recruitment agencies  Industrial map of India role of Union 

government -  Public Services role of recruitment agencies in Union  Government State 

finance -- resources, budget and financial  administration – Union finance resources, budget 

and  financial administration- Relationship between State  and Union e-governance in the 

State- Natural calamities – Disaster  Management Union and State –strategic planning in the  
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State - Use of IT in administration in state- Use of IT in  administration e-governance in Union 

Government 

Suggested Readings  

 State Board Books 12th Polity  

 Administration of Union and States With Special Reference to Tamilnadu by Iyachamy 

Murugan (English only) 

Unit- 3 Socio Economic problems of India and Tamil Nadu 

Population Explosion - Unemployment issues in India  & Tamil Nadu - Child Labour – 

Economic Issues- Loss  of cultural heritage due to economic development Poverty (b) 

Sanitation- Rural and Urban --  Urbanization and its impact on the society - Education - 

Linkage between Education and Economic Growth.- Illiteracy  (c) Corruption in public life - 

Anti -Corruption  measures - CVC, Lok-adalats, Ombudsman, CAG Women Empowerment- 

Role of the Government  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  -Regional Disparities - Problems of 

Minorities Human Rights issues - Right to information - Central  and State Commission – 

Government Policy on  Health.- Faith and conflict among legislature, executive, judiciary and 

media. Community Development Programme - Employment Guarantee Scheme - Self 

Employment and Entrepreneurship Development - Role of N.G.O’s in Social Welfare 

Suggested Reading  

 11th Economy  (old book) 

 Social Problems by Ram Ahuja (Doesn’t Cover full portion Browse Remaining in Internet. 

 Social Economic Issues in India and Tamilnadu – Iyachamy Murugan 

4. Current Issues at National Level 

5. Current Issues at state Level  

(Daily Newspaper reading is must) 

குருப் 2 முதன்மைத்ததர்வு பாடத்திட்டம் ைற்றும் படிக்க தேண்டிய புத்தகங்கள் 

வினாத்தாள் அமைப்பு 

1. இந்திய & தமிழக அளவில் அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்தின்  பங்கு ைற்றும் தாக்கம் ைற்றும்  

தைம்பாடு 

தபரண்டத்தின் அமைப்பு-தபாது அறிவியல் விதிகள்-புதிய உருோக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்-ததசிய 

அறிவியல் ஆராய்ச்சி கூடங்கள்-பருப்தபாருள்களின் பண்புகளும்,இயக்கங்களும்,-இயற்பியல் 

அளவுகள்,அளவீடுகள் ைற்றும் அலகுகள்-விமை,இயக்கம் ைற்றும் ஆற்றல்-காந்தவியல்,மின்ைாரவியல் 

ைற்றும் மின்னனுவியல்-தேப்பம்,ஒளி ைற்றும் ஒலி-அனு ைற்றும் அனுக்கரு இயற்பியல்--ோனியல் ைற்றும் 

விண்ணியல் அறிவியல்- நிறைாமலஇயல் -பூதகாள இயற்பியல்-தனிைங்கள் ைற்றும் தைர்ைங்கள்-அமிலங்கள் 
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,காரங்கள் ைற்றும் உப்புகள்-தையற்மக உரங்கள்-உயிர்தகால்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்தகால்லிகள்-

ஆக்ஸிஜதனற்றம் ைற்றும் ஒடுக்க விமனகள்-தாதுக்கள் ைற்றும் உதலாகங்களின் தேதியல்-கார்பன், 

மைட்ரஜன் ைற்றும் அதன் கூட்டுப்தபாருட்கள்-உயிர்தேதியல் ைற்றும் உயிரித்ததாழில்னுட்பம்-

மின்தேதியல்-பாலிைர் ைற்றும் பிளாஸ்டிக் ோழ்க்மக அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள்-தைல்லின் 

அடிப்பமட பற்றிய அறிவியல்-உயிரினங்களின் பல்தேறு ேமககள்-உணவூட்டம் ைற்றும் திட உணவு-

சுோைம்-ைத்துணவியல் ைற்றும் உணர்வியல்-ேளர்சிமதைாற்ற தேளிதயற்றம்-உயிரித் ததாடர்பியல்.-இரத்தம் 

