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TNPSC குருப் 2  நேர்கானல் நேர்வு விரக்கான அறிவிக்கக | 

பாடத்திட்டம் | படிக்க நலண்டி புத்ேகங்கள் 

 

 

 

 

பபாதுலான அறிவுககள் 

1. முேலில் பள்ளிப்பாடப்புத்ேகங்ககர  முழுகாக படிக்கவும்  திருப்புேலுக்காக ட்டுந 

அல்யது ஏநேனும் கூடுேல் ேகலலுக்காக நலறு நிறுலனத்தின் பாடக்குறிப்புககர 

படிக்கவும். புதி பாடத்திட்டம் ேற்நபாது 6,9 ற்றும் 11 ஆம் லகுப்புகளுக்கு ட்டுந 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ரது எனநல பகற சச்சீர்க் கல்வி புத்ேகத்கே படித்ே பின் 

புதி புத்ேகங்ககர படிக்கயாம். பகற புத்ேகத்தில் உள்ர பபரும்பாயான பகுதிகள் 

புதி புத்ேகத்திலும் இடம்பபற்றிருக்கிமது எனநல அச்சப்பட நேகலயில்கய. 

2.  ஒரு ோகரக்கு 5- 7 ணி நேம் படித்ோல் நபாது உங்கரால் பலற்றிபபம முடியும். 

சியர் கூறுலது நபால் 10 ணி நேம் படிப்பபேன்பது சிமந்ேோக இருக்காது. ோம் 

எவ்லரவு நேம் படிக்கின்நமாம் என்பகே விட எப்படி படிக்கிநமாம் என்பதுோன் 

முக்கிம். நலும் அகனத்து ோட்களிலும் உங்கரால் ஒந நபால் படிக்க இயாது சிய 

ோட்கள் அதிக நேம் படிக்கயாம், சிய ோட்கள் குகமலான நேம் படிக்கயாம் 

அகேப்பற்றி கலகயப்பட நேகலயில்கய. அகனலரும் இது ாதிரி பிச்சகனக 

எதிர்பகாள்லர். 

3. பாடத்திட்டத்கே காக கலத்நே படியுங்கள் அது உங்கள் ோரிப்பிகன 

பேறிப்படுத்தும். முடிந்ோல் நீங்கள் படிக்கும் இடத்தில் பாடத்திட்டத்திகன நீங்கள் 

பார்க்கும் படி கலத்ோல் சிமப்பாக இருக்கும். 

4.  சியர் பல்நலறு பயிற்சி கங்களின் பாடக்குறிப்புகள் ( பட்டீரில்ஸ்) நசகரிப்பர் 

ஆனால் அலற்கம படிக்க ாட்டார்கள். எனநல நீங்கள் ஏோலது ஒரு பயிற்சி கத்தின் 

பாடக்குறிப்பிகன பன்படுத்துங்கள். 

5. பபாதுலாக பாழிப்பாடம் ேமிழ்/ஆங்கியம்/ ற்றும் அறிவுக்கூர்க ற்றும் ேடப்பு 

நிகழ்வுகள் நபான்மலற்றில் கலனம் பசலுத்தினால் உங்கரால் சரிாக 125 நகள்விகளுக்கு 

இந்ே மூன்று பகுதிகளில் இருந்து விகடளிக்க இலும். இகே கலனத்தில் 

பகாள்ளுங்கள். 

  நேடி ற்றும் ஆன்லயன் லகுப்புகள் ஆகஸ்ட் இறுதி லாம் துலங்குகிமது 

நேர்வுப்பயிற்சி  நேடி/ஆன்லயன்/அஞ்சல்/ ஆகஸ்ட் 20 முேல் துலங்குகிமது 
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6.  கூடுானலக பகற வினாத்ோள்ககர அடிப்பகடாக கலத்து உங்கள் ோரிப்பிகன 

நம்படுத்துங்கள். 

7.  பாடப்புத்ேகம் ேவிர்த்து,நனாா பபாது அறிவுப் புத்ேகம், அல்யது விகடன் பபாது 

அறிவுப் புத்ேகம் , ஆங்கியத்தில் அரிஹந்த் அல்யது லூபசண்ட் பபாது அறிவு புத்ேகத்தில் 

ஏோலது ஒன்கம நீங்கள் கட்டாம் படிக்கநலண்டும். நீங்கள் இப்புத்ேகத்திகன படித்ோல் 

அதிகபட்சம் சாசரிக விட கூடுேயாக உங்கரால் 15 வினாக்களுக்கு சரிான 

விகடளிக்க நலண்டும். டாக்டர் சங்க சலணின் பபாது அறிவுக் கரஞ்சிம் என்ம 

புத்ேகத்கேயும் லாசிக்க நலண்டும் 

8. ோம் எவ்லரவுோன் படித்ோலும் நேர்வு ோரன்று ோம் 3 ணி நேத்தில் எவ்லாறு 

விகடளிக்கப்நபாகிநமாம் என்பதில் ோன் இருக்கிமது அங்கு ோம் பண்ணுகின்ம ேலறு 

என்னபலன்மால் நகள்விக ேலமாக புரிந்து பகாண்டு விகடளிப்பது இகே 

ேவிர்ப்பேற்காக ஏநேனும் ஒரு வினாத்ோள் ( சக்தி அல்யது சுா )போகுப்பிகன கலத்து 

ஒவ்பலாரு லாமும்  பயிற்சி பசய்யுங்கள் . 

9.  உங்களுக்குநேகலான ,பாடக்குறிப்புகள்  (www.iyachamy.com) இகனேரத்தில் 

பதிநலற்மப்படும். 

10. ஏற்கனநல நீண்ட காயம் படித்துக் பகாண்டிருப்பலர்கள் ோங்கள் எந்ேப் பகுதியில் 

பயவீனாக இருக்கிறீர்கநரா அந்ேப் பகுதியில் இருந்து படிக்க துலங்குங்கள்  

11. புதிோக படிப்பலர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்ோன எளிகான பகுதியில் இருந்து 

படிக்க துலங்குங்கள். 

