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GROUP 2 MAINS 2023 | ANALYSIS  

GENERAL OBSERVATION  

 The questions are diverse in nature comparing to 2019 Mains Paper   

2019 முதன்மைத் தாளுடன் ஒப்பிடும்பபாது பேள்விேள் பேறுபட்டமேயாக இருந்தன  

 The traditional sources (Ram Ahuja, school books, etc) won’t helped much for the 

Aspirants. Most of the questions are analytical and Current affairs linked.  

வழக்கமாக படிக்கும் ஆதாரங்களில் இருந்து படிப்பதவர்களுக்கு பபரிய பலன் இல்லல. 

பபரும்பாலனலவ பகுப்பாய்வு பெய்து விலையளிக்கும் வலகயில் நைப்பு நிகழ்வுகலை பதாைர்பு 

படுத்தி இருந்தன  

 TNPSC’s Classic move of asking about causes of population explosion and its 

impact ,women empowerment , schemes type questions are expired. They are 

asking question by magnifying the subtopic.  

டி என் பி எஸ் சி வழக்கமாக ககட்கும் வலகயான மக்கள் பதாலகக்கான காரணம் விலைவுகள், 

பபண்களுகு அதிகாரமளித்தல், திட்ைங்கள் கபான்றலவ இல்லல. பாைத்திட்ைத்தின் உள்பகுதியில் 

இருந்து வினாக்கள் இருந்தன 

 Bookie mentality won’t work for this Type of Questions  

இந்த வலகக் ககள்விகள் புத்தகத்லத மட்டுகம படித்தவர்களுக்கு  கவலல பெய்திருக்காது  

 Can’t Suggest a book for each subject , aspirant must focus on news column, 

Government statement’s, Yojana with relevant to the syllabus area. Solve 

previous year questions too.  

ஒவ்பவாரு பாைத்திற்கும் ஒரு தனிப் புத்தகத்லத பரிந்துலர பெய்ய இயலாது. கதர்வர்கள், 

பெய்தித்தாள், அரசின் அறிக்லககள், கயாஜனா கபான்றவற்லற பாைத்திட்ைத்கதாடு பபாருத்தி 

படிக்க கவண்டும் 

           JOIN OUR TELEGRAM:  https://t.me/iyachamyacdemy 

 

 

 

 

https://t.me/iyachamyacdemy
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Specific Observation  

• No conventional type and repeated Questions 

• வழக்கமாக ககட்கப்படும் மற்றும் பலழய வினாக்களில் இருந்து ககள்விகள் இல்லல 

• Deviated from Model Question paper.  

• மாதிரி வினாத்தாளில் இருந்து மாறுபாடு உலையது 

• Mostly Current affairs based. 

• பபரும்பாலும் நைப்பு நிகழ்வுகள் ொர்ந்தது, 

• One must write on own  

• பபரும்பாலான விலைகள் சுயமாக கயாசித்தால் மட்டுகம எழுத முடியும் , கநரடியாக விலை 

எழுதும் வலகயில் வினாக்கள் இல்லல  

• direct answers were not available for most of the questions asked. 

• பபரும்பாலான ககள்விகளுக்கு கநரடியான விலைகள் இல்லல  

• For those who have prepared Question cum answer  , they faced shortage of 

time and difficulties in Structuring the answer.  

• வினா விலை வடிவில் தயார் பெய்தவர்களுக்கு ,  கநரப்பற்றாக்குலறயும், விலைகலை 

கட்ைலமப்பதிலும் , வரிலெப் படுத்து எழுதுவதற்கும் சிக்கல்கள் இருந்தது. 

• Those who have vast reading on Current affairs and syllabus based 

preparation can manage well can’t Write answer to the point  

•  நைப்பு நிகழ்வுகளில் அதீதமான வாசிப்பும் , பாைத்திட்ை அடிப்பலையில் தயார் பெய்திருந்தாலும் 

ஓரைவுக்கு விலை எழுதுவதில் ெமாளிக்க மட்டுகம முடியும், கநரடியான விலைகலை 

எழுதமுடியாது 

• At last, many confused what is Territory sector in Health related question. 

• கலைசியாக சுகாதாரம் பதாைர்பான மூன்றாம் துலறக் ககள்விக்கு பபரும்பாகலானார் 

குழப்பமலைந்தது உண்லம. 

 

Science & Technology  

• Less Questions on pure science. 

• Most of the questions are asked in relation to current affairs context. 

• One should be strong in basic as well as recent developments on 

science & technology.  

