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TNPSC Group II & I 2018 Test Batch - III Schedule
குறிப் பு :
எப் வபொரு தட்விலுண் வொதுட்டமின் குதிமலிரு்து 100 விொக்களுண் ,
வொது அறிவு குதிமலிரு்து 100 விொக்களுண் இண் வறுண் .
TEST
NO.

SUBJECTS

Date of
Exam

பபொதுத்தமிற் : 6 ஆண் பகு் பு டமின் ொண் முட் ண் றுண்
இஞ்ொண் ருபங் கந்
இந் தி அசியமப் பு
குடிமணமத் குதிகந்

1

:

6

முட்

8

ஆண்

பகு் பு

இந் தி அசியமப் பு – டொக்ட் க. பலங் கடடசன்
புத்தகத்திலிருந் து பின்வரு் பகுதிகள்
இ்தித
அசித்
அமண் பு
–
முகவும
–
அசிதமண் பி்
சி் பித் புகந் – ணட்தித-ணொி
ண் றுண் ணட்தித ஆ்சி குதிகந் – குடியுிமண – அடி் ம
உிமணகந் ண் றுண் கமணகந் – ணிட உிமண ்தண்

15-08-2018,
புட்

நடப் பு நிகற் வுகர் : பி 2018
அறிவுக்கூ்ம : ஞ் முமகந் (Number System), சுருக்குக
(Simplification)
பபொதுத்தமிற் : 6 ஆண் பகு் பு டமின் ொண் மூ்ொண்
ருபண் ண் றுண் 7 ஆண் பகு் பு டமின் முட் ருபண்
இந் தி அசியமப் பு : 9 முட்
குடிமணமத் குதிகந்

2

10 ஆண்

பகு் பு

இந் தி அசியமப் பு – டொக்ட் க. பலங் கடடசன்
புத்தகத்திலிருந் து பின்வரு் பகுதிகள்
ணட்தித ணொி ச்ண்ண் – ொொளுண்ண் – ண் மு 18-08-2018,
கொஷ்மீி் ிம – உந் நொ்சி அசொங் கண் – ஜ் சொதட்து
சி
ொ் – டமின் ொடு – இ்தித ீ திட்தும – ச்ட்தி் ஆ்சி –
இ்தித கூ்ொஞ்மண – ணட்தித ணொி உவுகந் –
வருக்கடி ிம – குடிமண ஞிகந் – தட்ட் கந் – ணட்தித
ணொி தட்ட் ஆமஞதண்
நடப் பு நிகற் வுகர் : பி் பி 2018
அறிவுக்கூ்ம : மீ.சி.ண ண் றுண் மீ.வொ.ப (LCM, HCM)

1
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பபொதுத்தமிற் : 7 ஆண் பகு் பு டமின் ொண் இஞ்ொண்
ண் றுண் மூ்ொண் ருபங் கந்
இந் தி அசியமப் பு - 12 ஆண் பகு் பு அசித்
அறிவித் புட்டகண் முழுபதுண்

3

இந் தி அசியமப் பு – டொக்ட் க. பலங் கடடசன்
புத்தகத்திலிருந் து பின்வரு் பகுதிகள்
அலுப் வணொழி – அசிதமண் பு திருட்டங் கந் –
அ்பமஞகந் – ி்பொக சீ்திரு்டங் கந் – ண் றுண்
தீ்்ொதங் கந் – வொது பொன் வி் ஊன் – ஊனலுக்கு
திொ
மு்
படிக்மககந்
–
ணட்தித
ஊன்
கஞ்கொஞி் பு ஆமஞதண் – தொக் அடொட் – மும ண்
டுப் – இ்தித டஞிக்மக அதிகொி – டகப் அறியுண்
உிமண ச்ண் – ணட்தித ணொி டகப் ஆமஞதண் –
வஞ்களுக்கு அதிகொணநிட்ட்

21-08-2018,
வசப் பொத்

நடப் பு நிகற் வுகர் : ணொ்ச் 2018
அறிவுக்கூ்ம : சொசி (Average)
பபொது
தமிற்
ொட்தி்ங் கந்

:

1

முட்

3

தட்வு

ஞ்கநி்

இந் தி பபொருரொதொ் : 6 முட் 10 ண் றுண் 11
பகு் பு வொருநொடொ குதிகந்

4

ஆண்

இந் தி பபொருரொதொ் (சங் க் கடேஷ் கருப் மபொ)
புத்தகத்திலிருந் து பின்வரு் பகுதிகள்
இ்தித வொருநொடொட்தி் இத் புகந் – ்டொஞ்டு
தி்ங் கந்
–
ணொதிிகந்
–
ணதி் பீடுகந்
–
ிச்சீ்திருட்டங் கந்
ண் றுண்
தபநொஞ்மண
–
தபநொஞ்மணம் அறிவித்
த்ொடு – வடொழி்
பந்ச்சி – மூட ஆக்கண் ண் றுண் முடலீடுகந் –
வொதுட்தும ிறுபங் கநி் ங் கநி் பு ண் றுண் ங் கு
விக்க் – அடி் ம க்மண் பு தணண் ொடு