ைற்றும் இரத்த சுழற்சி- ைாளாமில்லா சுரப்பி ைண்டலம் அமைப்பு-இனப்தபருக்க அமைப்பு முமற-ைரபியல் 

ைற்றும் பாரம்பரிய அறிவியல்-சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் சூழலியல்- உயிரிய ைலம் ைற்றும் சுகாதாரம்-பல்லுயிரின 

தேறுபாடும் அதன் பாதுகாப்பும்-ைனித தைாய்கள் முன்தடுப்பு ைற்றும் பராைரித்தல்-பரவும் தன்மையுள்ள 

தைாய்கள்-பரோத் தன்மையுள்ள தைாய்கள்-ைது அடிமையாதல் ைற்றும் தபாமதப்தபாருட்கள்-

விலங்குகள்,ைனிதன்,தாேரம் இேற்றின் ோழ்வியல்-அரசின் அறிவியல் ததாடர்பான தகாள்மககள் ைற்றும் 

நிறுேனங்கள்-அறிவியல் ததாழில் நுட்பத்தின் பங்களிப்பு-ைாதமன-தாக்கம்-ஆற்றலில் தன்னிமறவு- 

எண்தனய்ேளம் கண்டறிதல்-பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ததாடர்பான நிறுேனங்கள்- கடல் ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

தைம்பாடு- ததாமல நுண்ணுனர்வு ததாழில்நுட்பம் ைற்றும் அதன் பயன்பாடுகள். 

படிக்க தேண்டிய புத்தகங்கள் 

 அறிவியல் 8 முதல் 10 ேமர 2004 பதிப்பு 

 11 ைற்றும் 12 ஆம் ேகுப்பு விலங்கியல் முழுேதும் 

 11 ைற்றும் 12 இயற்பியல் ைட்டும் தேதியல் புத்தகத்தில் குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டம்  

ைட்டும்.  

 தைதல தைான்னமே அமனத்தும் தபாது அறிவியல் ஆகும்  

 ைமீத்திய தைம்பாடுகள் , அறிவியல் ததாழில் நுட்பத்திற்கு தமிழில் புத்தகங்கள் இல்மல 

, Science and Technology book Spectrum Publication பயன்படுத்தலாம். 

 அறிவியல் ஒளி ைற்றும் துளிர் ைாத இதழ்கமள பயன்படுத்தலாம் ( தமிழில் கிமடக்கும்) 

2. ைத்திய ைற்றும் ைாநில ஆட்சிமுமற ைற்றும் தமிழகத்துடனான சிறப்பு ததாடர்பு ைம்பந்தைாக 

ைாநில அரசு அமைப்பு-பணிகள்-கட்டுபாட்டு முமறகள்-ைாேட்ட  நிர்ோகம்-ைக்கள் ைலம் ைார்ந்த 

திட்டங்களில் ைாேட்ட நிர்ோகத்தின் பங்கு- தமிழக ததாழிற்ைாமல அமைவிடங்கள்-தபாதுப்பணிகளில் 

ைாநில அரைாங்கம்- பணியாளர் ததர்வு முகமைகள் ைாநில அளவில் - ைாநில அரசின்  நிதி ததாடர்பாக- நிதி 

ஆதாரங்கள்-ஆண்டு ேரவு தைலவு(பட்தஜட்) ைற்றும் ைாநில நிதி நிர்ோகம்- நிர்ோகத்தில் தகேல் 

ததாழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்துதல்- ைாநில அளவில் மின் ஆளுமக (E-Governance)- இயற்மகப் 

தபரிடர்கள்- ைத்திய ைற்றும் ைாநில அளவில் தபரிடர்கள்- தபரிடர் ததாடர்பான திட்டமிடல்- ைமூக ைலம்-

ைத்திய அரசு திட்டம்- ைத்திய அரைால் தமிழகத்தில் தையல்படுத்தப்படும் ைலத்திட்டங்கள்- ைத்திய அரசு 