• Syllabus based preparation can help to manage any Questions.  
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Topic Question  

 

Ecology , environment  

1. பின்வருவனவற்லற வலரயறுக்கவும் : 

 

(அ) அருகிவரும் (அழிந்து வரும்) 

 

(ஆ) பாதிக்கப்பைக் கூடிய 

 

(இ) அச்சுறுத்தலுக்கு உட்பட்ை 

 

Define the following: 

 

(a) Endangered (E) 

 

(b) Vulnerable (V) 

 

(c) Threatened (T) 

Energy  இந்திய மின்ொரத்துலற எதிர்பகாள்ளும் ெவால்கள் மற்றும் 

இலையூறுகள் என்ன?  

What are the challenges and bottlenecks faced by Indian 

electricity sector? 

Acid Bases , Salt  பின்வரும் ஆக்ஸிஅமிலங்களின் அமில வலிலமயின் ஒப்பீட்டு 

வரிலெலய ஏறுவரிலெயில் எழுதி, விவாதிக்கவும்.  

Discuss and write the relative order of acid strength of 

the following oxyacids in the ascending order: 

 

அ) HCl0, HClO2, HClO3  மற்றும் HClO4 

ஆ) HNO3, HNO3 மற்றும் HNO 

Genetic Engineering  மரபு பபாறியியலால் மாற்றப்பட்ை நுண்ணுயிர்கைால் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

ஏற்படும் ஆபத்துக்கலை விைக்குக. 

Mention the risks associated with Genetic Engineering of 

microbes to the environment. 

Organisation on Science & 

Technology  

பின்வருவனவற்றின் பங்கு குறித்து எழுதுக 

 

(அ) கல்பாக்கம் அணுமின் நிலலயம் 

 

(ஆ) "திட்ைம்ெக்தி" எனும் மிஷன் ெக்தி. 

 

Write about the role of the following:  
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a) Atomic Power Station, Kalpakkam 

b) Mission Shakthi. 

Computer science & 

Advancement  

பின்வரும் வலலப்பின்னலின் அடிப்பலைக் கூறுகலை சுருக்கமாக 

விவரி. 

 

(அ) பநட்பவார்க் கெலவகள் 

 

(ஆ) பரிமாற்ற ஊைகம் (Transmission media) 

 

(இ) பநறிமுலற 

 

Briefly explain the following basic elements of 

Networking: 

 

(a) Transmission media 

 

(b) Network services 

 

(b) Protocols 

Nutrition and dietetics  லவட்ைமின் 'B' கூட்டுத்பதாகுதி என்பலவ யாலவ? அதன் பல்கவறு 

உயிரியல் பணிகலை விைக்குக: லவட்ைமின் B கூட்டுத்பதாகுதி ஏன் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்துள்ைது?  

What are 'B' Complex Vitamins? Enumerate the 

biological functions of these vitamins. Why are B-

Complex vitamin essential? 

Carbon and its compounds  கிராஃபீன் என்பது யாது மற்றும் அதலன கண்டுபிடித்தவர் யார்? 

கிராஃபீனின் தற்கபாலதய பயன்பாடுகலை விரிவாக விைக்குக.  

What is graphene and who discovered it? Explain in detail 

the latest applications of graphene? 

Scientific Instruments  பின்வரும் சூழல்கள் அல்லது அலமவுகலை ஆட்பகாள்ளும் உரிய 

இயற்பியல் அைவீடுகளுக்கான பதாைர்புகலைக் கண்ைறிந்து 

அவற்றிற்கு பின்னால் அலமந்துள்ை தத்துவத்லத விைக்குக. 

இத்தலகய அலமவுகள் எங்கு பயன்பாட்டில் உள்ைன?  

 

(அ) மாறிக்பகாண்டிருக்கும் விட்ைத்லதப் பபற்றுள்ைபதாரு உருலை 

வடிவ குழாய் வழிகயயான 

     நீரின் பாய்வு. 
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(ஆ) கவறுபட்ை விட்ைங்கலைப் பபற்றுள்ை தாமிரக் கம்பிகள் 

வழிகயயான மின்கனாட்ைப் பாய்வு 

 

Identify the relations among the appropriate physical 

quantities governing the following situations and explain 

the principle behind them. Where are these situations 

employed? 

 

(a) The flow of water through a cylindrical tube of 

varying diameter, 

 

(b) The flow of current through copper wires of different 

diameters. 

 

ADMINISTRATION   

Topic Question  

Social welfare - Government 

sponsored scheme with 

reference to Tamilnadu  

தமிழ்நாட்டில் ஆதிதிராவிை மற்றும் பழங்குடி ெமூகத்தின் ெமூக-

பபாருைாதார வைர்ச்சிக்கான பல்கவறு திட்ைங்கலை விைக்கவும். 