12.  ேடப்பு நிகழ்வுகள் பகுதி ேற்நபாது அதிக முக்கித்துலம் பபறுலோல் தினமும் 

பசய்தித்ோள் லாசிப்பேற்கு குறிப்பிட்ட நேம் ஒதுக்கிப் படிக்கவும் 

 

 

பபாதுஅறிவு ற்றும் பபாதுத்ேமிழ் 

இற்பில்: 

நபண்டத்தின் அலப்பு-பபாது அறிவில் விதிகள்-புதி உருலாக்கங்களும் 

,கண்டுபிடிப்பும்-நேசி அறிவில் ஆாய்ச்சி கூடங்கள்-பருப்பபாருள்களின் 

பண்புகளும்,இக்கங்களும்,-இற்பில் அரவுகள்,அரவீடுகள் ற்றும் அயகுகள்-

விலச,இக்கம் ற்றும் ஆற்மல்-காந்ேவில்,மின்சாவில் ற்றும் மின்ன்னுவில்-

பலப்பம்,எளி ற்றும் எலி-அனு ற்றும் அனுக்கரு இற்பில். 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளைப் பபம 7418521550 என்ம வாட்சப் எண்ணில் பபர் 

ாவட்டத்துடன் பபள பதிவு பசய்வும். 

http://www.iyachamy.com/
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படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 6 முேல் 10 லல உள்ர அறிவில் புத்ேகம்  

 புதி பாடப்புத்ேகம் 6,9 (11 ஆம் லகுப்பு இற்பில் புத்ேகம் எரு லாசிப்பு) 

 12 ஆம் லகுப்பு இற்பில் பாடத்தில்  6 ற்றும் 8 லது பாடத்தில் 

அடிப்பலடான பகுதிகலர ட்டும் படிக்கவும் 

 TATA MGraW Hill General Studies-  back question / or Arihant 

question Bank 

நலதில்: 

ேனிங்கள் ற்றும் நசர்ங்கள்-அமியங்கள் ,காங்கள் ற்றும் உப்புகள்-பசற்லக 

உங்கள்-உயிர்பகால்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்பகால்லிகள்-ஆக்ஸிஜநனற்மம் ற்றும் எடுக்க 

விலனகள்-ோதுக்கள் ற்றும் உநயாகங்களின் நலதில்-கார்பன், லேட்ஜன் ற்றும் அேன் 

கூட்டுப்பபாருட்கள்.  

படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 6 முேல் 10 லல உள்ர அறிவில் புத்ேகம் (புதி பாடப்புத்ேகம் 6,9) 

 பலற புத்ேகம் 11 லது நலதியில் 8 லது பாடம் ( லேட்ஜன் போடர்பாக), 

17 , 18 பாடங்கள். 

 12 லது நலதியில் 21 ,22 பாடங்கள். 

 TATA MGraW Hill General Studies-  back question / or Arihant 

question Bank 

ோலவில் 

லாழ்க்லக அறிவிலின் முக்கி கருத்துக்கள்-பசல்லின் அடிப்பலட பற்றி அறிவில்-

உயிரினங்களின் பல்நலறு லலககள்-உணவூட்டம் ற்றும் திட உணவு-சுலாசம் 

படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 6 முேல் 10 லல உள்ர அறிவில் புத்ேகம்  (புதி பாடப்புத்ேகம் 6,9) 

 11 லது ோலவில் புதி புத்ேகம் பாடம் ண் 1,2,3,5 
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 12 லது ோலவில் பாட ண் 3,4, 6 ட்டும். 

 TATA MGraW Hill General Studies-  back question / or Arihant 

question Bank 

வியங்கில்: 

இத்ேம் ற்றும் இத்ே சுறற்சி- ோராமில்யா சுப்பி ண்டயம் அலப்பு-இனப்பபருக்க 

அலப்பு முலம-பில் ற்றும் பாம்பரி அறிவில்-சுற்றுச்சூறல் ற்றும் சூறலில்- 

உயிரி ேயம் ற்றும் சுகாோம்-பல்லுயிரின நலறுபாடும் அேன் பாதுகாப்பும்-னிே 

நோய்கள் முன்ேடுப்பு ற்றும் பாரித்ேல்-பவும் ேன்லயுள்ர நோய்கள்-பலாத் 

ேன்லயுள்ர நோய்கள். 

படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 6 முேல் 10 லல உள்ர அறிவில் புத்ேகம் 

 12 லது வியங்கில் 1, 5 ற்றும் 6 லது பாடம். 

 11 லது வியங்கிம் புதி புத்ேகம் போகுதி 1 ற்றும் 2  

 TATA MGraW Hill General Studies-  back question / or Arihant 

question Bank 

ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

லயாறு-சமீபத்தி ேடப்புகள்-நேசம் -நேசி சின்ன்ங்கள் - ாநியங்களின் குறிப்புகள்-

நேசிப்பாதுகாப்பு ற்றும் தீவிலாேம் - பன்னாட்டு நிறுலனங்கள்-முக்கி ாோடுகள், 

நிகழ்வுகள்-பிபய ேபர்கள் - சமீபத்தி பிபய இடங்கள்-விலராட்டு 

,நகாப்லபகள்,நபாட்டிகள் போடர்பானலல,முக்கி புத்ேகங்கள் ற்றும் ழுத்ோரார்கள்-

இந்தி ற்றும் சர்நலேநச அரவில் முக்கி விருதுகள்-கயாச்சா நிகழ்வுகள்-லயாற்று 

நிகழ்வுகள்-இந்திா ற்றும் அண்லட ோடுகள் போடர்பானலல-சமீபத்தி 

கலயச்பசாற்கள்-முக்கி நினங்கள். 

அசில் அறிவில்: இந்தி பலளினாட்டுக் பகாள்லக-முக்கி நீதின்மத் தீர்ப்புகள்-

பபாதுத்நேர்ேல் ற்றும் ேடத்துலதில் உள்ர பிச்சலனகள்- இந்தி அசில் கட்சிகள் 

அலப்பு ற்றும் பசல்பாடு-பபாது விழிப்புணர்வு ற்றும் பபாது நிர்லாகம்-ேன்னார்ல 
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போண்டு நிறுலங்களின் பங்களிப்பு ற்றும் அசு நிறுலங்கள்-அசின் சமூக ேயத்திட்டங்கள் 

ற்றும் அேன் பன்பாடுகள் 

புவியில் : புவியில் முக்கித்துலம் லாய்ந்ே இடங்கள்-சுற்றுச்சூறல் ற்றும் சூறலில் 

சார்ந்ே அசு ற்றும் பன்னாட்டு நிறுலங்களின் பகாள்லககள் 

பபாருராோம்: ேற்நபாலே சமூக-பபாருராோ பிச்சலனகள்-புதி பபாருராோக் 

பகாள்லககள் ற்றும் அசு நிறுலங்கள். 