அமைப்பு-பணிகள் ைற்றும் கட்டுப்பாட்டு முமறகள்- ைத்திய ைற்றும் ைாநில அரசுகளுக்கு இமடதயயான 

உறவுகள்- இந்திய ததாழில் அமைவிடங்கள்- தபாதுப்பணிகளில் ைத்திய அரசின் பங்கு- ைத்திய அரசு 

அளவிலான பணியாளார் ததர்வு முகமைகள்- ைத்திய அரசின் நிதி ததாடர்பாக- நிதி ஆதாரங்கள்- ஆண்டு 

ேரவு தைலவு திட்டம் (பட்தஜட்)- நிதி நிர்ோகம்- ைத்திய அரசின் தையல்பாடுகளில் தகேல் ததாழில் 

நுட்பத்மத பயன்படுத்துதல்- ைத்திய அரசு அளவில் மின் ஆளுமக- ைமூக ைலம்- ைத்திய அரைால் 

தையல்படுத்தப்படும் ைமூகைல திட்டங்கள் இந்திய அளவில். 

படிக்க தேண்டிய புத்தகங்கள்  
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 12 ேது ேகுப்பு அரசியலமைப்பு புத்தகம் 

 தமிழ்ைாடு  நிர்ோகம் டாக்டர் தக.தேங்கதடைன் ( தபரும்பாலான பகுதிகள் அடக்கம்) 

 Administration of Union and States With Special Reference to Tamilnadu 

by Iyachamy Murugan (English only) 

3. ைமூக தபாருளாதரா தபாக்குகள் இந்தியா ைற்றும் தமிழக அளவில் 

ைக்கள்ததாமக தேடிப்பு-தேமலோய்ப்பின்மை பற்றிய நிகழ்வுகள் இந்திய ைற்றும் தமிழக அளவில்-

குழந்மத ததாழிலாளார்-தபாருளாதாரப் தபாக்கு- ேறுமை-தூய்மை - ைகர்ப்புற ைற்றும் ஊரகப்பகுதிகள்-

தபாதுோழ்வில் ஊழல்-ஊழல் முன்தடுப்பு ைடேடிக்மககள்- ைத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆமணயம்-ைக்கள் 

நீதிைன்றம் (தலாக் அதாலத்)-குமறதீர்ப்பாளர்-ைத்திய கணக்கு தணிக்மகயாளர்-கல்வியறிவின்மை-

தபண்கள் தைம்பாடு- தபண்கள் தைம்பாட்டு ைடேடிக்மககளில் அரசின் பங்கு-அமனத்து துமறகளிலும் 

தபண்களுக்கு இமழக்கப்படும் அநீதிகள்-குடும்ப ேன்முமற-ேரதட்ைமனப் பிரச்ைமன- பாலியல் தாக்குதல்-

தபாருளாதார தைம்பாட்டு தாக்கத்தால் பண்பாடு ைற்றும் பாரம்பரியத்மத இழத்தல்- ைகர்ையைாதம் ைற்றும் 

ைமூகத்தில் ைகர்ையைாதலின் விமளவு- ைாட்டின் ேளர்ச்சிக்கு எதிரான ேன்முமறகள்- ைத ேன்முமற- 

தீவிரோதம் ைற்றும் ேகுப்பு ோதம்- சிறுபான்மையினரின் பிரச்ைமனகள்- ைனித உரிமைகள் ததாடர்பாக-

தகேல் அறியும் உரிமைச் ைட்டம் -ைத்திய ைற்றும் ைாநில தகேல் ஆமணயங்கள்- ைான்கு  நிர்ோகத் 

தூண்களான - நீதித்துமற- நிர்ோகத்துமற-ைட்டமியற்றுதல்- ஊடகங்களுக்கிமடதய உள்ள ைம்பிக்மக 

ைற்றும் தேறுபாடுகள்- கல்வி- கல்வி ைற்றும் தபாருளாதார ேளர்ச்சிக்கு இமடதயயான ததாடர்பு- ைமூக 

முன்தனற்றத்திட்டம்-தேமலதபறும் உரிமைச் ைட்டம்-சுய தைம்பாட்டுத்ததாழில்கள் ைற்றும் 

ததாழில்முமனதோர் தைம்பாடு- ைமூக ைலத்தில் அரசு ைாரா நிறுேன்ங்களின் பங்களிப்பு-அரசின் சுகாதரக்  

தகாள்மக ததாடர்பானமே. 

