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குருப் 2 முதன்மத் ததர்வு 2018 லகுப்பு விலங்கள் 

லகுப்புகள் டிசம்பர் 2 ஆம் தததி துலங்குகிமது 

தினசரி ற்றும் லா இறுதி லகுப்பு  

லகுப்பு  தமயப்பு / விலம்  

1 ததர்வலழுதும் வாழி ற்றும் எழுதும் தபனாமலத் ததர்ந்வதடுப்பது 

வதாடர்பான லழிகாட்டுதல்  / கட்டும லமதல்/ விமடத்தாள் வதாடர்பான 

விரக்கம் 

2 ஆாய்தல்/ அணுகுதல்/ பமற குருப் 1 முதன்மத் ததர்வு வினாத்தாளின் ( 

அறிவில் வதாழில்னுட்பம், நிர்லாகம்,சமூக நிகழ்வுகள் , 

2013,2015,2016,2017 வினாத்தாள்கள்) ற்றும் 2016 குருப் 2 முதன்மத் 

ததர்வு வினாத்தாள்  

3 பபண்டத்தின் அமப்பு-பபொது அறிவில் விதிகள்-புதி உருலொக்கங்களும் 

,கண்டுபிடிப்பும்-பேசி அறிவில் ஆொய்ச்சி கூடங்கள்-அறிவில் கமயச் 

வசாற்கள் 

4 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

5 ொநிய  ற்றும் த்தி அசு அமப்பு-பணிகள்-கட்டுபொட்டு முமமகள்-

ொலட்ட  நிர்லொகம் 

6 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

7 க்கள்பேொமக பலடிப்பு-பலமயலொய்ப்பின்ம பற்றி நிகழ்வுகள் இந்தி 

ற்றும் ேமிறக அரவில்-குறந்மே பேொழியொரொர்-பபொருரொேொப் பபொக்கு- 

பபொருரொேொ பம்பொட்டு ேொக்கத்ேொல் பண்பொடு ற்றும் பொம்பரித்மே 

இறத்ேல் 

8 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

9 பருப்பபொருள்களின் பண்புகளும்,இக்கங்களும்,-இற்பில் 

அரவுகள்,அரவீடுகள் ற்றும் அயகுகள்-விமை,இக்கம் ற்றும் ஆற்மல்-

கொந்ேவில்,மின்ைொவில் ற்றும் மின்னனுவில்- பலப்பம் ,ஒளி ற்றும் 

ஒலி 

10 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

11 க்கள் நயம் ைொர்ந்ே திட்டங்களில் நிர்லொகத்தின் பங்கு -ைமூக  நயம்-த்தி 
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அசு திட்டம்- த்தி அைொல் ேமிறகத்தில் பைல்படுத்ேப்படும் 

நயத்திட்டங்கள்- த்தி  அைொல் பைல்படுத்ேப்படும் ைமூகநய திட்டங்கள் 

இந்தி அரவில். 

12 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

13 லறும-தூய்ம - நகர்ப்பும ற்றும் ஊகப்பகுதிகள்- நகர்ொேல் ற்றும் 

ைமூகத்தில் நகர்ொேலின் விமரவு- கல்வி - கல்வி ற்றும் பபொருரொேொ 

லரர்ச்சிக்கு இமடபொன பேொடர்பு- கல்விறிவின்ம 

14 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

15 அனு ற்றும் அனுக்கரு இற்பில்--லொனில் ற்றும் விண்ணில் 

அறிவில்- நிமொமயஇல் -பூபகொர இற்பில்-ேனிங்கள் ற்றும் 

பைர்ங்கள்-அமியங்கள் ,கொங்கள் ற்றும் உப்புகள் -ஆக்ஸிஜபனற்மம் 

ற்றும் ஒடுக்க விமனகள் 

16 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

17 ேமிறக பேொழிற்ைொமய அமவிடங்கள்- பபொதுப்பணிகளில்  ொநிய 

அைொங்கம்- பணிொரர் பேர்வு முகமகள் ொநிய அரவில்- இந்தி பேொழில் 

அமவிடங்கள்- பபொதுப்பணிகளில் த்தி அசின் பங்கு- த்தி அசு 

அரவியொன பணிொரொர் பேர்வு முகமகள். 