அறிவில்: அறிவில் ற்றும் போழில் நுட்பவிலில் ேற்காய கண்டுபிடிப்புகள்-ேற்காய  

உடல்ேயம் சார்ந்ே கண்டுபிடிப்புகள்-ேகலல் போழில்னுட்பம் சார்ந்ே நிகழ்வுகள். 

படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 நனாா பபாது அறிவுப் புத்ேகம் 

 னானா ேடப்பு நிகழ்வுகள் போகுப்பு 

 www.iyachamy.com 

 தினணி / ஹிந்து    

குறிப்பு : அோலது நேர்வுக்கு பத்து ாேங்கள் லல ோலது என்லம பேளிலாக படித்ோல் 

நபாதும் . ேடப்பு நிகழ்வுகள் படிப்பேற்கு எரு ோளில் எரு ணி நேத்திற்கு நல் 

இடளிக்க நலண்டாம் 

புவியில்: 

பூமியும் நபண்டம்-சூரி குடும்பம்--பருலக்காற்று,லறப்பபாழிவு,காயநிலய ற்றும் 

ேட்பபலப்ப நிலய- நீர் லர ஆோங்கள்-இந்தி ஆறுகள்-ண் லலககள், கனிங்கள் 

ற்றும் இற்லக லரங்கள்-காடுகள் ற்றும் லன உயிரிகள்-விலசா முலமகள்-

நபாக்குலத்து ற்றும் ேலலழிப் நபாக்குலத்து ற்றும் ேகலல் பரிாற்மம்-சமூகப் 

புவியில்-க்கட்போலக அடர்த்தி ற்றும் பலல்-இற்லகப் நபழிவுகள்-நபரிடர் 

நிர்லாகம். 

படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 6 முேல் 10 லல புவியில் பாடப்புத்ேகம் 

 11 ஆம் லகுப்பு புவியில் புதி புத்ேகம் 

http://www.iyachamy.com/
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 ேமிறக புவியில் பற்றி பகுதிகளுக்கு  ேமிழ்ோடு பற்றி பகுதில நனாா 

பபாது அறிவு புத்ேகத்தில் பார்க்கவும். 

 நனாா பபாது அறிவுப் புத்ேகத்தில் இந்திா பகுதியில் க்கள் போலக, 

நபாக்குலத்து நபான்ம பகுதிகலர பார்க்கவும். 

இந்தி லயாறு ற்றும் பண்பாடு: 

பேன் இந்தி லயாறு-ேமிறக பண்பாட்டு ற்றும் பாம்பரி லயாறு-நாப்பிர்களின் 

லருலக-பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் ஆட்சி.பிரிட்டிளாரின் ஆட்சியினால் சமூக-பபாருராோ-

பண்பாட்டு ாற்மங்கள்-இந்தி சமூகச் ச சீர்திருத்ே இக்கங்கள் ழுச்சி-சுேந்தித்திற்கு 

பிந்லே இந்திா-இந்திப் பண்பாட்டின் ேன்லகள்-நலற்றுலயில் எற்றுல-இனம், 

நிமம்,பாழி ற்றும் பறக்க லறக்கங்கள்-ேச்சார்பற்ம ோடு-கலய இயக்கி பண்பாட்டு 

அலப்புகள்-பகுத்ேறிலாரர்கள் ழுச்சி-ேமிழ்ோட்டில் திாவிட இக்கம்-அசில் கட்சிகள் 

ற்றும் அேன் பிபய திட்டங்கள்-முக்கி ேபர்கள் அலர்களின் துலமலாரிான பங்களிப்பு-

கலய-அறிவில்-இயக்கியும்-த்த்துலம்-அன்லன பேசா-சுலாமி விநலகானந்ோ,பண்டிட் 

வி சங்கர்-ம்.ஸ் சுப்புயட்சுமி-ருக்னி அருண்நடல் ற்றும் ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி 

படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 6 முேல் 10 லலயியான சமூக அறிவில் பாடத்தில் உள்ர லயாறு பகுதி  

 11 ஆம் 12 ஆம் லகுப்பு லயாறு புத்ேகம். ( புதி 11 ஆம் லகுப்பு புத்ேகத்லே 

லாசிக்கவும்) 

 பபாதுலான ேலயலர்கள் போடர்பான ேகலலுக்கு இலணத்லே பன்படுத்ேவும். 

 ேற்காய ேமிழ்ோட்டு லயாறு நக.பலங்கநடசன் அல்யது ேமிறக லயாறு  

டாக்டர் ேர்ாஜ் புத்ேகத்லே பனபடுத்துக 

அசிலயப்பு: 

இந்தி அசில் அலப்பு-அசிலயப்பின் முகவுல-அசிலயப்பின் சிமப்பில்புகள்-

த்தி - ாநிய ற்றும் த்தி ஆட்சிப் பகுதிகள்-குடியுரில-அடிப்பலட உரிலகள் –

கடலகள்-னிே உரிலப் பட்டம்-த்திச் சட்டன்மம்-பாாரன்மம்-ாநியச் சட்ட 

ன்மம்-ஜம்மு காஷ்மீரின் நிலய-உள்ராட்சி அசாங்கம்-பஞ்சாத்துாஜ்-ேமிழ்ோடு-இந்தி 

நீதித்துலம-சட்ட்த்தின் ஆட்சி-இந்திக் கூட்டாண்ல-த்தி ாநிய உமவுகள்- 

பேருக்கடிகாய நிலயகளும் அேன் கூறுகளும்-இந்தி குடிலப் பணிகள்- ேய அசாங்க 

அலப்பில் காணப்படும் நிர்லாகச் சிக்கல்கள்-ாலட்ட நிர்லாகத்தில் காணப்படும் 
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சிக்கல்கள்-நேர்ேல்கள்-த்தி நேர்ேல் ஆலணம்-ா நியநேர்ேல் ஆலணம்-அசு 

அலுலல் பாழி - அசிலயப்பின் 8 லது அட்டலலன- அசிலயலப்பு திருத்ேங்கள்-

அசியலப்பின் அட்டலலனகள்- நிர்லாகச் சீர்திருத்ேங்கள் ற்றும் தீர்ப்பாங்கள்-பபாது 

லாழ்வில் ஊறல்- ஊறலுக்கு திான முன் ேடலடிக்லககள்-த்தி ஊறல் கண்கானிப்பு 

ஆலணம்-நயாக் அேயாத்,முலம ன்ம ேடுலர்- இந்தி கணக்கு ேணிக்லக அதிகாரி-

ேகலல் அறியும் உரிலச்சட்டம் - த்தி ேகலல் ஆலணம்-ாநிய ேகலல் ஆலணம் -

பபண்களுக்கு அதிகாளித்ேல் 

 படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 இந்தி அசியலப்பு டாக்டர் நக பலங்கநடசன் . ேமிழில்.  

