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TNPSC GROUP II MAINS TEST SCHEDULE 

                                

TEST STARTS FROM 25TH DECEMBER 

(ONLY 40 MEMBERS FOR DIRECT TEST) 

WEEKDAYS ONLY 

FEES 15000 

Class No  Description  

1  

25/12/28 

பபண்டத்தி் அமந்பு-பொது அறிவின் விதிக்-புதின 

உருயொக்கங்களுந் ,கண்டுபிடி்புந்-பதசின அறிவின் 

ஆபொன்சச்ி கூடங்க்-                      

2 

27/12/18 

நொி               அபசு அமந்பு-ணிக்-

கட்டுொடட்ு முமக்-நொயட்ட  ிபய்ொகந் 

நக்க்பதொமக பயடி்பு-பயமயொன்்பி்மந ்றின 

ிகம்வுக் இ்தின ந்றுந் தமிமக அவி்-கும்மத 

பதொழிொொப-்பொருொதொப் பொக்கு- பொருொதொப 

பநந்ொடட்ு தொக்கத்தொ் ண்ொடு ந்றுந் 

ொபந்பினத்மத இமத்த் 

3 

31/12/18 

ரு்பொரு்கி் ண்புகளுந்,இனக்கங்களுந்,-இன்பின் 

அவுக்,அவீடுக் ந்றுந் அகுக்-விசை,இனக்கந் 

ந்றுந் ஆ்்-கொ்தவின்,மி்ைொபவின் ந்றுந் 

மி்னுவின்- பய்ந்,ஒி ந்றுந் ஒலி / CURRENT 

ISSUES  

4 

01/01/19 

நக்க் ந் ைொப்்த திட்டங்கி் ிபய்ொகத்தி் ங்கு -ைமூக 

ந்-நத்தின அபசு திட்டந்- நத்தின அபைொ் தமிமகத்தி் 

பைன்டுத்த்டுந் த்திட்டங்க்- நத்தின அபைொ் 

பைன்டுத்த்டுந் ைமூக திட்டங்க் இ்தின அவி். 

யறுசந-தூன்சந - கப்்பு ந்றுந் ஊபக்குதிக்- 

கபந்னநொத் ந்றுந் ைமூகத்தி் கபந்னநொதலி் விசவு- 

க்வி- க்வி ந்றுந் பொருொதொப யபை்ச்ிக்கு 

இசடயனனொ பதொடபப்ு- க்வினறிவி்சந 

5 அபசி் அறிவின் பதொடப்ொ பகொ்மகக் ந்றுந் 
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3/01/2019 ிறுயங்க் - அறிவின் பதொழி் நுட்த்தி் 

ங்கி்பு-சொதம-தொக்கந்- யொின் ந்றுந் 

விண்ணின் அறிவின்- பதொம நுண்ணுபவ்ு 

பதொழி்நுட்ந் ந்றுந் அத் ன்ொடுக்.  

 

6 

7/01/19 

தமிமக பதொழி்ைொச அசநவிடங்க்- பொது்ணிகி் 

நொி அபைொங்கந்- ணினொப ் யதபவ்ு முகசநக் நொி 

அவி்- இ்தின பதொழி் அசநவிடங்க்- 

பொது்ணிகி் நத்தின அபசி் ங்கு- நத்தின அபசு 

அவிொ ணினொொப ்யதபவ்ு முகசநக். 

பொதுயொம்வி் ஊம்-ஊம் மு்தடு்பு டயடிக்சகக்- 

நத்தின ஊம் கண்கொணி்பு ஆசணனந்-நக்க் ீதிந்ந் 

(யொக் அதொத்)-குசதீப்்ொப-்நத்தின கணக்கு 

தணிக்சகனொப ்

7 

8/01/19 

ஆ்லி் த்ிசவு- ண்பன்யந் கண்டறித்-

ொதுகொ்பு ஆபொன்ைச்ி பதொடப்ொ ிறுயங்க்- கட் 

ஆபொன்ைச்ி ந்றுந் யநந்ொடு -             - நபபின் 

ந்றுந் ொபந்பின அறிவின்  

 