படிக்க தேண்டிய புத்தகங்கள்  

 11 ஆம் ேகுப்பு தபாருளாதார புத்தகத்தின் சில பகுதிகள் 

 இந்தியப்தபாருளாதார ேளர்ச்சி ைா.தபா குருைாமி 

 Social Economic Issues in India and Tamilnadu - Iyachamy Murugan 

4. ைடப்பு ைம்பேங்கள் ததசிய அளவில்  

5. ைடப்ப்ய் ைம்பேங்கள் தமிழக அளவில்  

(குறிப்பு இந்தப் பகுதிக்கு தினைரி தைய்தித்தாள் படிப்பதன் மூலம் எளிமையாக எதிர்தகாள்ளலாம்) 

 

How to write an Essay in TNPSC Group II Mains  

There is no definite topic on which the aspirants can be asked to write essays in the exam. 

With Reference to TNPSC exams, the Commission always Stick with Social & Economic Issues 

and Some Schemes of Union and State Government. You need to write about 500 words in 6 

Pages. There will be four Questions in Group 2 asked you need to pick any two out of four 

Questions   
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Writing a good essay requires synthesis of material that cannot be done in the 20-30 minutes 

you have during the exam.  

Before the Exam 

Anticipate test questions.  

Look at the question from the last exam. Did the question ask you to apply a theory to 

historical or contemporary events? Did you have to compare/contrast theories? Did you have 

to prove an argument? Imagine yourself in the role of the instructor--what did the instructor 

emphasize? What are the big ideas in the course? 

Practice writing.  

You may decide to write a summary of each theory you have been discussing, or a short 

description of the historical or contemporary events you've been studying. Focus on clarity, 

conciseness, and understanding the differences between the theories. 

Example  

2016 Group 2 Mains Essay Question  

Explain the Details of the various social security programs and government policies to elevate 

the status of Women in India? 

இந்தியாவில் தபண்களின் நிமல உயர உதவும் ைத்திய அரசின் ைமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் ைற்றும் அரசு 

தகாள்மககமளப் பற்றி விளக்குக?  

After seeing the above question many aspirants starts writing about various welfare schemes 

implemented by the Union government after completion of 2 pages their content over then 

they thing I must be started from there and here I missed the important point’s etc. Like this 

many aspirant feel when writing an essay. 

When you writing the essay you should understand the question thoroughly then only you 

should start writing. Let me take this question as example you can divide your writing in the 

following ways  

1. Introduction: 

In this area you try to convey the evaluator and give an outline about the entire answer 

of this question.  You can narrate the status of women and why the social welfare 

schemes are important and how the welfare schemes improved the states of women 

etc 

2. diagram of your ideas 

This structure serves as a foundation for your paper. Use either an outline or a 

diagram to jot down your ideas and organize them.  For example organize the heading 

like status of women in three ways, socially, economically, politically like this  
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3.   Main concept / theory / what the subject is about 

Here you can write about the various schemes and policies, even you can classify the 

schemes into various sub topic like, Education, employment , health, entrepreneur 

and also various policy measures etc. 

4. Current scenario  

Current Scenario of the schemes relates with Current Scheme for example you can 

write free gas stove program implemented by the Government.  

5. Suggestion 

In this area you can analyze the schemes and outcome of the schemes, if possible 

some suggestion of the schemes with substantial facts and arguments. 

6. Conclusion 

Conclusion brings closure of the topic and sums up your overall ideas while providing 

a final perspective on your topic. Your conclusion should consist of three to five strong 

sentences. Simply review your main points and provide reinforcement of your thesis.  

( above is the sample with reference to the Question, Based on the type of Question 

you need to write , if the question asks examine or criticize means your answer may 

be vary)  

General Suggestion  

 In order to write a successful essay, you must organize your thoughts. By taking what’s 

already in your head and putting it to paper, you are able to see connections and links 

between ideas more clearly. This structure serves as a foundation for your paper.  