Explain the various schemes for Socio Economic 

Development of SC & ST Community in Tamilnadu. 

Public Service  சிவில் ெர்வீஸ் தினத்லத விைக்குக 

Explain Civil Services Day  

Budget and Financial 

Administration  

வரவு பெலவுத் திட்ைத்தின் பகாள்லககலை விவாதி  

Discuss the principles of Budgeting. 

District Administration  ஏற்கனகவ மாவட்ை ஊரக வைர்ச்சி முகலம எனும் அலமப்பு மாவட்ை 

அைவிலான வைர்ச்சித் திட்ைங்கலைக் கவனித்து வருகிறது. 

இருந்தும் மாவட்ை வைர்ச்சி ஒருங்கிலணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் 

குழு எனும் புதிய அலமப்பபான்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

இதற்கான காரணங்கலை விைக்கி இப்புதிய அலமப்லப முந்லதய 

அலமப்பிலிருந்து கவறுபடுத்திக் காட்ைவும், 

 

Already there is a District Rural Development Agency 

that looks after development administration at district 

level. However, yet another organization called District 

Development Coordination and Monitoring Committee has 
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been created. Explain the rationale behind it and 

distinguish the new organisation from the earlier one. 

Industrial map of Tamilnadu  தமிழ்நாட்டின் பதாழில்வைச் ொலலகள் குறித்து ஒரு குறிப்பு எழுதுக. 

Write a note on Industrial Corridors of Tamil Nadu. 

Industrial map of India இந்தியாவின் பல்கவறு பதாழில்துலறயில் ஏற்படும் பிரச்சிலனகலை 

விரிவாக விைக்குக 

Describe in detail on various industrial problems of India. 

E- Governance  தமிழ்நாடு ICT பகாள்லகலய விைக்குக.  

Explain about "Tamil Nadu ICT Policy" (Information 

Communication Technology) 

 

Social Issues  

 

Topic Question  

Corruption  ஊழல்களுக்கு எதிராக இந்தியாவில் இதுவலர 

கமற்பகாள்ைப்பட்டுள்ை ெட்ைப்பூர்வமான நைவடிக்லககலையும் 

அவற்லறத் தடுக்கும் விதமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ை கண்காணிப்பு 

மற்றும் விொரலண அலமப்புகலையும் பட்டியலிடுக 

List out the important legislative measures initiated so 

far as well as the institutional structures established to 

tackle the menace of corruption in India. 

Women empowerment  குடும்ப வன்முலறயின் ெமூகவியல் ககாட்பாட்லை விைக்குக. 

What are the sociological factors that lead to domestic 

violence? 

Corruption  இந்தியாவில் பபாதுவாழ்வில் உள்ை நன்னைத்லத மற்றும் ஊழல் 

பதாைர்பானப் பிரச்சிலனகலைக் கண்ைறிவதற்காக நிறுவப்பட்டுள்ை 

அலமப்பு ொர்ந்த பல்விதக் கட்ைலமப்புகலை விவரிக்கவும். 

Elaborate the various institutional frameworks erected to 

address the issues in public life relating to probity and 

corruption in India. 

Government policy on health  மூன்றாவது துலறகளின் பண்புகலை விைக்கி, நாட்டில் சுகாதார 

கெலவகலை வழங்குவதில் அதன் பங்லக பகுப்பாய்வு பெய்யுங்கள்  

Explain the characteristics of third sectors and analyse its 

role in providing health care services in the country. 

Child labour and General  இந்தியாவில் உள்ை குழந்லத நலன்புரி நைவடிக்லககலை ஆய்வு 

பெய்க 
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Examine on Child Welfare activities in India. 

 

Current Issues 

Tamilnadu  1. கீழ்வருவனவற்லற பற்றி குறிப்பு வலரக 

 

அ) முதலலமச்ெரின் காலல உணவு திட்ைம் 

 

(ஆ) பசுலம தமிழ்நாடு இயக்கம் 

 

(இ) நீலகிரி வலரயாடு பாதுகாப்பு திட்ைம், 

 

Write a note on the following: 

 

a) Chief Minister's Breakfast Scheme  

b) Green Tamil Nadu Mission 

c) The Nilgiri Tahr Project. 

 

2. இந்துக் ககாவில்களின் மீதான மாநில அரசின் கட்டுப்பாடு ொர்ந்த 

நிலறகள் மற்றும் குலறகலை பகுப்பாய்க 

Analyse the advantages and disadvantages of State Control 

over the Hindu temples. 