24-08-2018,
வபந் நி

நடப் பு நிகற் வுகர் : ் ் 2018
அறிவுக்கூ்ம
ொட்தி்ங் கந்

2
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:

1

முட்

3

தட்வு
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பபொதுத்தமிற் : 8 ஆண் பகு் பு டமின் முட் ருபண்
புவியிய் : 6 ஆண் பகு் பு முழுபதுண் ண் றுண் 7 ஆண் பகு் பு
முட் ருபண்
5

27-08-2018,
திங் கந்

நடப் பு நிகற் வுகர் : தண 2018
அறிவுக்கூ்ம : விகிடண் ண் றுண் விகிடொச்சொண் (Ratio and
Proportions)
பபொதுத்தமிற் : 8 ஆண் பகு் பு டமின் இஞ்ொண் ருபண்
புவியிய் : 7 ஆண் பகு் பு இஞ்ொண் ண் றுண் மூ்ொண்
ருபங் கந்

6

30-08-2018,
விதொன்

நடப் பு நிகற் வுகர் : ூ் 2018
அறிவுக்கூ்ம : சடவீடண்
(Percentage, Profit & Loss)

ண் றுண்

இொ

ஷ்ண்

பபொதுத்தமிற் : 8 ஆண் பகு் பு டமின் மூ்ொண் ருபண்
புவியிய் : 8 ஆண் பகு் பு ொகுதிகந் முழுபதுண்
7

நடப் பு நிகற் வுகர் : ூம 1 முட் 10 பம

02-09-2018,
ஜொமறு

அறிவுக்கூ்ம : பததுகந் ண் றுண் டிப்டி , கூ்டுப்டி
(Problems on Ages, Simple & Compound Interest)

பபொது
தமிற்
ொட்தி்ங் கந்

:

5

முட்

7

தட்வு

ஞ்கநி்

இந் தி பபொருரொதொ் : 6 முட் 10 ண் றுண் 11
பகு் பு வொருநொடொ குதிகந்
8

3

ஆண்

இந் தி பபொருரொதொ் (சங் க் கடேஷ் கருப் மபொ)
புத்தகத்திலிருந் து பின்வரு் பகுதிகள்
தடசித பருணொண் – கிொண ண் சொ்்ட தி்ங் கந் –
சமூகண் சொ்்ட தி்ங் கந் – க் வி – ணக்கந் வடொமக –
தபமபி பொத் ் பு – சுகொடொண் – ணிடபந தணண் ொடு –
பறுமண – ிமட்ட வொருநொடொ பந்ச்சி – டமினகட்தி்
வொருநொடொ தொக்கு – ிதி குழு – தடசித பந்ச்சி குழு –
தி்க்குழு
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நடப் பு நிகற் வுகர் : ூம 11 முட் 20 பம
அறிவுக்கூ்ம
ொட்தி்ங் கந்

:

5

முட்

7

தட்வு

ஞ்கநி்

பபொதுத்தமிற் : 9 ஆண் பகு் பு டமின் முட் ருபண்
புவியிய் : 9 ஆண் பகு் பு ொகுதிகந் முழுபதுண்
நடப் பு நிகற் வுகர் : ூம 21 முட் 31 பம
9

அறிவுக் கூ்ம : டவு ணொ் ண் , தசகி் பு வடொகுட்ட் ண் றுண்
டவு பனங் க் (Conversion of information to data,Collection,compilation
and presentation of data)

08-09-2018,
சி

டவு கு் ொத் வு (Tables, graphs, diagrams and Parametric
representation of data‐Analytical interpretation of data)
பபொதுத்தமிற் : 9 ஆண் பகு் பு டமின் இஞ்ொண் ருபண்
புவியிய் : 10 ஆண் பகு் பு 118 முட் 243 பம
10

11-09-2018,
வசப் பொத்

நடப் பு நிகற் வுகர் : ூம 2018 முழுபதுண்
அறிவுக்கூ்ம : கொண் ண் றுண் , தபம (Time & Work)
பபொதுத்தமிற் : 9 ஆண் பகு் பு டமின் மூ்ொண் ருபண்
புவியிய் : 11 ஆண் பகு் பு (ொட்தி்ட்தி்
ொ் குதிகந் ண்டுண் )