 Now that you have developed your thesis and the overall body of your essay, you must 

write an introduction. The introduction should attract the reader’s attention and show 

the focus of your essay. 

 Begin with an attention grabber. You can use shocking information, dialogue, a story, a 

quote, or a simple summary of your topic. Whichever angle you choose, make sure that 

it ties in with your question  

 The body must cover the entirety of the subject that has been given in the question. The 

length of the body should not exceed than 3 paragraphs. 

 You can write short paragraphs, say made up of five lines. However, the length of your 

sentence may vary. The aim of writing a letter is to convey something important and that 

cannot wait. So, write only important details without any fluff. 

 There should never be any repetition of the content matter in a letter. Repeating a word 

again and again in the letter does not look appealing. You can make use of synonyms for 

the words if you wish to use them again. 

 Lucid writing: Anyone desiring to write well should try to cultivate a lucid writing style. 

Lucid style has a flow and is smooth to read. The word used by a lucid writer are generally 
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the part our common vocabulary. Very difficult words are never used out of context and 

at best avoided 

 An impressive has lot to tell about its author. It reflects the author's command over the 

subject and the depth of his knowledge. Of course, no body is suggesting that you go for 

a wide reading a month or two before the examination. Nothing could be more disastrous 

to your score in the other papers, than this. But you have even six months left for your 

examination you can go for wide reading. 

 Excessive criticism of Govt. policy schemes can be avoided 

 Don’t deviate from the Subject. You are supposed to write 500 words but you don’t know 

the exact answer so you just beat around the bushes and write the garbage stuff to fill up 

the pages, while this tactic doe’s work in the school and college exams but don’t try it in 

the essay paper. 

How to write an Essay in TNPSC Exam 

TNPSC ததர்வுகளில் கட்டுமர எழுதுேது எப்படி 

தபாதுோக எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட  தமலப்பின் கீழ் வினா தகட்கப்படும் என்பமத இத்ததர்வில் ேமரயறுக்க 

இயலாது. ஆனால் டி என் பி  எஸ் சி ததர்விமனப் தபாருத்தேமர ததர்ோமணயாைானது , ைமூக, 

தபாருளாதார நிகழ்வுகள் ைற்றும் ைத்திய ைாநில அரசின் திட்டங்கமள அடிப்பமடயாக மேத்தத தான் 

கட்டுமர வினாவிமன தயாரிக்கிறது. இதில் நீங்கள் 500 ோர்த்மதகளுக்கு சுைார் 6 பக்கங்கள் எழுத 

தேண்டி இருக்கும். தைாத்தம் 4 வினாக்கள் தகாடுக்கப்பட்டு அதில் ஏததனும் இரண்டனுக்கு விமடயளிக்க 

தேண்டும்  

Writing a good essay requires synthesis of material that cannot be done in the 20-30 

minutes you have during the exam.  

சிறந்த கட்டுமர எழுதுேது என்பது ைல்ல கருத்துக்கமளதயா/தகேல்கமளதயா/குறிப்புக்கமளதயா தகாண்ட 

ததாகுப்பாக இருக்க தேண்டும். ஆனால் அமத ைாம் தேறும் 20-30 நிமிடங்களில் ததர்வின் தபாது ைட்டும் 

எழுத இயலாது 

 

Before the Exam / ததர்வுக்கு முன் 

Anticipate test questions. / ததர்வு வினாக்கமள எதிர் தைாக்குதல்  

கமடசியாக ைடந்த ததர்வின் வினாவிமன எடுத்துப் பார்க்க தேண்டும். அதில் வினா எதமன ைம்மிடம் 

இருந்து எதிர்பார்க்கின்ரது என்பமத புரிந்து தகாள்ள தேண்டும். ஏததனும் ஒரு 

தகாள்மகமய/தகாட்பாட்டிமன தபாருத்திப்பார்க்க தைால்கிறதா? ேரலாறு அல்லது ைைகால நிகழ்வுகமள 

தகட்கிறதா? ஏததனும் இரண்டு தகாள்மகமயதயா அல்லது தபாருமளதயா ஒப்பிடச் தைால்கிறதா? இல்மல 

விோதத்தின் மூலம் தைய்திமன உறுதி படுத்தச் தைால்கிறதா? இமத நீங்கள் ஒரு விமடமயத் திருத்தும் 

ஆசிரியரின் பார்மேயில் இதமன அனுக தேண்டும். விமடமய ைதிப்பீடு தைய்பேர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார். 

