TNPSC GROUP-IIA SERVICES [NON-INTERVIEW POST]
பகுதி-I பபொதுஅறிவியல்
இயற்பியல்:
பேரண்டத்தின் அமைப்பு-பேொது அறிவியல் விதிகள்-புதிய உருவொக்கங்களும் ,கண்டுேிடிப்பும்-பதசிய
அறிவியல் ஆரொய்ச்சி கூடங்கள்-ேருப்பேொருள்களின் ேண்புகளும்,இயக்கங்களும்,- இயற்ேியல்
அளவுகள்,அளவடுகள்
ீ
ைற்றும் அலகுகள்-விமச,இயக்கம் ைற்றும் ஆற்றல்-கொந்தவியல்,ைின்சொரவியல்
ைற்றும் ைின்னனுவியல்-பவப்ேம்,ஒளி ைற்றும் ஒலி- அணு ைற்றும் அணுக்கரு இயற்ேியல்
வவதியல்:
தனிைங்கள் ைற்றும் பசர்ைங்கள்-அைிலங்கள் ,கொரங்கள் ைற்றும் உப்புகள்-பசயற்மக-உரங்கள்உயிர்பகொல்லிகள் நுண்ணுயிரிக்பகொல்லிகள்- ஆக்ஸிஜபனற்றம் ைற்றும் ஒடுக்க விமனகள்-தொதுக்கள்
ைற்றும் உபலொகங்களின் பவதியல்-கொர்ேன், மைட்ரஜன் ைற்றும் அதன் கூட்டுப்பேொருட்கள்.
தொவரவியல்
வொழ்க்மக அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள்-பசல்லின் அடிப்ேமட ேற்றிய அறிவியல்உயிரினங்களின் ேல்பவறு வமககள்-உணவூட்டம் ைற்றும் திட உணவு.
விலங்கியல்:
இரத்தம் ைற்றும் இரத்த சுழற்சி- ைொளொைில்லொ சுரப்ேி ைண்டலம் அமைப்பு-இனப்பேருக்க அமைப்பு
முமற-ைரேியல் ைற்றும் ேொரம்ேரிய அறிவியல்-சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் சூழலியல்- உயிரிய ைலம்
ைற்றும் சுகொதொரம்-ேல்லுயிரின பவறுேொடும் அதன் ேொதுகொப்பும்-ைனித பைொய்கள் முன்தடுப்பு ைற்றும்
ேரொைரித்தல்-ேரவும் தன்மையுள்ள பைொய்கள்-ேரவொத் தன்மையுள்ள பைொய்கள்.

பகுதி-II நடப்பு நிகழ்வுகள்
வரலொறு: சைீ ேத்திய ைடப்புகள்-பதசம் –பதசிய சின்ன்ங்கள் – ைொைிலங்களின் குறிப்புகள்-பதசியப்ேொதுகொப்பு
ைற்றும் தீவிரவொதம் – ேன்னொட்டு ைிறுவனங்கள்-முக்கிய ைொைொடுகள், ைிகழ்வுகள்-ேிரேல ைேர்கள் –
சைீ ேத்திய ேிரேல இடங்கள்-விமளயொட்டு ,பகொப்மேகள், பேொட்டிகள் பதொடர்ேொனமவ,முக்கிய
புத்தகங்கள் ைற்றும் எழுத்தொளொர்கள்-இந்திய ைற்றும் சர்பவதபச அளவில் முக்கிய விருதுகள்-கலொச்சொர
ைிகழ்வுகள்-வரலொற்று ைிகழ்வுகள்-இந்தியொ ைற்றும் அண்மட ைொடுகள் பதொடர்ேொனமவ-சைீ ேத்திய
கமலச்பசொற்கள்-முக்கிய ைியைனங்கள்.
அரசியல் அறிவியல்: பேொதுத்பதர்தல் ைற்றும் ைடத்துவதில் உள்ள ேிரச்சமனகள்- இந்திய அரசியல்
கட்சிகள் அமைப்பு ைற்றும் பசயல்ேொடு-பேொது விழிப்புணர்வு ைற்றும் பேொது ைிர்வொகம்-தன்னொர்வ
பதொண்டு ைிறுவங்களின் ேங்களிப்பு ைற்றும் அரசு ைிறுவங்கள்-அரசின் சமூக ைலத்திட்டங்கள் ைற்றும்
அதன் ேயன்ேொடுகள்
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புவியியல் : புவியியல் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த இடங்கள்-சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் சூழலியல் சொர்ந்த அரசு
ைற்றும் ேன்னொட்டு ைிறுவங்களின் பகொள்மககள்
பபொருளொதொரம்: தற்பேொமதய சமூக-பேொருளொதொர ேிரச்சமனகள்-புதிய பேொருளொதொரக் பகொள்மககள்
ைற்றும் அரசு ைிறுவங்கள்.
அறிவியல்: அறிவியல் ைற்றும் பதொழில் நுட்ேவியலில் தற்கொல கண்டுேிடிப்புகள்-தற்கொல உடல்ைலம்
சொர்ந்த கண்டுேிடிப்புகள்-தகவல் பதொழில்னுட்ேம் சொர்ந்த ைிகழ்வுகள்.