 6 முேல் 10 லல சமூக அறிவில் பாடத்தில் உள்ர குடிலயில் பகுதி 

 12 லது இந்தி அசியலப்பு புத்ேகம். 

 பலற வினாத்ோள் 

இந்திப்பபாருராோம்: 

இந்திப் பபாருராேத்தின் இல்புகள்-ந்ோண்டு திட்டங்கள்-ாதிரிகள்-திப்பீடு- 

நியச்சீர்திருத்ேங்கள் ற்றும் நலராண்ல-நலராண்லயில் அறிவிலின் பன்பாடு-

போழில் லரர்ச்சி-மூயேன் ஆக்கம் ற்றும் முேலீடுகள்-பபாதுத்துலம நிறுலங்களின் 

பங்களிப்பு ற்றும் பங்கு வியக்கல்-அடிப்பலட கட்டலப்பு நம்பாடு-நேசி லருானம் -

கிா ேயம் ற்றும் ேயம் சார்ந்ே திட்டங்கள்-சமூகம் சார்ந்ே பிச்சலனகள்-கல்வி-

க்கள்போலக-நலலய லாய்ப்பு-சுகாோம்-லறுல-னிேலர நம்பாடு- நிலயத்ே 

பபாருராோ லரர்ச்சி-ேமிறத்தின் பபாருராோ நபாக்கு-ஆற்மல் ற்றும் அேன் பல்நலறு 

மூயங்கள் ற்றும் லரர்ச்சி- நிதிக்குழு-நேசி லரர்ச்சி குழு-திட்டக்குழு . 

படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 11 ஆம் லகுப்பு பபாருளில் புத்ேகம் பாட ண்கள் 1, 7,8,9,10,11 

 12 ஆம் லகுப்பு கலடசி இண்டு பாடம் ட்டும் 

 அரிஹந்ே/ லூபசண்ட் பபாருராோம் பகுதி 

இந்தி நேசி இக்கம்  
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நேசி றுயர்ச்சி - 1857க்கு முன் பிரிட்சிளாருக்கு திாக ற்பட்ட புட்சி -1857 

பபருங்கயகம்- இந்தி நேசி காங்கிஸ் - நேசி ேலயலர்களின் ழுச்சி - காந்தி நேரு 

ோகூர், நேோஜி- நேசி நபாாட்டத்தின் பல்நலறு நிலயகள்- பல்நலறு சட்டங்கள்- 

உயகப்நபார்கள் ற்றும் அேன் இறுதி நிலய- ேலாேமும் நேசப்பிரிவிலனலயும்- சுேந்தி 

நபாாட்டத்தில் ேமிழ் ோட்டின் பங்களிப்பு-ாஜாஜி, ல.உ.சி,பபரிார்,பாதிார்,ற்றும் பயர்-

அசில் கட்சிகளின் பிமப்பு-சுேந்தித்திற்கு பிந்லே இந்தி  அசில் நிலய . 

படிக்க நலண்டி புத்ேகங்கள் 

 விடுேலயப்நபாாட்ட லயாறு / டாக்டர் நக. பலங்கநடசன் அல்யது 

ாச்சாமி அகாபேமியின் குறிப்புக்கள்  

 12 ஆம் லகுப்பு லயாறு பாடப்புத்ேகம்  

கணிேம் ற்றும் அறிவுக்கூர்ல - ேகலல் போழில் நுட்பம் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ர ேவுகலர ேகலல்கராக ாற்றுேல்-புள்ளிவிபம் நசகரித்ேல்-

லலகப்படுத்துேல் ற்றும் அட்டலலனப்படுத்துேல்-குழு லலபடம்-ற்றும் விரக்கப்படம்-

முழுலத் போகுதிாக ேகலல்கலர பேரிவித்ேல்-பகாடுக்கப்பட்ட ேகலல்கலர 

பகுப்பாாய்வு பசய்ேல்-சேவீேம்- மீ.பப.ல ற்றும் மீ.சி.-விகிேம் ற்றும் விகிோச்சாம்-

ேனிலட்டி , கூட்டுலட்டி-பப்பரவு ற்றும் கன அரவு- நேம் ற்றும் நலலய- நிகழ்ேகவு-

ேகலல் போழில்னுட்பம் அடிப்பலடச் பசாற்கள்- ேர்க்க அறிவு-புதிர்கள் ற்றும் பகலட 

போடர்பானலல-படம் போடர்பான ேர்க்க அறிவு - ண் முலம போடர்பானலல  

படிக்கநலண்டி புத்ேகங்கள் 

 பள்ளிப்பாடப்புத்ேகம் 6 -10 லல 

 பலற வினாத்ோள் பயிற்சி  

 நசுலா / கணிேம் A-Z புத்ேகம் ோலது என்லம பின்பற்மயாம். 

சிய பபாதுலான அறிவுலகள் 

 முேன்லத் நேர்வுக்கு ோாநலார் இப்நபாதிருந்நே அறிவில் , 

பபாருராோம் ற்றும் அசில் அறிவில் பாடம் ற்றும் ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

பகுதிக்கு முக்கித்துலம் அளித்து நேர்வுக்கு ோாகயாம். 
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 இப்நபாதிருந்நே உங்களுக்கு துலாக ழுேக்கூடி நபனாலலத் நேர்வு 

பசய்து குறிப்புகள் டுப்பது ழுதிப் பார்ப்பது நபான்மலற்லம பசய்லேன் மூயம்  

முேன்லத் நேர்விற்கான ழுதும் திமலன இப்நபாநே பபற்றுக்பகாள்ரயாம். 