எப்படிதயல்லம் இருக்கும் என்ற கருதுதகாள். 

Practice writing எழுத்துப் பயிற்சி  

நீங்கள் ஏததனும் ஒரு வினாவுக்கான ததாகுப்பு அது நீங்களாக விோதித்த ஒரு தபாருளாகதோ அல்லது 

ேரலாற்று நிகழ்வுகள் ைற்றும் ைைகால நிகழ்வுகளாகதோ இருக்கலாம், தபாருளிமனப் பற்றி நீங்கள் 

படித்துக்தகாண்டிருக்கலாம். எழுதும் தபாது விமடயானது ததளிோனதாகவும், சுருக்கைானதாகவும் புரிந்து 

தகாள்ளக்கூடிய ேமகயிலும் இரண்டு தகாள்மககளுக்கிமடதயயான தேறுபாட்டிமன பிரதிபலிப்பதாகவும் 

இருக்கும் ேமகயில் எழுதிப் பார்க்கலாம் 
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Example  

2016 Group 2 Mains Essay Question  

Explain the Details of the various social security programs and government policies to 

elevate the status of Women in India? 

இந்தியாவில் தபண்களின் நிமல உயர உதவும் ைத்திய அரசின் ைமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் ைற்றும் அரசு 

தகாள்மககமளப் பற்றி விளக்குக?  

 

தைற்கண்ட வினாமே பார்த்தவுடன் தபரும்பாலன ததர்ேர்கள் ைத்திய ைற்றும் ைா நில அரசுகள் 

தையல்படுத்தும் திட்டத்திமன பற்றி எழுத துேங்கிவிடுேர்,  இரண்டு பக்கங்கள் எழுதி முடித்தவுடன் 

எழுதுேதற்கு தபாதுைான  விமட இல்மல என்பதமன அறிோர்கள், அதன் பின் ைான் இப்படி 

எழுதியிருக்கலாம், இப்படி துேங்கி இருக்கலாம் , இந்த குறிப்புக்கமள எல்லாம் ைான் எழுதாைல் விட்டு 

விட்தடன் என நிமனப்பதுண்டு 

எப்தபாது நீங்கள் கட்டுமரக்கான விமட எழுத இருக்கின்றீர்கதளா நீங்கல் முதலில் அந்த வினாவிமன 

முழுமையாக உள்ோங்கி புரிந்து தகாண்டு அதன் பின்பு  எழுத துேங்க தேண்டும். தைற்கண்ட வினாவிமன 

அடிப்பமடயாக மேத்தத எப்படி விமட எழுதலாம் என்பதமன விளக்குகிதறன் 

 

Introduction:அறிமுகம் 

இந்தப் பகுதியில் நீங்கள்  விமடமய ைதிப்பீடு தைய்பேருக்கு , எனது விமட இப்படித்தான் 

இருக்கப்தபாகிறது என ஒரு தைதலாட்டைான(Outline) தகேமல ததரிவிக்க தேண்டும். இதில் நீங்கள் 

தபண்களின் நிமலமை என்ன என்பமதயும் ஏன் ைமூக ைலத்திட்டங்கள் தபண்களுக்கு முக்கியம், ைற்றும் 

இந்த திட்டங்கள் எவ்ோறு தபண்களின் நிமலமய உயர்த்துகிறது என்பமத சுருக்கைாக எழுதலாம் 

 

Diagram of your ideas / உங்கள் எண்ணத்திமன விளக்கப்படைாக ைாற்றுங்கள் 

இந்த அமைப்பில் நீங்கள் எழுதுேதுதான் உங்களது விமடக்கான அடித்தளைாக அமையும். இதில் நீங்கள் 

தைால்ல விரும்பும் கருத்துக்கமள விளக்கப்படைாக ஒழுங்கமைக்கலாம். உதாரணைக நீங்கள் தபண்களின்  

நிமலமயப் பற்றி எழுதப் தபாகிறீர்கள் என்றால் அதமன விளக்கப்படைாக ,ைமூக, தபாருளாதார, அரசியல் 

என இவ்ோறு விளக்கலாம். 