பகுதி-III புவியியல்
பூைியும் பேரண்டம்-சூரிய குடும்ேம்-கொற்று ைண்டலம்- ைிலக்பகொளம்- ைீர்க்பகொளம்ேருவக்கொற்று,ைமழப்பேொழிவு,கொலைிமல ைற்றும் தட்ேபவப்ே ைிமல- ைீர் வள ஆதொரங்கள்-இந்திய
ஆறுகள்-ைண் வமககள், கனிைங்கள் ைற்றும் இயற்மக வளங்கள்-கொடுகள் ைற்றும் வன உயிரிகள்விவசொய முமறகள்-பேொக்குவரத்து ைற்றும் தமரவழிப் பேொக்குவரத்து ைற்றும் தகவல் ேரிைொற்றம்சமூகப் புவியியல்-ைக்கட்பதொமக அடர்த்தி ைற்றும் ேரவல்-இயற்மகப் பேரழிவுகள்-பேரிடர் ைிர்வொகம்.

பகுதி-IV இந்திய வரலொறு மற்றும் பண்பொடு
பதன் இந்திய வரலொறு-தைிழக ேண்ேொட்டு ைற்றும் ேொரம்ேரிய வரலொறு-ஐபரொப்ேியர்களின் வருமகேிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் ஆட்சி.ேிரிட்டிஷொரின் ஆட்சியினொல் சமூக-பேொருளொதொர-ேண்ேொட்டு ைொற்றங்கள்இந்திய சமூகச் சைய சீ ர்திருத்த இயக்கங்கள் எழுச்சி-சுதந்திரத்திற்கு ேிந்மதய இந்தியொ-இந்தியப்
ேண்ேொட்டின் தன்மைகள்-பவற்றுமையில் ஒற்றுமை-இனம், ைிறம்,பைொழி ைற்றும் ேழக்க வழக்கங்கள்ைதச்சொர்ேற்ற ைொடு-கமல இலக்கிய ேண்ேொட்டு அமைப்புகள்-ேகுத்தறிவொளர்கள் எழுச்சி-தைிழ்ைொட்டில்
திரொவிட இயக்கம்-அரசியல் கட்சிகள் ைற்றும் அதன் ேிரேல திட்டங்கள்-முக்கிய ைேர்கள் அவர்களின்
துமறவொரியொன ேங்களிப்பு-கமல-அறிவியல்-இலக்கியும்-த்த்துவம்-அன்மன பதரசொ-சுவொைி
விபவகொனந்தொ,ேண்டிட் ரவி சங்கர்-எம்.எஸ் சுப்புலட்சுைி-ருக்ைனி அருண்படல் ைற்றும் ஜிட்டு
கிருஷ்ணமூர்த்தி

பகுதி-V இந்திய அரசியலமமப்பு
இந்திய அரசியல் அமைப்பு-அரசியமலப்ேின் முகவுமர-அரசியமலப்ேின் சிறப்ேியல்புகள்-ைத்திய –
ைொைில ைற்றும் ைத்திய ஆட்சிப் ேகுதிகள்-குடியுரிமை-அடிப்ேமட உரிமைகள் –கடமைகள்-ைனித
உரிமைப் ேட்டயம்-ைத்தியச் சட்டைன்றம்-ேொரொளைன்றம்-ைொைிலச் சட்ட ைன்றம்- உள்ளொட்சி அரசுேஞ்சொயத்து ரொஜ்-தைிழ் ைொடு- இந்திய ைீதித்துமறயின் அமைப்பு- சட்டத்தின் ஆட்சி- முமறயொன
சட்ட அமைப்பு- பதர்தல்கள்- அலுவலக பைொழி ைற்றும் 8வது அட்டவமண-பேொது வொழ்வில் ஊழல்ஊழலுக்கு எதிரொன ைடவடிக்மககள்-ைத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆமணயம்-பலொக் அதொலத்குமறதீர்ப்ேொளர்- கணக்குத் தணிக்மக அலுவலர்- தகவல் அறியும் உரிமை-ைத்திய ைொைில
ஆமணயங்கள் பேண்கள் முன்பனற்றம்- நுகர்பவொர் ேொதுகொப்பு அமைப்புகள்- அரசியலமைப்புச்
சட்டத் திருத்தம்-