11

உந் ந
14-09-2018,
வபந் நி

நடப் பு நிகற் வுகர் : ஆகஸ்் 1 முட் 10 பம
அறிவுக்கூ்ம : கொண் தபகண் ண் றுண் தூண் (Time, Speed
and Distance)

12

4

திருப் புதய் டத்வு
ொட்தி்ங் கந்

For Queries :

(9

முட்

11

தட்வு
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பபொதுத்தமிழ் : 10 ஆண் பகு் பு டமின் ொண் க்கண் 1 முட்
85 பம

13

புவியிய் : 12 ஆண் பகு் பு (ொட்தி்ட்தி்
ொ் குதிகந் ண்டுண் )

உந் ந
20-09-2018,
விதொன்

நடப் பு நிகற் வுகர் : ஆகஸ்் 11 முட் 20 பம
அறிவுக்கூ்ம : ் நவு (Area)
பபொதுத்தமிற் : 10 ஆண் பகு் பு டமின் ொண் க்கண் 86
முட் 147 பம
வரலொறு : 6 ஆண் பகு் பு பாடப் பகுதிகர் முழுவது்
14

23-09-2018,
ஜொமறு

நடப் பு நிகற் வுகர் : ஆகஸ்் 21 முட் 31 பம
அறிவுக்கூ்ம : கஅநவு (Volume)
பபொதுத்தமிற் : 10 ஆண் பகு் பு டமின் ொண் க்கண் 148
முட் 247 பம
வரலொறு : 7 ஆண் பகு் பு பாடப் பகுதிகர் முழுவது்
15

26-09-2018,
புட்

நடப் பு நிகற் வுகர் : ஆகஸ்் 2018 முழுபதுண்
அறிவுக்கூ்ம : ஞ் பிமசகந் (Alpha numeric Reasoning‐
Logical Number/Alphabetical/Diagrammatic Sequences)

16

திருப் புதய் டத்வு
ொட்தி்ங் கந்

:

13

முட்

15

தட்வு

ஞ்கநி்

29-09-2018,
சி

பபொதுத்தமிற் : 11 ஆண் பகு் பு டமின் ொண் க்கண் 1 முட்
74 பம
வரலொறு : 8 ஆ் வகுப் பு பாடப் பகுதிகர் முழுவது்
17

நடப் பு நிகற் வுகர் : வச் ண் ் 1 முட் 10 பம
அறிவுக்கூ்ம
Reasoning)

5

For Queries :
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பபொதுத்தமிற் : 11 ஆண் பகு் பு டமின் ொண் க்கண் 75
முட் 144 பம

18

வரலொறு 9 ஆண் பகு் பு மூ்ொண் ருபண் இஞ்ொபது
ொண் ண் றுண் 10 பகு் பு 44 க்கண் முட் 117 பம,
இ்தித விடுடம் தொொ் பொறு (ொக்் க
வபங் கதச்,
ொக்்
P.S.ச்தி
பிபு)
(பாடத்திட்டத்திலுர் ர பகுதிகர் ட்டு் )

05-10-2018,
வபந் நி

நடப் பு நிகற் வுகர் : வச் ண் ் 11 முட் 20 பம
அறிவுக்கூ்ம : புதி்கந் (Puzzles)
பபொதுத்தமிற் : 12 ஆண் பகு் பு டமின் ொண் க்கண் 1 முட்
186 பம

19

வரலொறு :
11 ஆண் பகு் பு (ொட்தி்ட்தி்
ொ் குதிகந் ண்டுண் )

உந் ந
08-10-2018,
திங் கந்

நடப் பு நிகற் வுகர் : வச் ண் ் 21 முட் 30 பம
அறிவுக்கூ்ம : 17, 18 தத்வுகரின் திருப் புதய்
திருப் புதய் டத்வு
ொட்தி்ங் கந்

:

17

முட்

19

தட்வு

ஞ்கநி்
11-10-2018,
விதொன்

20
அறிவுக் கூர்ம : பாடத்திட்ட் முழுவது்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 1

21

வரலொறு : 12 ஆண் பகு் பு (ொட்தி்ட்தி் உந் ந
ொ் குதிகந் ண்டுண் )
இ்தித விடுடம் தொொ் பொறு (ொக்் க
வபங் கதச், ொக்் P.S.ச்தி பிபு)

14-10-2018,
ஜொமறு

நடப் பு நிகற் வுகர் : வச் ண் ் 2018 முழுபதுண்
அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 2
22

6

அறிவிய் : 6 ஆண் பகு் பு உமித் , தபதிமத் ண் றுண்
இத் பித் ொ் குதிகந் முழுபதுண்
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புட்
நடப் பு நிகற் வுகர் : ூ் ண் றுண் ூம முழுபதுண்
அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 3
அறிவிய்
: 7 ஆண் பகு் பு ஆண் பகு் பு உமித் ,
தபதிமத் ண் றுண் இத் பித் ொ் குதிகந் முழுபதுண்
23

