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TNPSC GROUP I & II COMBINED BATCH 2018 

இனணழி குப்புகளும் உண்டு குப்பு விதங்கள்          starts from July 11 

நம்:  10-1 

குப்பு ண் தாடம்/செவ்ாய் தாடம்/புன் தாடம்/விான் தாடம் /சள்ளி 

ாம் 1  அசினனப்பு தாடத்தினண 

தற்றி அறிமுகம்/தன 

விணாத்ாள் கனந்துனாடல்  

புவியில் தாடத்தினண 

தற்றி அறிமுகம்/தன 

விணாத்ாள் 

கனந்துனாடல் 

அறிவில் தாடத்தினண 

தற்றி அறிமுகம்/தன 

விணாத்ாள் 

கனந்துனாடல் 

னாறு தாடத்தினண 

தற்றி அறிமுகம்/தன 

விணாத்ாள் 

கனந்துனாடல் 

ாம் 2 அசினனப்பு 

1.அசினனப்பின் பர்ச்சி 

2.அசில் நிர் ெனத ற்றும் 

அசினனப்பு உருாக்கம் 

3.அசினனப்பின் மூனம்/ 

அட்டனகள் 

4.முக்கி ெத்துக்கள் 

5.முக்கி ெட்டதிருத்ங்கள் 

1.நதண்டம் சாடர்தாண 

அறிமுகம் 

2.நகாள்கள்/புவியின் 

இக்கம்/அச்ெ/தீர்க்க 

நனக/ திட்ட நம் 

3.புவியின் 

அனப்பு/தானநகள் 

4.நினணடுக்கம்/ரினன 

1.அடிப்தனட அறிவில் 

விதிகள் ற்றும் அன் 

தன்தாடுகள் 

2.அறிவில் ஆாய்சி 

னங்கள் 

3.அபவீடுகள் 

4.இக்கம் ற்றும் அன் 

னககள் 

1.னாற்றுக்கு முந்ன 

கான அறிமுகம் 

2.சிந்து ெசளி ாகரிகம் 

3.காஜணதம்/சபரிப் 

நதசு 

4.ெம்/சதபத்ம் 

5.குப்ர்கள் 

ாம் 3  6.சிநப்தம்ெங்கள் 

7.கூட்டாட்சி ற்றும் 

ஒற்னநாட்சி அனப்பு 

8.முகவுன/சாடர்தாண 

க்குகள் 

9.ானினங்கள் 

ஒருங்கினணப்பு/றுசீனப்பு 

10.ஒன்றிம் ற்றும் த்தி 

ஆட்சிப்தகுதி 

5.சினதடுல் 

6.நீரிணால் 

உருாக்கப்தடும் 

நினத்நாற்நம் 

7.தனிாற்றிணால் 

உருாக்கப்தடும் 

நினத்நாற்நம் 

8.காற்றிணால் 

உருாக்கப்தடும் 

நினத்நாற்நம் 

5.ஆற்நல் 

6.சப்தம் 

7.ஒளியில் 

8.அனனகள் 

6.சன் இந்தி னாறு 

7.ெங்ககானம்/கபப்பிர்கள் 

8.ொளுக்கிர்/தல்னர்கள் 

9.இனடக்கான இந்திா 

10.தங்கான இந்திாவின் 

கனன/ நிர்ாகம் 

ாம் 4  11.குடியுரின 

12.அடிப்தனட உரினகள் 

13.அசு சறிமுனநக்சகாள்னக/  

அடிப்தனட கடனகள் 

14.அசினனப்பு திருத் 

ழிமுனந 

9.கடல்கள்/ 

நீநாட்டங்கள் 

10.கானநினன/தரு 

நினன 

11.னப்சதாழிவு 

12.காற்றுகள் ற்றும் 

9.காந்வில் 

10.ஒலியில் 

11.அணு அறிவில் 

12.ான் அறிவில் 

11.சடல்லி சுல்ான் 

12.முகனார்கள் 

13.விஜக/தாமினி 

14.ாத்திர்கள் 

15.ஐநாப்பிர் ருனக 
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15.சருக்கடி கான நினன  ான்சூன் 

ாம் 5  16.த்தி அசு/தாபன்நம் 

17.ானின அசு/ெட்டன்நம் 

18.குடிசுத்னனர்/ஆளுணர் 

19.உச்ெ நீதின்நம்/உர் 

நீதின்நம்/ 

20.த்தி னனன 

க்கறிஞர்/ானின க்கறிஞர் 

 

13.ளிண்டனம் 

14.ண்/னககள் 

15.இந்திா அனவிடம் 

16.ஆறுகள்/காடுகள் 

17.நதரிடர் நனாண்ன 

நதியில் 

1.னி ரினெ 

அட்டனண 

2.னிங்கள் ற்றும் 

நெர்ங்கள் 

3.அமினங்கள் காங்கள் 

உப்புக்கள் 

4.உங்கள் 

பூச்சிக்சகால்லிகள் 

தீங்குயிரிக் சகால்லிகள் 

16.பிரிட்டிாரின் அதிகா 

பர்ச்சி 

17.முக்கி நதார்கள் 

18.பிபுக்கள் ற்றும் 

அர்களின் தணிகள் 

19.ெமூக ெ சீர்திருத் 

இக்கங்கள் 

ாம் 6 21.த்தி ானின உநவுகள் 

22.தல்நறு ஆனங்கள்( 

நிதிக்குழு/ நிதி ஆநாக்) 