நேர்வு அட்டலலனல கீநற டவுண்நயாட் பசய் 

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-TEST-

BATCH-UPADTED-WITH-DATE.pdf  

பதொதுத்மிழ் 

தகுதி - (அ) 

இனக்கம் 

1. பதொருத்துல்: பதொருத்ொண பதொருளபத் தர்வு பெய்ல் - புகழ் பதற்ந நூல் 

நூனொசிரி 

2. பொடரும் பொடர்பும் அறில் -இத்பொடொல் குறிக்கப்பதறும் ெொன்தநொர் --

அளடபொழிொல் குறிக்கப்பதறும்நூல் 

3. பிரித்பழுதுக 

4. திர்ச்பெொல்ளன டுத்பழுதுல் 

5. பதொருந்ொச் பெொல்ளனக் கண்டறில் 

6. பிளதிருத்ம் --ெந்திப்பிளள நீக்குல் --எருள தன்ள - பிளகளப நீக்குல் 

7. புப் பிளகள், ழுவுச்பெொற்களப நீக்குல் - பிநபொழிச் பெொற்களப நீக்குல் 

8. ஆங்கினச் பெொல்லுக்கு தொண மிழ்ச் பெொல்ளன அறில் எலி தறுதொடறிந்து ெரிொண 

பதொருளபறில் 

9. ஏபழுத்து எருபொழி உரி பதொருளபக் கண்டறில் 

10. தர்ச்பெொல்ளனதர்ந்படுத்ல் 

11. தர்பெொல்ளனக் பகொடுத்து விளணமுற்று , விளணபச்ெம், விளணொனளயும் பதர் 

பொழிற்பதள -உருொக்கல் 

12. அகரிளெப்தடி பெொற்களபச் சீர்பெய்ல் 

13. பெொற்களப எழுங்குதடுத்தி பெொற்பநொடொக்குல் 

14. பதர்ச்பெொல்லின் ளகறில் 

15. இனக்கக் குறிப்தறில் 

16. விளடக்தகற்ந விணொளத் தர்ந்படுத்ன 

17. வ்ளக ொக்கிம் ணக் கண்டறில் 

18. ன்விளண, பிநவிளண, பெய்விளண, பெப்தொட்டு விளண ொக்கிங்களபக் கண்டறில் 

19. உளொல் விபக்கப்பதறும் பதொருத்ொண பதொருளபத் தர்ந்படுத்ல் 

20. துளக, தொளண, இளபு இற்றுள் தனும் என்ளநத் தர்ந்படுத்ல் 

தகுதி (ஆ) 

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-TEST-BATCH-UPADTED-WITH-DATE.pdf
http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-TEST-BATCH-UPADTED-WITH-DATE.pdf
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இனக்கிம் 

1. திருக்குநள் பொடொ ;தொண பெய்திகள் , பற்தகொள்கள் பொடள நிப்புல் (தத்பொன்தது 

அதிகொம் ட்டும்)அன்பு , தண்பு, கல்வி, தகள்வி, அறிவு, அடக்கம், எழுக்கம், பதொளந, 

ட்பு, ொய்ள, கொனம், லி, எப்புறில்,பெய்ன்றி, ெொன்நொண்ள, 

பதரிொளத்துளக்பகொடல், பதொருள் பெல்ளக, விளணத்திட்தம், இனிளகூநல் 

2. அநநூல்கள் ொனடிொர்ொன்ணிக்கடிளக , தபொழிொனூறு, முதுபொழிக்கொஞ்சி, 

திரிகடுகம், இன்ணொொற்தது, இனிள ொற்தது , சிறுதஞ்ெமூன, னொதி, 

ஏபளொர்தொடல்கள் பொடர்தொண பெய்திகள் , ததிபணண்கீழ்க்கக்கு நூல்களில் பிந 

பெய்திகள். 

3. கம்தொொம் - பொடர்தொண பெய்திகள் தற்தகொள்கள், தொ ளக, சிநந் பொடர்கள். 

4. புநொனூறு - அகொனுறு , ற்றிள, குறுந்பொளக, ங்குறுநூறு, கலித்பொளக 

பொடர்தொண பெய்திகள் , தற்தகொள்கள் அடிளளந , ட்டுத்பொளக, தத்துப்தொட்டு 

நூல்களில் உள்ப பிந பெய்திகள். 

5. சினப்ததிகொம்-ணிதகளன - பொடர்தொண பெய்திகள் , தற்தகொள்கள் சிநந் பொடர்கள் 

உட்பிரிவுகள் ற்றும்ம்பதரும் - ஞ்சிறுங்கொப்பிங்கள் பொடர்தொண பெய்திகள். 

6. பதரிபுொம் - ொனொயி திவ்விப்பிதந்ம் - திருவிளபொடற்புொம் - தம்தொணி 

- சீநொப்புொம்பொடர்தொண பெய்திகள். 

7. சிற்றினக்கிங்கள்:திருக்குற்நொனக்குநஞ்சி - கலிங்கத்துப்தணி - முத்பொள்பொயிம் , 

மிழ்விடு தூது , ந்திக்கனம்தகம் -விக்கிதெொன் உனொ , முககூடற்தள்ளு, 

கொடிச்சிந்து, திருதங்கடத்ந்ொதி, முத்துக்குொசுொமி பிள்ளபத்மிழ் , பதத்னபகம் 

குநஞ்சி, அகொ; கிள்ளபவிடுதூது, இொகூொகூன் தெொன் உனொ பொடர்தொண 

பெய்திகள். 

8. தணொன்ணிம் - தொஞ்ெொலி ெதம் - குயில்தொட்டு - இட்டுந பொழில் 

(கொபதகப்புனர்- அகிபெொக்கொர்பொடர்தொண பெய்திகள்). 

9. ொட்டுப்புநப்தொட்டு - சித்ர்தொடல்கள் பொடர்தொண பெய்திகள். 

10. ெ முன்தணொடிகள் அப்தர் , ெம்தந்ர்,சுந்ர், ொணிக்கொெகர்;, திருமூனர்;, குனதெக 

ஆழ்ொர்;, ஆண்டொள், சீத்ளனச் ெொத்ணொர் ;, ச்..கிருஷ் பிள்ளப , 

உறுப்புனர்,பொடர்தொண பெய்திகள், தற்தகொள்கள், சிநப்புப்பதர்கள். 

