
GROUP – 4, VAO, GROUP – 2 A (NON – INTERVIEW) &  GROUP – 2 ( PRELIMINARY & 

MAIN ) தர்வுகளுக்கு ாாதார் தடிக்க தண்டி புத்கங்கள்  -- சிறு 
அநிமுகம்.                                                                  

                                                      அன்புடன் : புத்ன் சாத்தூர்  

    
பதாது ிழ் தர்வு பசய்து இருந்ால் ிழ் 6து குப்பு முல் 12ம் குப்பு ர சச்சீர் கல்ி 
தாடத்ிட்ட புத்கங்கள்  ற்றும்                                                          

 

ிழ் இனக்கி னாறு -- மு. .  அல்னது ரகர தாக்கில் ிழ் இனக்கி னாறு -- தாக்கி 
தரி அல்னது ிழ் இனக்கித் கல் கபஞ்சிம் -- திா அல்னது தன்முக தாக்கில் திழ் 
இலக்கி வலாறு -- கா. ாசுதன் ழுிது. இற்நில் ாது ஒன்ரந கட்டாம்  தடிமங்கள்.  
 

சச்சீர் கல்ி புத்கத்ில் இருக்கும் ிழ் இனக்கப் தகுிர தடிப்தற்கு சிாக இருப்தாக 
ிரணப்தர்கள் முனில் தர தாடத்ிட்ட 6, 7, 8ம் குப்பு புத்கங்கபில் உள்ப இனக்கப்தகுிர 
தடிமங்கள், தின்பு சச்சீர் புத்க இனக்கப்தகுிர தடிமங்கள். அல்னது “ற்நிழ் இனக்கம்” 
ழுிர் டாக்டர் பசா.தசிம்   ( தட்டு திப்தகம் பபிடீு ) தடிமங்கள்.  

பதாது ஆங்கினம் தர்ந்படுத்ிருந்ால் 6 – 12ம் குப்பு ர சச்சீர் கல்ி தாடத்ிட்ட ஆங்கின 
புத்கங்கள் ற்றும்  HIGH SCHOOL ENGLISH GRAMMAR AND COMPOSITION -  WREN & MARTIN 

தடிமங்கள் ( KEY TO HIGH SCHOOL ENGLISH GRAMMAR AND COMPOSITION -  WREN & MARTIN ). தலும் 
OBJECTIVE GENERAL ENGLISH  - SP. BAKSHI (or) OBJECTIVE GENERAL ENGLISH – R.S. AGARWAL தடிப்தது 
கூடுல் ிப்பதண்கள் பதந உவும். 

கிம் , அநிில், சமூக அநிில் 6 – 10ம் குப்பு  ர சச்சீர் கல்ி தாடத்ிட்ட புத்கங்கள்  
தடிமங்கள் . 

ிநணநி ிணாக்களுக்கு ( கித்ிற்கு ) R.S. AGARWAL ழுிமள்ப QUANTITATIVE APTITUDE & A 

MODERN APPROACH TO VERBAL REASONINGல் தர்வுக்குரி தாடப்தகுிர  தடித்து கக்குகரப 
பசய்து தாருங்கள் ஆங்கினத்ில் இருக்கும் இந் புத்கத்ர  புரிந்துபகாள்ப சிம் ற்தடும் ன்று 
கருிணால் “ கின் திப்தகம் பபிிட்டுள்ப TNPSC  கிம் தாகம் 1 ற்றும் தாகம் 2 ( தல் 
ஆசிரிர் : .தணிகுார் ) அல்னது சக்ி தப்பிிங் ஹவுஸ் பபிிட்டுள்ப கிம் & 
தண்நிவுத்ிநன்  புத்கங்கரப  தடிமங்கள். 

11 & 12ம் குப்பு இற்தில், திில், உிரில், னாறு, புிில் புத்கங்கபில் தர்வுக்குரி 
தாடப்தகுிகரப ட்டுத தடிமங்கள். ( உாாக 11ம் குப்பு னாறு புத்கத்ில் 1 முல் 22 ர 
உள்ப தாடப்தகுிகபில் 14, 15 & 23து தாடங்கரப தடிக்க தண்டிில்ரன. அரப்ததானத 12ம் 
குப்பு னாறு புத்கத்ில்  9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 & 33ம் தாடங்கரப ட்டும் தடித்ால் ததாதுாணது )     
புிில் தாடத்ிற்கு அட்னஸ் (Oxford Students Atlas / Oxford School Atlas )  துரமடன் தடித்ல் ிகுந் 
தன்ரும். 