23.அசினனப்பு சாடர்தாண 

குழுக்கள் 

24. பிர்/குடிசுத்னனர்/ 

துனணக்குடிசுத்னனர் 

25.நசி சின்ணங்கள் / 

அசில் கட்சிகள் 

18.இந்திக் கானநினன 

19.சாழினகங்கள் 

20.நதாக்குத்து 

21.க்கள் சானக 

22.மிழ்ாடு புவியில் 

5.கார்தன் னட்ஜன் 

சாடர்தாணன 

6.ஆக்ஸிஜநணற்நம் 

ற்றும் ஒடுக்கம் 

7.ப்பாஸ்டிக் ற்றும் 

தாலிர் 

20.காங்கிசுக்கு முந்தி 

இக்கங்கள் 

21.காங்கிசின் நாற்நம் 

ற்றும் தணிகள் 

22.காந்தி கானம்  

23.தீவிா 

இக்கங்கள்/அனப்புக்கள் 

 

ாம் 7 26.தஞ்ொத்துாஜ்/ கர்தாலிகா 

27.சதண்களுக்கு 

அதிகாளித்ல் 

28.நனாக்தால்/நனாக் ஆயுக்ா 

ஊல் ஆனம் 

29.முக்கி க்குகள்/ நீதின்ந 

தீர்ப்புகள் 

30.நுகர்நார் தாதுகாப்பு ற்றும் 

தல் 

தாடத்தினண தற்றி 

அறிமுகம்/தன 

விணாத்ாள் 

கனந்துனாடல் 

 

உயிரில்/வினங்கில் 

உயிரில் 

3.தல்நறு சகாள்னககள் 

4.தாக்டீரிா ற்றும் 

னஸ் 

5.ெத்துவில் 

24.முக்கி நிகழ்வுகள் 

1857-1947 

25.விடுனன இக்கத்தில் 

முக்கித் னனர்கள் 

26.விடுனனப் 

நதாாட்டத்தில் 

மிகத்தின் தங்கு 

ாம் 8 சதாருபாாம் 

தாடத்தினண தற்றி 

அறிமுகம்/தன விணாத்ாள் 

கனந்துனாடல் 

உயிரில் 

1.ாங்களின் பர்ச்சி 

2.உயிரிணங்களின் 

னகப்தாடு 

6.சுாசித்ல் ற்றும் 

கழிவு நீக்கம் 

27. நீதிக்கட்சி/சதரிார் 

28.திாவிட இக்கம் 

29.தாடத்திட்டத்தில் உள்ப 

பிதன தர்கள் 

30.ெமூக னத்திட்டங்கள் 

ாம் 9 சதாருபாாம் 

1.இந்திப் சதாருபாாத்தின் 

வினங்கில் 

1.உறுப்பு ற்றும் உறுப்பு 

7.செல் ற்றும் அற்றின் 

னககள் 

வினங்கில் 

4.னி சுாெ ண்டனம் 



 
 

3 Iyachamy Academy , Chennai- www.iyachamy.com | 9952521550|044-48601550 

 

F
 

 

ன்ன 

2.ஐந்ாண்டு திட்டம்/ நிதி 

ஆநாக் 

3. நினச்சீர்திருத்ம்/நபாண்ன 

4.நசி ருாணம் 

5.மூனண ஆக்கம் 

அனப்பு 

2.செரிாண ண்டனம் 

3.புங்கள்/ெத்துக்கள்/  

ெத்துக்குனநதாடு 

8.செல்லின் 

செல்தாடுகள் 

9.செல் தகுப்பு 

10.திசுக்கள் 

5.த்ம் ற்றும் த் 

சுற்சி 

 

ாம் 10 6.தங்கு 

வினக்கல்/வினனக்சகாள்னக 

சதாது வினிநாக முனந 

7.ங்கி/தக்சகாள்னக 

8.தட்சஜட்/நிதிக்சகாள்னக 

9.அன்னி நடி முலீடு/ 

உனக ர்த்க நிறுணம் 

10.சதாருபாா 

சீர்திருத்ம்/உனகாக்கல் 

வினங்கில் 

6. நாய்கள் 

7.சாற்றும் ற்றும் 

சாற்நா நாய்கள் 

வினங்கில் 

8.நதான நாக 

தன்தடுத்ல் 

9.சுற்றுச்சூலில் 

10.சுற்றுச்சூல் ாசுதாடு 

வினங்கில் 

11.பில் ற்றும் உயிரித் 

சாழில் நுட்தம் 

ாம் 11 11.ஊக நம்தாடு/சாடர்தாண 

திட்டங்கள் 

12.றுன/நனனாய்ப்பின்ன 

13.மிழ்ாடு சதாருபாாம் 

14.த்தி/ானின அசுத் 

திட்டங்கள் 

15.சதாருபாாம் சாடர்தாண 

முக்கிக் குழுக்கள் 

அடிப்தனட சதாது அறிவு 

1.ஆண்டுகள் 

2.இந்திா/உனகம் 

முன்ன 

3.சிநப்புாய்ந் தர்கள் 

4.முக்கி விருதுகள் 

5. ாடுகள்/னன 

கங்கள் 

6.ெர்நெ அனப்புக்கள் 

அடிப்தனட சதாது அறிவு 

1.இந்தி ானினங்கள் 

2.முக்கி ஆளுனகள் 

3.மிழ் ாடு சதாது 

அறிவு 

4.வினபாட்டு 

சாடர்தாண சதாது 

அறிவு 

சதாது விாம் 

குறிப்பு: ாம் நாறும் ெனி அல்னது ஞாயிற்றுக்கின கணி குப்பு ற்றும் நர்வுகள் னடசதறும் 
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