8 

10/1/19 

நொி அபசி்  ிதி பதொடப்ொக- ிதி ஆதொபங்க்-ஆண்டு 

யபவு பைவு(ட்பெட்) ந்றுந் நொி ிதி ிபய்ொகந்- நத்தின 

அபசி் ிதி பதொடப்ொக- ிதி ஆதொபங்க்- ஆண்டு யபவு 

பைவு திட்டந் (ட்பெட்)- ிதி ிபய்ொகந்.- நத்தின ந்றுந் 

நொி அபசுகளுக்கு இசடயனனொ உவுக் 

பண்க் யநந்ொட்டு டயடிக்சககி் அபசி் ங்கு-

அசத்து துசகிலுந் பண்களுக்கு இசமக்க்டுந் 

அீதிக்-குடுந் ய்முச-யபதட்ைச் பிபைை்ச- 

ொலின் தொக்குத் 

9 

14/1/19 

உமபய்யதின் ந்றுந் உமபிதப்தொழி்னுட்ந்-மி்யயதின்-

ொலிநப ்ந்றுந் பிொஸ்டிக்- யொம்க்சக அறிவினலி் முக்கின 

கருத்துக்க்-பை்லி் அடி்சட ்றின அறிவின். / 

CURRENT ISSUES 
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10 

15/1/19 

ிபய்ொகத்தி் தகய் பதொழி்தட்தச்த ன்டுத்துத்- 

நொி அவி் மி் ஆளுசக (E-Governance)- இன்சக் 

யபிடபக்்- நத்தின ந்றுந் நொி அவி் யபிடபக்்- 

யபிடப ் பதொடப்ொ திட்டமிட்- நத்தின அபசி் 

பைன்ொடுகி் தகய் பதொழி் தட்த்சத 

ன்டுத்துத்- நத்தின அபசு அவி் மி் ஆளுசக 

ொட்டி் யபை்ச்ிக்கு திபொ ய்முசக்- நத ய்முச- 

தீவிபயொதந் ந்றுந் யகு்பு யொதந்- யட்டொப ்த் தொம்வுக் - 

சிறுொ்சநமபி் பிபைை்சக் 

11 

17/01/19 

உமபிங்கி் ்யயறு யசகக்-உணவூட்டந் ந்றுந் திட 

உணவு-சுயொைந்-ைதத்ுணவின் ந்றுந் உணபவ்ின்-

யபச்ிசதநொ் பயியன்ந்-உமபித ் பதொடபப்ின்./ 

CURRENT ISSUES  

12 

21/01/19 

நித உபிசநக் பதொடப்ொக-தகய் அறியுந் உறிசந - 

நத்தின ந்றுந் நொி தகய் ஆசணனங்க்- ொ்கு  

ிபய்ொகத ் தூண்கொ - ீதிதத்ுச- ிபய்ொகத்துச-

ைட்டமின்றுத்- ஊடகங்களுக்கிசடயன உ் ந்பிக்சக 

ந்றுந் யயறுொடுக் 

ைமூக மு்ய்தத்ிட்டந்-யயசபறுந் உபிசநை ் ைட்டந்-

சுன யநந்ொட்டுதப்தொழி்க் ந்றுந் பதொழி்முசயயொப ்

யநந்ொடு- ைமூக த்தி் அபசு ைொபொ ிறுய்ங்கி் 

ங்கி்பு-அபசி் சுகொதபக்  பகொ்சக பதொடப்ொசய. 

13 

22/01/19 

இபத்தந் ந்றுந் இபத்த சும்சி- ொொமி்ொ சுப்பி 

நண்டந் அசந்பு-இ்பருக்க அசந்பு முச- 

விங்குக்,நித்,தொயபந் இய்றி் யொம்வின்- அபசி் 

அறிவின் பதொடப்ொ பகொ்சகக் ந்றுந் ிறுயங்க் -   

14 

24/01/19 

திநங்க் ந்றுந் பசப்நங்க்-அமிங்க் ,கொபங்க் 

ந்றுந் உ்புக் -ஆக்ஸிப்ந் ந்றுந் ஒடுக்க 

விமக் - பசன்மக உபங்க்-உயிபப்கொ்லிக்- 

நுண்ணுயிபிக்பகொ்லிக்- தொதுக்க் ந்றுந் 

உபொகங்கி் பயதின்-கொப்், மடப்் ந்றுந் 

அத் கூடட்ு்பொருடக்்-இன்மக் பபிடபக்். 

நபபின் ந்றுந் ொபந்பின அறிவின்-சு்றுைச்ூம் ந்றுந் 

சூமலின்- உமபின ந் ந்றுந் சுகொதொபந்-்லுமபி 

யயறுொடுந் அத் ொதுகொ்புந்- நித யொன்க் மு்தடு்பு 
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ந்றுந் பொநபிதத்் 

15 

28/1/19 

நபபின் ந்றுந் ொபந்பின அறிவின்-சு்றுைச்ூம் ந்றுந் 

சூமலின்- உமபின ந் ந்றுந் சுகொதொபந்-்லுமபி 

யயறுொடுந் அத் ொதுகொ்புந்- நித யொன்க் மு்தடு்பு 

ந்றுந் பொநபிதத்் 

29/1/19 TEST 16 ( FULL SCIENCE) 

31/1/19 TEST 17 ( FULL ADMINISTRATION)  

04/02/19 TEST 18 ( FULL SOCIAL & ECONOMIC ISSUES)  

06/02/19 TEST 19 -CURRENT ISSUES FULL TEST ( AUGUST TO 

JANUARY)  

10/02/19 TEST 20 -FULL  MOCK TEST 1 

13 /02/19 TEST 21 -FULL MOCK TEST 2 

18/02/19 TEST 22 -FULL MOCK TEST 3 
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