18 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

19 பபொதுலொழ்வில் ஊறல்-ஊறல் முன்ேடுப்பு நடலடிக்மககள்- த்தி ஊறல் 

கண்கொணிப்பு ஆமைம்-க்கள் நீதின்மம் (பயொக் அேொயத்)-

குமமதீர்ப்பொரர்-த்தி கைக்கு ேணிக்மகொரர் 

20 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

21 பைற்மக உங்கள்-உயிர்பகொல்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்பகொல்லிகள்- ேொதுக்கள்  

ற்றும் உபயொகங்களின் பலதில்-கொர்பன், மநட்ஜன் ற்றும் அேன் 

கூட்டுப்பபொருட்கள்-இற்மகப் பபரிடர்கள். 

22 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

23 ொநிய அசின்  நிதி பேொடர்பொக- நிதி ஆேொங்கள்-ஆண்டு லவு 

பையவு(பட்பஜட்) ற்றும் ொநிய நிதி நிர்லொகம்- த்தி  அசின் நிதி 

பேொடர்பொக- நிதி ஆேொங்கள்- ஆண்டு லவு பையவு திட்டம் (பட்பஜட்)- 

நிதி நிர்லொகம்.- த்தி ற்றும் ொநிய அசுகளுக்கு இமடபொன உமவுகள் 

24 ததர்வுக்கான விரக்கம்  
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25 பபண்கள் பம்பொட்டு நடலடிக்மககளில் அசின் பங்கு-அமனத்து 

துமமகளிலும் பபண்களுக்கு இமறக்கப்படும் அநீதிகள்-குடும்ப லன்முமம-

லேட்ைமனப் பிச்ைமன- பொலில் ேொக்குேல் 

26 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

27 உயிர்பலதில் ற்றும் உயிரித்பேொழில்னுட்பம்-மின்பலதில்-பொலிர் ற்றும் 

பிரொஸ்டிக்- லொழ்க்மக அறிவிலின் முக்கி கருத்துக்கள்-பைல்லின் 

அடிப்பமட பற்றி அறிவில். 

28 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

29 நிர்லொகத்தில் ேகலல் பேொழில்நுட்பத்மே பன்படுத்துேல்- ொநிய அரவில் 

மின் ஆளுமக (E-Governance)- இற்மகப் பபரிடர்கள்- த்தி ற்றும் 

ொநிய அரவில் பபரிடர்கள்- பபரிடர் பேொடர்பொன திட்டமிடல்- த்தி  

அசின் பைல்பொடுகளில் ேகலல் பேொழில் நுட்பத்மே பன்படுத்துேல்- 

த்தி அசு அரவில் மின் ஆளுமக 

30 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

31 நொட்டின் லரர்ச்சிக்கு திொன லன்முமமகள்- ே லன்முமம- தீவிலொேம் 

ற்றும் லகுப்பு லொேம்- லட்டொ ற்மத் ேொழ்வுகள் - சிறுபொன்மயினரின்  

பிச்ைமனகள் 

32 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

33 உயிரினங்களின் பல்பலறு லமககள்-உைவூட்டம் ற்றும் திட உைவு-

சுலொைம்-ைத்துைவில் ற்றும் உைர்வில்-லரர்சிமேொற்ம பலளிபற்மம்-

உயிரித் பேொடர்பில். 

34 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

35 னிே உரிமகள் பேொடர்பொக-ேகலல் அறியும் உறிம - த்தி ற்றும் 

ொநிய ேகலல் ஆமைங்கள்- நொன்கு  நிர்லொகத் தூண்கரொன - நீதித்துமம- 

நிர்லொகத்துமம-ைட்டமிற்றுேல்- ஊடகங்களுக்கிமடப உள்ர நம்பிக்மக 

ற்றும் பலறுபொடுகள் 

36 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

37 இத்ேம் ற்றும் இத்ே சுறற்சி- நொரொமில்யொ சுப்பி ண்டயம் அமப்பு-

இனப்பபருக்க அமப்பு முமம- வியங்குகள் ,னிேன்,ேொலம் இலற்றின் 

லொழ்வில்- அசின்  அறிவில் பேொடர்பொன பகொள்மககள் ற்றும் 

நிறுலனங்கள் 
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38 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

39 ைமூக முன்பனற்மத்திட்டம்-பலமயபபறும் உரிமச் ைட்டம்-சு 

பம்பொட்டுத்பேொழில்கள் ற்றும் பேொழில்முமனபலொர் பம்பொடு- ைமூக 

நயத்தில் அசு ைொொ நிறுலன்ங்களின் பங்களிப்பு-அசின் சுகொேக்  பகொள்மக 

பேொடர்பொனமல. 