 

Main concept / theory / what the subject is about / முக்கிய தகாள்மக/ விளக்கை/ எமதப்பற்றி 

எழுதப் தபாகிறீர்கள்  

 

இங்கு நீங்கள் பல்தேறு திட்டங்கள் தகாள்மககமளப் பற்றி எழுதலாம் . தைலும் அேற்றிமன பல்தேறு 

துமன தமலப்புக்க்களின் கீழ் ேமகப்படுத்தலாம்.கல்வி, தேமலோய்ப்பு, சுகாதாரம், ததாழில்முமனதல் 

ைற்றும் பிற ேமகயான தகாள்மக ைடேடிக்மககள் 

 

Current scenario  நிகழ்கால நிமல 

ஒரு திட்டம் ததாடர்பான ைமீபத்திய நிமலமய நீங்கள் ததாடர்பு படுத்தலாம். உதாரணைாக ைத்திய அரசின் 

இலேை சிலிண்டர் திட்டம் தையல்படுத்துேமதப் பற்றி. 

 

Suggestion பரிந்துமரகள் 
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இங்கு நீங்கள் திட்டங்களின் பலன்கமள ஆராய்ந்து அதில் ஏததனும் ைாத்தியைான பரிந்துமரகமள 

அளிக்கலாம், ஆனால் அவ்ோறு அளிக்கும் தபாது தகுந்த ைான்றுகள் ைற்றும் விோதத்துடன் நீங்கள் 

எடுத்துமரக்க தேண்டும். 

 

Conclusion முடிவுமர 

முடிவுமரயானது உங்களின் பதிமல முடிவுக்கு தகாண்டுேருேதாகும் அதாேது நீங்கள் எழுதிய 

எல்லாேற்மறயும் சுருக்கைாக எடுத்துமரப்பது. முடிவுமரயானது சுைார் ஐந்து அல்லது ஆறு 

கருத்தாழமிக்கமேயாக இருக்க தேண்டும். சுருக்கைாக தைால்ேதானால் நீங்கள் தைதல எழுதிய விமடகமள 

ைறுபார்மே தைய்து நீங்கள் தைால்லியேற்றிற்கு பலம் கூட்டுைாறு இருக்க தேண்டும். 

 ( தைதல கூறியது தகட்கப்பட்ட வினாவிமன அடிப்பமடயாக மேத்து விளக்கப்பட்டதாகும். ஆனால் 

ததர்வில் எவ்ோறு வினா தகட்படுகிறததா அதற்தகற்றாற்தபால் உங்கள் விமட அமைய தேண்டும் 

உதாரணைாக, ஆராய்க, விளக்குக, பகுப்பாய்க எனக்தகட்டால் அதற்தகற்றாற்தபால் உங்கள் விமட அமைய 

தேண்டும்.) 

 

General Suggestion தபாதுோன ஆதலாைமன 

 தேற்றிகரைான கட்டுமர எழுதுேதற்கு முதலில் உங்கள் கருத்துகள் அல்லது சிந்தமனமய முமறயாக 

ஒழுங்கமைக்க தேண்டும். உங்கள் சிந்மதமனயில் உள்ளமத தாளில் எழுதுேதற்கு உதவி புரியும் 

,தைலும் நீங்கள் உங்கள் விமடமய ஒவ்தோரு பத்தியுடனும் ததாடர்பு படுத்தி எழுதுேதற்கு ேைதியாக 

இருக்கும். இது உங்களின் விமடக்கு ஒரு அடித்தளைாக அமையும் 

 உங்கள் எழுத தேண்டிய கருத்துக்கமள தைம்படுத்திய பிறகு கண்டிப்பாக அறிமுகக் குறிப்பு எழுத 

தேண்டும். நீங்கள் எழுதக்கூடிய அறிமுகவுமரயானது விமடத்தாள் திருத்துபேரின் கேனத்மத 

ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்க தேண்டும். 