நடப் பு நிகற் வுகர் : ஆகஸ்டு 2018 ண் றுண் வச் ண் ் 2018
முழுபதுண்

20-10-2018,
சி

அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 4
அறிவிய்
: 8 ஆண் பகு் பு ஆண் பகு் பு உமித் ,
தபதிமத் ண் றுண் இத் பித் ொ் குதிகந் முழுபதுண்
24

23-10-2018,
வசப் பொத்

நடப் பு நிகற் வுகர் : அக்தொ் 1 முட் 10 பம
அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 5
அறிவிய்
: 9 ஆண் பகு் பு ஆண் பகு் பு உமித் ,
தபதிமத் ண் றுண் இத் பித் ொ் குதிகந் முழுபதுண்
25
நடப் பு நிகற் வுகர் : அக்தொ் 11 முட் 20 பம

26-10-2018,
வபந் நி

அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்

பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 6
அறிவிய்
: 10 ஆண் பகு் பு ஆண் பகு் பு உமித் ,
தபதிமத் ண் றுண் இத் பித் ொ் குதிகந் முழுபதுண்
26

27-10-2018,
சி

நடப் பு நிகற் வுகர் : அக்தொ் 2018
அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்
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பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 7
தொலவிய்
: 11 ஆண் பகு் பி் ொண் 1,2,5 ண்டுண்
ண் றுண் 12 ஆண் பகு் பி் 3,5
(ொட்தி்ட்தி் உந் ந
ொ் குதிகந் ண்டுண் )
27
நடப் பு நிகற் வுகர் : பி 2018 முட் அக்தொ் 2018
பம

28-10-2018,
ஜொமறு

அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 8

28

வியங் கிய் : 11 ஆண் பகு் பி் ொண் 3,4,6 ண்டுண் ண் றுண்
12 ஆண் பகு் பி் 1,2,4,6, 12 ஆண் பகு் பு உம் விங் கித்
குதிம் 5 பது ொண் ண்டுண் (ொட்தி்ட்தி் உந் ந
ொ் குதிகந் ண்டுண் )

29-10-2018,
திங் கந்

நடப் பு நிகற் வுகர் : பி 2018 முட் அக்தொ் 2018
பம
அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 9

29

இம் பிய் : 11 ஆண் பகு் பி் வடொகுதி - I ் ொண் 1,2,3,4,5
ண் றுண் வடொகுதி – 2 ் 6,7,8,9,10(ொட்தி்ட்தி் உந் ந
ொ் குதிகந் ண்டுண் )
12 ஆண் பகு் பி் வடொகுதி – I ் 1,2,3,4, ண் றுண் வடொகுதி – 2
் 6,7,8 (ொட்தி்ட்தி் உந் ந ொ் குதிகந் ண்டுண் )

30-10-2018,
வசப் பொத்

நடப் பு நிகற் வுகர் : பி 2018 முட் அக்தொ் 2018
பம
அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 10

30

8

டலதியிய் : 11 ஆண் பகு் பி் வடொகுதி - I ் ொண் 1
ண் றுண்
12 ஆண் பகு் பி் வடொகுதி – 2 ் 1 (ொட்தி்ட்தி் உந் ந
ொ் குதிகந் ண்டுண் )
நடப் பு நிகற் வுகர் : பி 2018 முட் அக்தொ் 2018
பம
அறிவுக்கூ்ம : ொட்தி்ண் முழுபதுண்
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பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 11

01-11-2018,
விதொன்

31
பபொது அறிவு : பொறு முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 12
32

02-11-2018,
வபந் நி

பபொது அறிவு : அறிவிய் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 13

33

பபொது அறிவு : அசித் அறிவித் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 14

34

03-11-2018,
சி
04-11-2018,
ஜொமறு

பபொது அறிவு : புவிமத் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 15

35
பபொது அறிவு : பபாருராதா் முழுபதுண்
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 16
36

05-11-2018,
திங் கந்
06-11-2018,
வசப் பொத்

பபொது அறிவு : ணொதிிட் தட்வு – 1
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு - 17
37
பபொது அறிவு : ணொதிிட் தட்வு – 2
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு - 18
38

07-11-2018,
புட்
08-11-2018,
விதொன்

பபொது அறிவு : ணொதிிட் தட்வு – 3
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு - 19
39
பபொது அறிவு : ணொதிிட் தட்வு – 4
பபொதுத்தமிற் : ணொதிிட் தட்வு – 20
40

09-11-2018,
வபந் நி
10-11-2018,
சி

பபொது அறிவு : ணொதிிட் தட்வு – 5
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