3. தமிழ்நாடு எப்படி ஐந்து முலற கதசிய கிருஷி காமன் விருலத பவன்றது 

என்பலத விைக்குங்கள். Explain how Tamil Nadu bagged 

National Krishi Karman Award for five times? 

India  1. சுற்றுச் சூழலில் ககாவிட் 19 ஏற்படுத்திய தாக்கம் பற்றி எழுதுக. 

Write about the impact of Covid 19 in Environment. 

2. இந்தியாவில் எந்பதந்த கைற் பகுதிகள் கைல் மட்ை உயர்வினால் பாதிப்புக்கு 

உள்ைாகும். 

Which are the Coastal regions of India are under threat due to 

rising in sea level. 

3. உணவு மற்றும் கவைாண்லம அலமப்பு, உலசு சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் ஐக்கிய 

நாடுகளின் ெர்வகதெ குழந்லதகள் அவெர நிதி அலமப்புகள் மனித நலத்திற்கு 

ஆற்றிடும் பங்கிலன விவரி.  

List out the role of FAO, WHO and UNICEF towards human 

welfare. 

4. பின்வருவனவற்லற பற்றிய சிறு குறிப்புகள் எழுதுக. 
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(அ) உயிரி-பஜட்எரிபபாருள் 

 

(ஆ) மின்னணு வாக்களிக்கும் இயந்திரம். 

 

Write short notes on the following: 

 

(a) Biojet Fuel 

 

(b) Electronic Voting Machine 

5. லமக்கரா கலப்ஸ் லிமிபைட் 2022-ல் பெய்திகளில் ஏன் வந்தது?  

Why Micro Labs Ltd was in news in 2022? 

 

6. பதாழில்திறன் மற்றும் வாழ்வாதாரத்திற்கான டிஜிட்ைல் சூழல்ொர் அலமப்பின் 

கதஷ் ஸ்ைாக் இ-கபார்ட்ைல் கநாக்கம் என்ன?  

What is the aim of Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood 

the DESH stacke-portal? 

7. இந்திய விவொயத் துலறயில் பமய்நிகர் மாற்றம் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கவும்.  

Discuss in detail Digital Transformation in Indian Agri sector. 

 

8. கபரிைர் கமலாண்லமயில் கூட்டுறவுக் கூட்ைாட்சியின் பங்கு இன்றியலமயாதது 

ஆகும். ெமீபத்திய ககாவிட் 19 கபரிைர் கமலாண்லமயின் கபாது கூட்டுறவுக் 

கூட்ைாட்சியின் பகாள்லககள் எந்தைவிற்கு நலைமுலறப்படுத்தப்பட்ைன? அலவ 

ஏற்படுத்திய விலைவுகள் என்ன என்பலதக் குறித்து மதிப்பீடு பெய்க  

 

In disaster management the role of cooperative federalism is 

crucial. How far the principles of cooperative federalism were 

incorporated in the recent COVID 19 

disaster management? Evaluate their outcomes. 

9. விரிவாக விைக்குக: 

 

அ) வியத்தரு இந்தியா 

ஆ) பிரதான மந்திரி உஜ்வாலா கயாஜனா (PMUY)  

இ) இந்தியாவின் 5 டிரில்லியன் ைாலர் பபாருைாதார இலக்கு 

 

Explain in detail : 

 

(a) Incredible India 

(b) Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) 
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(b) India's 'Target for $ 5 Trillion Economy. 

 

10. "ெர்வகதெ சிறுதானியங்கள் வருைம் 2023" விவாதி  

"International Year of Millets 2023"- Discuss 

 

11. உலகைாவிய காலநிலல மாற்றத்தில் இந்தியாவின் பங்லக பகுப்பாய்வு பெய்க 

Analyse the role of India in Global Climate Change. 

12. பருவ நிலல மாற்றத்தினால் ஏற்படும் ெண்ல்கலை லகயாளுவதற்காக இந்திய 

அரசினால் கமற்பகாள்ைப்பட்டு வரும் திட்ைங்கள் குறித்து குறிப்பு வலரக. 

Write a note on various steps taken by the Government of India 

to tackle the challenges of climate change. 

 

 

Based on Model Questions Trend  

1. பெம்பமாழி தமிழ் லமய நிறுவனத்தின் கதாற்றம் மற்றும் பெயல்பாடுகலை விைக்கவும் 

Explain the origin and functions of Central Institute of Classical Tamil 

2. திராவிை பமாழிகளின் அலையானம் எவ்வாறு மற்ற இந்திய பமாழிகளிலிருந்து கவறுபட்ை 

பமாழிகைாக அலமகிறது? 

How Dravidian Languages identity sets apart as distinct languages from other 

Indian Languages? 


