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TNPSC Group II 2019 Exam Book List
TNPSC குரூப் II 2019 புத்தகப் பட்டியல்

1. பபொது அறிவியல் - 6-12 வரையிலான பாடப்புத்தகங் கள் (TNPSC
பாடத்திட்டத்திலுள் ள பகுதிகள் மட்டும் )
2. வரலாறு - 6-12 வரையிலான சமூக அறிவியல் / வரலாறு
பாடப்புத்தகங் கள் (TNPSC பாடத்திட்டத்திலுள் ள பகுதிகள் மட்டும் )
3. ப

ாருளாதாரம் - 6,7,8,9,10 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்புகள்

4. அரசியல் அறிவியல்
i.
6-10 வரையிலான குடிரமயியல் பகுதிகள் , 11, 12 ஆம் வகுப்பு
அைசியல் அறிவியல் புத்தகங் கள்.
ii.
இந்திய அைசியலரமப்பு (டாக்டை ் க வவங் கடடசன் )

5. புவியியல் - (6 – 10 சமூக அறிவியல் புத்தகங் களிலுள் ள புவியியல்
பாடப்பகுதிகள், 11-12 புவியியல் புத்தகங் கள்.)
6. நட ்பு நிகழ் வு குறி ்புகள் :
i.
தினமணி, தி இந்து நாளிதழ் கள்
ii.
www.tnpscportal.in நடப்பு நிகழ் வுக் குறிப்புகள்
7. அறிவுக்கூர்மம :
i.
கணியன் (பாகம் 1,2) புத்தகங் கள்
ii.
6
முதல்
10
ஆம்
வகுப்புகளிலுள் ள
TNPSC
பாடத்திட்டத்திற் குட்பட்ட , கணிதப் பாடப்பகுதிகள்
iii.
டி.என்.பி.எஸ்.சி முந்ரதய டதை ்வுகளில் டகட்கப் பட்டிருக்கும்
திறனறிவு வதாடை ்பான வினாக்கரள முடிந்த வரை பயிற்சி
வசய் வது அவசியம் .

8. இதர பபொது அறிவு புத்தகங் கள் :
i.
Arihant
General
Knowledge
Book
(குறிப்பாக
கரடசி
80
பக்கங் களிலுள் ள தகவல் கள் வபாது அறிவு சம் பந்தமான
டகள் விகளுக்கு தயாைாக உதவியாக இருக்கும் .)
ii.
ஆங் கிலம் புைிந்து வகாள் ள இயலவில் ரலவயனில் , விகடன்
வபாது
அறிவு
களஞ் சியம்
அல் லது
மடனாைமா
இயை ்புக் ஏடதனும் ஒரு புத்தகத்ரதப் படிக்கலாம் . டமலும்

வபாருளாதாைம் , அைசியல் அறிவியல் மற்றும் புவியியல்
பகுதிகரளயும் இப்புத்தகங் களிலிருந்து படிக்கலாம் .

9. TNPSC முந்மதய ததர்வு வினாத்தாள் கள் - உங் களால் இயன்ற
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வரையில் முந்ரதய குரூப் 1, 2 மற்றும் பிற துறறசார ்ந்த (Degree
Standard)
ததர ்வுகளின்
வினாத்தாள் கரளப்
பயிற் சி
வசய் யுங் கள் .

உங் களிடம்
டமற்கூறிய
அரனத்து
பள் ளிப்பாடப்
புத்தகங் களும் இல் ரலவயன்றாலும் கவரலப்படத்
டதரவயில் ரல, தமிழ் நாடு அைசு பாடநூல் கழகத்தின் பின்
வரும் இரணய தளத்திலிருந்து அரனத்து புத்தகங் கரளயும்
உங் கள்
வமாரபல்
,
டடப்ளட்
அல் லது
கணிணியில்
டவுண்டலாடு வசய் து வகாண்டு, படித்து குறிப்வபடுத்துக்
வகாள் ளுங் கள்.

Tamilnadu School Text Books (Old)
http://www.textbooksonline.tn.nic.in
Tamilnadu School Text Books (New)
http://www.tnscert.org/tnscert/ebooks/

புத்தக ்
ட்டியலில் குறி ்பிட ் ட்டிருக்கும் புத்தகங் கமள Online
மூலம் வாங் குவதற் கான இமை ்புகள்
1. இந்திய அைசியலரமப்பு - க.வவங் கடடஷன் புத்தகத்ரத பின்வரும்
லிங் கில் வாங் கலாம்
https://www.flipkart.com/indian-polity-tamil-for-tnpsc-upsc-competitiveexams/p/itmf3gyuspqhbkgf
2. GENERAL KNOWLEDGE 2020 ARIHANT
https://www.flipkart.com/general-knowledge-2020-arihant/p/itmfdta99ybdhbhg
3. கணியன் கணிதம் பாகம் -1, 2
https://kaniyanbooksonline.blogspot.com/2018/11/maths-part-1.html
https://kaniyanbooksonline.blogspot.com/2018/11/maths-part-2.html
or
https://www.udumalai.com/kaniyan-tnpsc-kanitham-two-parts.htm
---------------------------
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TNPSC Group II 2019 Online Test Batch
by www.tnpscportal.in

Starts from 17th March 2019
(Online & PDF/ Tamil & English Mediums)
பபொது அறிவு – 30 ததர்வுகள் & பபொதுத்தமிழ் – 30 ததர்வுகள்

General Studies – 30 Tests & General English -20 Tests
For Test Schedule and Payment Details, Visit

www.tnpscportal.in/p/testbatch.html
Call : 8778799470 | Mail : jjjindia@gmail.com