தகுதி -இ 

மிழ் அறிஞர்களும் மிழ்த் பொண்டும் 

1. தொதிொர்,தொதிொென், ொக்கல் கவிஞர் , கவிணி தசிக விொகம் பிள்ளப 

பொடர்தொண பெய்திகள், சிநந்பொடர்கள், சிநப்புப் பதர்கள். 

2. புக்கவிள - முடிென் , ொணிொென், சுொ. கண்ொென் , 

உடுளனொொகவி,தட்டுக்தகொட்ளட கல்ொசுந்ம் , ருகொசி பொடர்தொண 

பெய்திகள், அளடபொழிப்பதர்கள். 

3. புதுக் கவிள - .பிச்ெமுர்த்தி , சி.சு.பெல்னப்தொ, ருமு சிொமு , தசுய்ொ, 

இொ.மீணொட்சி, சி.ணி, சிற்பி, மு.தத்ொ, ஈதொடு மின்தன் , அப்துல்குொன், 

கனொப்ரிொ, கல்ொண்ஜி, ஞொணக் கூத்ன் , ததன், ெொளன இபந்திளண ,; ெொலினி 
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இபந்திளண, ஆனந்தூர்தொகணங்கன் - பொடர்தொண பெய்திகள் , தற்தகொள்கள், 

சிநப்புத் பொடர்கள் ற்றும் புதி நூல்கள். 

4. மிழில் கடி இனக்கிம் - ொட்குறிப்பு: தரு - கொந்தி - மு.. அண்ொ --

ஆணந்ங்கம் பிள்ளப ொட்குறிப்பு பொடர்தொண பெய்திகள். 

5. ொடகக்களன - இளெக்களன பொடர்தொண பெய்திகள் 

6. மிழில் சிறுகளகள் ளனப்பு - ஆசிரிர் பதொருத்துல் 

7. களனகள் - சிற்தம் - ஏவிம் - ததச்சு - திளப்தடக்களன பொடர்தொண பெய்திகள். 

8. மிழின் பொன்ள - மிழ் பொழியின் சிநப்பு திொவிட பொழிகள் பொடர்தொண 

பெய்திகள். 

9. உளளட - ளநளனகள் - தரிதிொற்களனஞொ ; .மு.தங்கடெொமி ொட்டொர் , 

ொ.பி. தெதுப் பிள்ளப , திரு.வி.க. ளொபுரிப்பிள்ளப - பொழி ளட பொடர்தொண 

பெய்திகள்.. 

10. உ.ப.ெொமிொ ொ ;, ப.பதொ.மீணொட்சி சுந்ணொர் ;, சி.இனக்குணொர்; - மிழ்ப்தணி 

பொடர்தொண பெய்திகள். 

11. ததப்தொொொ; - அகமுலி, தொனதறு பதருஞ்சித்திணொர் ;, மிழ்த்பொண்டு 

பொடர்தொண பெய்திகள். 

12. ஜி.யு.ததொப் - வீொமுனிர்; மிழ்பொண்டு சிநதபுத் பொடர்கள் 

13. பதரிொர்; - அண்ொ - முத்துொனங்கத் தர்  - அம்ததத்கொர் - கொொெர்- ெமுொத் 

பொண்டு. 

14. மிகம் - ஊரும் ததரும், தொற்நம் ொற்நம் தற்றி பெய்திகள். 

15. உனகபொவி மிர்கள் சிநப்பும் - பதருளயும் - மிழ்ப் தணியும். 

16. மிழ்பொழியில் அறிவில் சிந்ளணகள் பொடர்தொண பெய்திகள் 

17. மிககளிரின் சிநப்பு - அன்னி பதெண்ட் அம்ளொர் ;, மூலூர்; 

ொொமிர்த்ம்ொள்,டொக்டர். முத்துனட்சுமி பட்டி -  

18. விடுளனப் ததொொட்டத்தில் களிர்தங்கு (தில்ளனொடி ள்ளிம்ள, ொணிங்கம்ொள்) 

19. மிர்ணிகம் - பொல்லில் ஆய்வுகள் - கடற் தணிகள் - பொடர்தொண பெய்திகள் 

20. உத ருந்து - தொய் தீர்க்க்கும் மூலிளககள் பொடர்தொண பெய்திகள். 

21. ெப் பதொதுள உர்த்தி ொயுொணர் ;, இொலிங்க அடிகபொர் ,; திரு.வி. கல்ொ 

சுந்ணொர்; பொடர்தொணபெய்திகள் - தற்தகொள்கள். 

தடிக்க தண்டி புத்கங்கள்  

 6 லிருந்து 12 லலயுள்ர ேமிழ் பாடப்புத்ேங்கள்  

 ோலது எரு ேமிழியக்கி லயாறு ( நேவிா , பாயசுப்ணிம் , ம்ார் 

அலடக்கயசாமி) நேனும் என்று 

 பலற பபாதுத்ேமிழ் வினா விலடகள் ( 2012 க்கு பின் ேலடபபற்ம நேர்வுகள்) 

 புதி பாடப்புத்ேகத்திலனயும் லாசித்துக் பகாள்ர நலண்டும் 

நகள்விகளின் எண்ணிக்கக பகுப்பாய்வு 

பாடம்  நகள்விகளின் எண்ணிக்கக  
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அசியகப்பு 12-15 

லயாறு ற்றும் நேசி இக்கம்  12-18 

பபாருராோம்  5-10 

புவியில்  5-10 

ேடப்பு நிகழ்வுகள் 15-20 

பபாது அறிவில்  20 

பபாது அறிவு 5-10 

கணிேம் / புத்திகூர்க 25 

பபாதுத்ேமிழ் / ஆங்கியம்  100 

 

குருப் 2 முேன்லத்நேர்வு பாடத்திட்டம் ற்றும் படிக்க நலண்டி புத்ேகங்கள் 

வினாத்ோள் அலப்பு 

1. இந்தி & மிக அபவில் அறிவில் பொழில்நுட்தத்தின்  தங்கு 

ற்றும் ொக்கம் ற்றும்  தம்தொடு 
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ததண்டத்தின் அளப்பு-பதொது அறிவில் விதிகள்-புதி உருொக்கங்களும் 