ைிர்வொகச் சீ ர்திருத்தங்கள்.
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பகுதி-VI இந்தியப்பபொருளொதொரம்
இந்தியப் பேொருளொதரத்தின் இயல்புகள்-ஐந்தொண்டு திட்டங்கள்-ைொதிரிகள்-ைதிப்ேீடுைிலச்சீ ர்திருத்தங்கள் ைற்றும் பவளொண்மை-பவளொண்மையில் அறிவியலின் ேயன்ேொடு-பதொழில்
வளர்ச்சி- கிரொை ைலம் சொர்ந்த திட்டங்கள்- சமூகம் சொர்ந்த ேிரச்சமனகள்- ைக்கள் பதொமக – கல்வி –
சுகொதொரம்- பவமலவொய்ப்பு- வறுமை- தைிழகத்தின் பேொருளொதொர ைிமல- ஆற்றல் ைற்றும் அதன்
ேல்பவறு மூலங்கள் ைற்றும் வளர்ச்சி- ைிதிக்குழு-பதசிய வளர்ச்சி குழு-திட்டக்குழு – வறுமை
ஒழிப்புத் திட்டங்கள்- பதொழில் வளர்ச்சி-மூலதன் ஆக்கம் ைற்றும் முதலீடுகள்-பேொதுத்துமற
ைிறுவங்களின் ேங்களிப்பு ைற்றும் ேங்கு விலக்கல்-அடிப்ேமட கட்டமைப்பு பைம்ேொடு-பதசிய
வருைொனம்.

பகுதி-VII இந்திய வதசியஇயக்கம்
பதசிய ைறுைலர்ச்சி – 1857க்கு முன் ேிரிட்டிஷொருக்கு எதிரொக ஏற்ேட்ட எழுச்சி- 1857 கலகம் – இந்திய பதசிய
கொங்கிரஸ் – பதசிய தமலவர்களின் எழுச்சி – கொந்தி – பைரு –தொகூர் –பைதொஜி – பதசிய பேொரொட்டத்தின்
ேல்பவறு ைிமலகள் – ேல்பவறு சட்டங்கள் – உலக பேொர்கள் அதன் இறுதி ைிமல – ைதவொதமும்
பதசப்ேரிவிமனயும் – சுகந்திர பேொரட்டத்தில் தைிழகத்தின் ேங்கு – இரொஜொஜி – வ.உ.சிதம்ேரனொர் –
ேொரதியொர் ைற்றும் ேலர் – அரசியல் கட்சிகளின் ேிறப்பு – சுகந்திரத்திற்கு ேிந்மதய அரசியல் ைிமல

பகுதி-VIII கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூர்மம
பகொடுக்கப்ேட்டுள்ள தரவுகமள தகவலொக ைொற்றுதல்-புள்ளிவிவரம் பசகரித்தல்- வமகப்ேடுத்துதல்
ைற்றும் அட்டவமனப் ேடுத்துதல்-குழு-வமரேடம் ைற்றும் விளக்கேடம்-முழுமைத் பதொகுதியொக
தகவல்கமள பதரிவித்தல்-பகொடுக்கப் ேட்ட தகவல்கமள ேகுப்ேொரொய்வு பசய்தல்- சதவதம்-ைீ
ீ
.பே.வ.
ைற்றும் ைீ .சி.ை, விகிதம் ைற்றும் விகிதொச்சொரம்- தனிவட்டி-கூட்டு வட்டி- ேரப்ேளவு-கன அளவு- பைரம்
ைற்றும் பவமல-தர்க்க அறிவு-புதிர்கள்- ேகமட பதொடர்ேொனமவ- ேடம் பதொடர்ேொன

தர்க்க அறிவு –

எண் முமற பதொடர்ேொனமவ- முடிபவடுத்தல் ைற்றும் ேிரச்சமனகமள தீர்த்தல்.
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