 கேனம் ஈர்க்கும் ைமடயில் எழுதும் தபாது பல்தேறு தகேகல்கள், உதாரணங்கள், தைாற்தறாடர் என 

பலேற்மற உங்கள் தமலப்மப பலப்படுத்துைாறு இருக்க தேண்டும். ஆனால் நீங்கள் பயன்படுத்தும் 

தைாற்தறாடரானது வினாவுக்கு ததாடர்புமடயதாகவும் இருக்க தேண்டும்  

 ஒவ்தோரு தமலப்பின் கீழும் இரண்டு அல்லது மூன்று பத்திகளாக இருக்குைாறு எழுத தேண்டும். 

 நீங்கள் சுருக்கைான பத்திகளாகவும் ஐந்து ேரிகளில் எழுதலாம் எப்படியிருந்தாலும் உங்களின் ோக்கியம் 

தேறுபடலாம். ஆனால் எழுதுேதின் தைாக்கம் ைாம் தைால்ல ேருகின்ற கருத்திமன ததளிோக 

ததரிவிக்கும் ேண்ணம் இருக்க தேண்டும்.எனதே முக்கியைான தகேல்கமள ைட்டும் இருக்கதேண்டும் 

ேழேழதேன இருக்கக் கூடாது. 

 விமட எழுதும்தபாது ோக்கியதைா , தபாருதளா திரும்ப திரும்ப அதத ைாதிரி ேரும்படி எழுதுேமத 

தவிர்க்க தேண்டும் அப்படியும் எழுதினால் அதற்கு தபாருத்தைான இமணயான தைால்மல பயன்படுத்தி 

எழுத தேண்டு,. 

 எளிமையான ைமடயில் எழுதிப்பழக தேண்டும் எளிமையாக எழுதுேதனால் ததாடர்ந்து ோசிப்பதில் 

தமட இருக்காது. தைலும் ைாம் பயன்படுத்துகிற ோர்த்மதகதளா தைால்தலா தபாதுோக புழக்கத்தில் 

இருக்க தேண்டும். கடினைான தைாழி ைமடமய மகயாளக் கூடாது 

 நீங்கள் எழுதும் விமடயானது நீங்கள் யார் என விமடமயத் திருத்துபேருக்கு பிரதிபலிக்கக் கூடிய 

ேமகயில் இருக்க தேண்டும். தைலும் அந்த குறிப்பிட்ட பாடத்தில் உங்கள் ஆழ்ந்த புலமையும் இருக்க 

தேண்டும். ஆனால் அது ைாதிரி எழுதுேதற்கு ததர்விற்கு ஒன்றிரண்டு ைாதங்கள் ைட்டுதை 

ோசிப்பிருந்தால் அது பலன் தராது. உங்கள் ததர்விற்கு ஆறு கால இமடதேளி இருப்பதற்கான ோய்ப்பு 

உண்டு எனதே அதிகம் ோசியுங்கள்  
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 அரமைதயா அல்லது அரசின் திட்டங்கமளதயா அளவுக்கதிகைாக விைர்சிப்பமத தவிர்க்க தேண்டும் 

 எழுதும் விமடயானது பாடத்திட்டத்திலிருந்து விலகி இருக்கக் கூடாது அதத தேமள நீங்கள் 500 

ோர்த்மதகளில் விமடயளிக்க தேண்டியிருக்கும் தபாது உங்களுக்கு 200 ோர்த்மதகள் ைட்டுதை 

ததரிந்திருந்தாலும் பள்ளியிதலா அல்லது கல்லூரியிதலா கமதயமடத்தது தபால் தைய்யக்கூடாது. இந்த 

ேமகத்தந்திரங்கள் எல்லாம் தபாட்டித்ததர்வில் தைல்லுபடி ஆகாது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUP II|IIA MAINS COURSE WILL START FROM JANUARY FIRST WEEK 

TAMIL | ENGLISH MEDIUM AVAILABLE  

DIRECT CLASS | ONLINE CLASS | POSTAL CLASS  