,கண்டுபிடிப்பும்-தசி அறிவில் ஆொய்ச்சி கூடங்கள்-தருப்பதொருள்களின் 

தண்புகளும்,இக்கங்களும்,-இற்பில் அபவுகள்,அபவீடுகள் ற்றும் அனகுகள்-

விளெ,இக்கம் ற்றும் ஆற்நல்-கொந்வில்,மின்ெொவில் ற்றும் மின்ணனுவில்-

பப்தம்,எளி ற்றும் எலி-அனு ற்றும் அனுக்கரு இற்பில்--ொனில் ற்றும் 

விண்ணில் அறிவில்- நிநொளனஇல் -பூதகொப இற்பில்-னிங்கள் ற்றும் 

தெர்ங்கள்-அமினங்கள் ,கொங்கள் ற்றும் உப்புகள்-பெற்ளக உங்கள்-உயிர்பகொல்லிகள்- 

நுண்ணுயிரிக்பகொல்லிகள்-ஆக்ஸிஜதணற்நம் ற்றும் எடுக்க விளணகள்-ொதுக்கள் ற்றும் 

உதனொகங்களின் ததில்-கொர்தன், ளட்ஜன் ற்றும் அன் கூட்டுப்பதொருட்கள்-

உயிர்ததில் ற்றும் உயிரித்பொழில்னுட்தம்-மின்ததில்-தொலிர் ற்றும் பிபொஸ்டிக் 

ொழ்க்ளக அறிவிலின் முக்கி கருத்துக்கள்-பெல்லின் அடிப்தளட தற்றி அறிவில்-

உயிரிணங்களின் தல்தறு ளககள்-உவூட்டம் ற்றும் திட உவு-சுொெம்-

ெத்துவில் ற்றும் உர்வில்-பர்சிளொற்ந பளிதற்நம்-உயிரித் பொடர்பில்.-

இத்ம் ற்றும் இத் சுற்சி- ொபொமில்னொ சுப்பி ண்டனம் அளப்பு-இணப்பதருக்க 

அளப்பு முளந-பில் ற்றும் தொம்தரி அறிவில்-சுற்றுச்சூல் ற்றும் சூலில்- 

உயிரி னம் ற்றும் சுகொொம்-தல்லுயிரிண தறுதொடும் அன் தொதுகொப்பும்-னி 

தொய்கள் முன்டுப்பு ற்றும் தொரித்ல்-தவும் ன்ளயுள்ப தொய்கள்-தொத் 

ன்ளயுள்ப தொய்கள்-து அடிளொல் ற்றும் ததொளப்பதொருட்கள்-

வினங்குகள்,னின்,ொம் இற்றின் ொழ்வில்-அசின் அறிவில் பொடர்தொண 

பகொள்ளககள் ற்றும் நிறுணங்கள்-அறிவில் பொழில் நுட்தத்தின் தங்களிப்பு-ெொளண-

ொக்கம்-ஆற்நலில் ன்னிளநவு- ண்பணய்பம் கண்டறில்-தொதுகொப்பு ஆொய்ச்சி 

பொடர்தொண நிறுணங்கள்- கடல் ஆொய்ச்சி ற்றும் தம்தொடு- பொளன நுண்ணுணர்வு 

பொழில்நுட்தம் ற்றும் அன் தன்தொடுகள். 

படிக்க நலண்டி புத்ேகங்கள் 

 அறிவில் 8 முேல் 10 லல 2004 பதிப்பு 

 11 ற்றும் 12 ஆம் லகுப்பு வியங்கில் முழுலதும் 

 11 ற்றும் 12 இற்பில் ட்டும் நலதில் புத்ேகத்தில் குறிப்பிட்ட 

பாடத்திட்டம்  ட்டும்.  

 நநய பசான்னலல அலனத்தும்பபாது அறிவில் ஆகும்  
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 சமீத்தி நம்பாடுகள் , அறிவில் போழில் நுட்பத்திற்கு ேமிழில் 

புத்ேகங்கள் இல்லய , Science and Technology book Spectrum 

Publication பன்படுத்ேயாம். 

 அறிவில் எளி ற்றும் துளிர் ாே இேழ்கலர பன்படுத்ேயாம் ( ேமிழில் 

கிலடக்கும்) 

நேர்வு அட்டலலனல கீநற டவுண்நயாட் பசய் 

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-TEST-

BATCH-UPADTED-WITH-DATE.pdf  

2. த்தி ற்றும் ொநின ஆட்சிமுளந ற்றும் மிகத்துடணொண சிநப்பு 

பொடர்பு ெம்தந்ொக 

ொநின அசு அளப்பு-தணிகள்-கட்டுதொட்டு முளநகள்-ொட்ட  நிர்ொகம்-க்கள் னம் 

ெொர்ந் திட்டங்களில் ொட்ட நிர்ொகத்தின் தங்கு- மிக பொழிற்ெொளன 

அளவிடங்கள்-பதொதுப்தணிகளில் ொநின அெொங்கம்- தணிொபர் தர்வு முகளகள் ொநின 

அபவில் - ொநின அசின்  நிதி பொடர்தொக- நிதி ஆொங்கள்-ஆண்டு வு 

பெனவு(தட்பஜட்) ற்றும் ொநின நிதி நிர்ொகம்- நிர்ொகத்தில் கல் பொழில்நுட்தத்ள 

தன்தடுத்துல்- ொநின அபவில் மின் ஆளுளக (E-Governance)- இற்ளகப் 

ததரிடர்கள்- த்தி ற்றும் ொநின அபவில் ததரிடர்கள்- ததரிடர் பொடர்தொண திட்டமிடல்- 

ெமூக னம்-த்தி அசு திட்டம்- த்தி அெொல் மிகத்தில் பெல்தடுத்ப்தடும் 

னத்திட்டங்கள்- த்தி அசு அளப்பு-தணிகள் ற்றும் கட்டுப்தொட்டு முளநகள்- த்தி 

ற்றும் ொநின அசுகளுக்கு இளடதொண உநவுகள்- இந்தி பொழில் அளவிடங்கள்- 

பதொதுப்தணிகளில் த்தி அசின் தங்கு- த்தி அசு அபவினொண தணிொபொர் தர்வு 

முகளகள்- த்தி அசின் நிதி பொடர்தொக- நிதி ஆொங்கள்- ஆண்டு வு பெனவு 

திட்டம் (தட்பஜட்)- நிதி நிர்ொகம்- த்தி அசின் பெல்தொடுகளில் கல் பொழில் 

நுட்தத்ள தன்தடுத்துல்- த்தி அசு அபவில் மின் ஆளுளக- ெமூக னம்- த்தி 

அெொல் பெல்தடுத்ப்தடும் ெமூகன திட்டங்கள் இந்தி அபவில். 