40 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

41 அறிவில் பேொழில் நுட்பத்தின் பங்களிப்பு-ைொேமன-ேொக்கம்-ஆற்மலில் 

ேன்னிமமவு- ண்பனய்லரம் கண்டறிேல்-பொதுகொப்பு ஆொய்ச்சி பேொடர்பொன 

நிறுலனங்கள்- கடல் ஆொய்ச்சி ற்றும் பம்பொடு. 

42 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

43 பில் ற்றும் பொம்பரி அறிவில்-சுற்றுச்சூறல் ற்றும் சூறலில்- 

உயிரி நயம் ற்றும் சுகொேொம்-பல்லுயிரின பலறுபொடும் அேன் பொதுகொப்பும்- 

னிே பநொய்கள் முன்ேடுப்பு ற்றும் பொரித்ேல் 

44 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

45 பவும் ேன்மயுள்ர பநொய்கள்-பலொத் ேன்மயுள்ர பநொய்கள்-து 

அடிமொேல் ற்றும் பபொமேப்பபொருட்கள்- பேொமய  நுண்ணுனர்வு 

பேொழில்நுட்பம் ற்றும் அேன் பன்பொடுகள். கனினி அறிவில்  

 

46 ததர்வுக்கான விரக்கம்  

( ஒவ்வலாரு லகுப்பும் மூன்று ணி தேம் முதல் 1 ணி தேம் அந்த லா ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

மீதம் உள்ர தேம் பாட லகுப்புகள் )  

 இத்திட்ட அட்டலமை ாறுதலுக்கு உட்பட்டது 

 ததர்வு ாைலர்களுக்கு ததர்வுக்கு முன் குறிப்புகள் லறங்கப்படும்  

 லகுப்பில் தசரும் ாைலர்களுக்கு லகுப்பு முடிந்த பின் குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

 லகுப்புகள் வதாடர்பான தகலல்கள் தசர்க்மகயின் தபாது லறங்கப்படும். 

 அமனத்து ததர்வுகளிலும் கட்டும வதாடர்பான இண்டு வினாக்கள் 

இடம்வபறும். 

 லகுப்புகள், சமிபத்தி அறிவில் வதாழில்நுட்பம் , சமூக வபாருராதப் 

பிச்சமனகள், தமிறக நிர்லாகம், ேடப்பு நிகழ்வுகள், ஆகிலற்றிற்கு ட்டும் 

ேடத்தப்படும் 
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 அமனத்து ததர்வுகளுக்கும் வினாத்தாள் ததர்வு ோரன்று ட்டுத 

வகாடுக்கப்படும் , முன்கூட்டி வகாடுக்கப்பட ாட்டாது 

 விமடத்தாள்கள் 4 ோட்களுக்குள் திருத்தி தப்படும் 

 அஞ்சல் லழிப் பயிற்சியில் தசர்தலாருக்கு 7 ோட்களுக்குள் விமடத்தாள் தீப்பிடு 

வசய்ப்பட்டு புவாவபசனல் வகாரிர் மூயம் அனுப்பி மலக்கப்படும். 

 இமனலழி ாைலர்களுக்கு தனித பனாரர் குறியீடு ட்டும் கடவுச் வசால் 

லறங்கப்படும் , அலர்கள் லகுப்புகமர தேமயாகவும் பதிவு வசய்ப்பட்ட 

லகுப்புகமரயும் பார்க்க இலும். 

 அரலான  எண்ணிக்மகயில் ாைலர்கள் தசர்க்கப்படுலர் ட்டுத உண்டு , 

அமனத்து பிரிவுகளிலும் 30 ாைலர்கள் ட்டுத தசர்த்துக்வகாள்ரப்படுலர். 
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