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TNPSC Group II & I 2018 முதனிலைத் தே்வுகளுக்கு படிக்க
தலண்டி புே்ேகங் கர்
1. பபொதுே்ேமிற் - 6-12 பரமா டமின் ா் புட்டகங் கந்
2. ப ொது அறிவிய் - 6-12 பரமா ா் புட்டகங் கந் (TNPSC
ாடத்திட்டத்திலு்  குதிக் நட்டுந் )
3. லயொறு
i.
6-12 பரமா சமூக அறிவித் / யபாறு ா் புட்டகங் கந்
ii.
இ்தின விடுதல் பாபாட்ட யபாறு (ாக்் க வபங் கடச்,
டாக்டப் P.S.ச்திப பிபபு)
4. பபொருரொேொ்
i.
6,7,8,9,10 ண் றுண் 11 ஆண் பகு் புகந்
ii.
இ்தித வாருநாடாண் (சங் க் கடஞஷ் கரு் ரதா)
5. அசிய் அறிவிய்
i.
இ்தித அசிதரண் பு (ாக்் க வபங் கடச்)
ii.
6-10 பரமா குடிரணமத் குதிகந் , 12 ஆண் பகு் பு அசித்
அறிவித் புட்டகண்

6. புவிமய் - (6 – 10 சமூக அறிவின் புத்தகங் கிலு்  புவிமத்
ாட் குதிக் , 11-12 புவிமத் புத்தகங் க் .)
7. நடப் பு நிகற் வு குறிப் புகர் :
i.
திநணி, தி இ்து ாிதம் க்
ii.
www.tnpscportal.in ் பு ிகன் வுக் குறி்புகந்
8. அறிவுக் கூ்ம :
i.
கஞித் (ாகந் 1,2) புட்டகங் க்
ii.
6 முத் 10 ஆந் பகு் புகிலு்  TNPSC ாடத்திட்டத்தி் குட்ட்ட ,
கணித் ாட் குதிக்
iii.
டி.எ்.பி.எஸ்.சி மு்ரடத டட்வுகநி் டக்க் ்டிருக்குண் திறிவு
வடா்ா விாக்கரந முடி்ட பர ம் சி வசத் பது அபசிதண் .

9. இதர ப ொது அறிவு புத்தகங் கள் :
i.
Arihant General Knowledge Book (குறி்ாக கரசி 80 க்கங் கநிலுந் ந
டகப் கந் வாது அறிவு சண் ்டணா டகந் விகளுக்கு டதாாக
உடவிதாக இருக்குண் .)
ii.
ஆங் கிண் புி்து வகாந் ந இதவி் ரவதி் , விக் வாது
அறிவு கநஜ் சிதண் அ் து ணடாணா இத்புக் ஏடடனுண் ஒரு
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டிக்காண் . டணலுண்
வாருநாடாண் ,
அசித்
அறிவித் ண் றுண் புவிமத் குதிகரநயுண் இ் புட்டகங் கநிலிரு்து
டிக்காண் .
புட்டகட்ரட்

10. TNPSC முந் மே தே்வு வினொே்ேொர் கர் - உங் கநா் இத்
பரம் மு்ரடத குரூ் 1, 2 ந் றுந் பி துலசாப்்த (Degree
Standard) பதப்வுகி் விாட்டாந் கரந் ம் சி வசத் யுங் கந் .

உங் கநிண் டண் கூறித அரட்து ந் நி் ா் புட்டகங் களுண்
இ் ரவத் ாலுண்
கபர் ட்
டடரபம் ர,
http://www.textbooksonline.tn.nic.in எ்  டமின் ாடு அசு ாநூ்
கனகட்தி் இரஞத டநட்திலிரு்து அரட்து புட்டகங் கரநயுண்
உங் கந் வணார் , ட் ந் அ் து கஞிஞிம் வுஞ்டாடு வசத் து
வகாஞ்டு, டிட்து குறி் வடுட்துக் வகாந் ளுங் கந் .

புே்ேகப் பட்டிலிய் குறிப் பிடப் பட்டிருக்கு் புே்ேகங் கமர Online மூய்
லொங் குலேம் கொன இமணப் புகர்
1. “இ்தித்

வாருநாடாண்

- முக்கித கருட்துகந் ” - சங் க்

கடஞஷ்

கரு் ரதா புட்டகட்ரட பி்பருண் இரஞதடநட்தி் பழிதாக பாங் காண்
https://www.amazon.in/Indiya-Porulatharam-Mukkiya-Karuthukal-Sankarganesh/dp/819251675X

2. இ்தித அசிதரண் பு - க.வபங் கடஷ் புட்டகட்ரட பி்பருண் லிங் கி்
பாங் காண்
https://www.flipkart.com/indian-polity-tamil-for-tnpsc-upsc-competitiveexams/p/itmf3gyuspqhbkgf
3. இ்தித விடுடர் டாா் பாறு (ாக்் க வபங் கடச், ாக்்
P.S.ச்தி பிபு) - Online ் இ் ர, பி் பருண் தி் க முகபிரதட் வடா்பு
வகாந் நவுண் .
வி.சி.பப் ரிதகஷன்ஸ், 2115/66, ாண் க் டண் கு, வசஞ்கட் டடா் பு டாடு,
இாாரநதண் – 626117 டா் : 04563 - 224222, வணார் : 9486737640
Or
ல்ே்ேொனன் பதிப் பக் , சச்ல , டா் : 044 28144995
---------------------------