படிக்க நலண்டி புத்ேகங்கள்  

 12 லது லகுப்பு அசியலப்பு புத்ேகம் 

 ேமிழ்ோடு  நிர்லாகம் டாக்டர் நக.பலங்கநடசன் ( பபரும்பாயான பகுதிகள் 

அடக்கம்) 

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-TEST-BATCH-UPADTED-WITH-DATE.pdf
http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-TEST-BATCH-UPADTED-WITH-DATE.pdf
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 Administration of Union and States With Special Reference to 

Tamilnadu by Iyachamy Murugan (English only) 

3. ெமூக பதொருபொொ ததொக்குகள் இந்திொ ற்றும் மிக அபவில் 

க்கள்பொளக படிப்பு-தளனொய்ப்பின்ள தற்றி நிகழ்வுகள் இந்தி ற்றும் மிக 

அபவில்-குந்ள பொழினொபொர்-பதொருபொொப் ததொக்கு- றுள-தூய்ள – கர்ப்புந 

ற்றும் ஊகப்தகுதிகள்-பதொதுொழ்வில் ஊல்-ஊல் முன்டுப்பு டடிக்ளககள்- த்தி 

ஊல் கண்கொணிப்பு ஆளம்-க்கள் நீதின்நம் (தனொக் அொனத்)-குளநதீர்ப்தொபர்-

த்தி கக்கு ணிக்ளகொபர்-கல்விறிவின்ள-பதண்கள் தம்தொடு- பதண்கள் 

தம்தொட்டு டடிக்ளககளில் அசின் தங்கு-அளணத்து துளநகளிலும் பதண்களுக்கு 

இளக்கப்தடும் அநீதிகள்-குடும்த ன்முளந-ட்ெளணப் பிச்ெளண- தொலில் 

ொக்குல்-பதொருபொொ தம்தொட்டு ொக்கத்ொல் தண்தொடு ற்றும் தொம்தரித்ள இத்ல்- 

கர்ொம் ற்றும் ெமூகத்தில் கர்ொலின் விளபவு- ொட்டின் பர்ச்சிக்கு திொண 

ன்முளநகள்-  ன்முளந- தீவிொம் ற்றும் குப்பு ொம்- சிறுதொன்ளயிணரின் 

பிச்ெளணகள்- னி உரிளகள் பொடர்தொக-கல் அறியும் உறிள – த்தி ற்றும் 

ொநின கல் ஆளங்கள்- ொன்கு  நிர்ொகத் தூண்கபொண – நீதித்துளந- 

நிர்ொகத்துளந-ெட்டமிற்றுல்- ஊடகங்களுக்கிளடத உள்ப ம்பிக்ளக ற்றும் 

தறுதொடுகள்- கல்வி- கல்வி ற்றும் பதொருபொொ பர்ச்சிக்கு இளடதொண பொடர்பு- 

ெமூக முன்தணற்நத்திட்டம்-தளனபதறும் உரிளச் ெட்டம்-சு தம்தொட்டுத்பொழில்கள் 

ற்றும் பொழில்முளணதொர் தம்தொடு- ெமூக னத்தில் அசு ெொொ நிறுன்ங்களின் 

தங்களிப்பு-அசின் சுகொக்  பகொள்ளக பொடர்தொணள. 

படிக்க நலண்டி புத்ேகங்கள்  

 11 ஆம் லகுப்பு பபாருராோ புத்ேகத்தின் சிய பகுதிகள் 

 இந்திப்பபாருராோ லரர்ச்சி ா.பபா குருசாமி 

 Social Economic Issues in India and Tamilnadu - Iyachamy Murugan 

4. ேடப்பு சம்பலங்கள் நேசி அரவில்  

5. ேடப்ப்ய் சம்பலங்கள் ேமிறக அரவில்  
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(குறிப்பு இந்ேப் பகுதிக்கு தினசரி பசய்தித்ோள் படிப்பேன் மூயம் ளிலாக 

திர்பகாள்ரயாம்) 

வினாத்ோள் அலப்பு  

 35  , மூன்று திப்பபண் வினாக்கள் பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் , 30 வினாக்கள் 

ழுேநலண்டும், ( 30 லார்த்லேகளில்) 

 18, 8  திப்பபண் வினாக்கள் பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் , 15 வினாக்கள் 

ழுேநலண்டும், ( 120 லார்த்லேகளில்) 

 3 பதிலனந்து திப்பபண் வினாக்கள் பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் , 2 வினாக்கள் 

ழுேநலண்டும், ( 250 லார்த்லேகளில்) 

 4 ,முப்பது திப்பபண் வினாக்கள் பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் , 2 வினாக்கள் 

ழுேநலண்டும், ( 500 லார்த்லேகளில்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TO JOIN CONTACT: 9952521550, 044-48601550 

 

 

 

FEES FOR ONLINE /POSTAL 

PRELIMS+MAINS   - 18,000 

MAINS TEST +CLASS - 12000 

PRELIMS CLASS+TEST -7500 

MAINS ALONE POSTAL -10,000 

PRELIMS TEST POSTAL  -3200 

ONLEINE PRELIMS TEST  -1500 

FEES FOR DIRECT CLASS 

PRELIMS+MAINS   - 22000 

MAINS TEST +CLASS -16000 

PRELIMS CLASS+TEST -12,000 

MAINS ALONE  -15,000 

PRELIMS TEST   -3000 

முேன்லத்நேர்வு லாம்நோறும் சனிக்கிறல ேலடபபறும்/ இலனலழி 

லகுப்புகளும் உண்டு 

முேன்லத் நேர்வுக்கான பாடக்குறிப்புகள் ேமிழில் லறங்கப்படும் 

 

30 நபர் ட்டுந நசர்த்துக் பகாள்ரப்படுலர் 