11 & 12ம் குப்பு பதாருபாாம், அசில் அநிில், ற்றும் 12ம் குப்பு இந்ிப் தண்தாடு தடிமங்கள். 
தகீ்கம்,ங்கி ிரன கட்டுப்தாடு முரநகள்,ங்கிின் தக் பகாள்ரக,அசின் ிிக் பகாள்ரக 
ததான்ந ற்கான பசய்ிகரப தடிமங்கள். 

BOOKS LIST FOR PERPARING TNPSC EXAMS 



டப்பு ிகழ்வுகளுக்கு ிணசரி பசய்ித்ாள் ாசிக்கும் தக்கத்ர ற்தடுத்ிக்பகாள்ளுங்கள். 

THE HINDU அல்னது ி ஹிந்து ிழ், ற்றும் ிணி ாபிழ் ாசிமங்கள். தலும் டப்பு 
ிகழ்வுகரப ிரிாக பபிிடும் ாது ஒரு ததாட்டித்தர்வு ா இழ் தடிமங்கள். 

டப்புிகழ்வுகரப ஆங்கினத்ில் அநிந்துபகாள்ப கீழ்க்கண்ட இர இரப்புகரப தன்தடுத்ிக்  

பகாள்ளுங்கள் 

http://www.jagranjosh.com/current-affairs 

http://www.gktoday.in/ 

http://www.ibpsguide.com/search/label/current%20affairs 

http://www.jbigdeal.com/current-affairs-question-answers-mcq 

டப்புிகழ்வுகரப ிில் அநிந்து பகாள்ப  

http://www.tnpsctagaval.in/2015/02/current-affairs-2014-full-pdf.html 

கரடசிாக பபிந் தணாா இர் புக்  

GROUP -2 MAIN  தர்வுக்கு சற்தந ிரிாக தடிக்க தண்டும் . 

அநிில் தாடத்ிற்கு தர தாடத்ிட்ட 9 & 10ம் குப்பு புத்கங்கரப தடிமங்கள். 9 & 10ம் குப்பு 
புத்கங்கரப ஆங்கினி கல்ிில் (ENGLISH VERSION )  தடிக்க ண்ணுதர்கள் NCRT  புத்கங்கரப 
தடிமங்கள். 

னாற்ரந ிரிாக தடிக்க டாக்டர் க. பங்கதடசன் அல்னது ர்ாஜ்  ழுிமள்ப  

01)  இந்ி ிடுரனப்ததாாட்ட னாறு / Indian Struggle For Independence  

02) சகான இந்ி னாறு /  HISTORY OF  CONTEMPORY INDIA  1947 – 2012   

03) ற்கான ிழ்ாட்டு னாறு / HISTORY OF MODERN TAMILNADU 1600 – 2011  

04) ிக னாறு – தகுி 1& 2 – ஆர். முத்துக்குார்  ( கிக்கு திப்தகம் ) தடிமங்கள்.      

அசில் அநிில் திரிில் 01) இந்ி அசினரப்பு – ர்ாஜ் ற்றும் 02) பதாதுத்துரந ஆட்சிில் 
– ர்ாஜ் தடிமங்கள்.  அல்னது இந்ி அசில் தற்நி  பொஜ் அல்னது சந்ிதசகர் ழுிமள்ப 
புத்கங்கள்.                 

பதாருபாாம் தற்நி ிில் ிரிாக தடிப்தற்கு ிரு.த.கனிமூர்த்ி அல்னது ாா ழுிமள்ப 
இந்ி பதாருபாாம் தடிமங்கள். 

தட்சிணா மூர்த்தி எழுதி ிர் ாகரிகமும்,தண்தாடும் படியுங்கள்  

இந்ி அசு பபிிடும் ிட்டம் ா இழ் (ிழ்) அல்னது YOJANA  ( ENGLISH )  தடிமங்கள். இந் 
புத்கத்ர பதறுற்கு ஆசிரிர், ிட்டம் ா இழ், சாஸ்ிரி தன், ஹாதடாஸ் சாரன, பசன்ரண- B
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600 006 . பாரனததசி ண் 044 – 28272382 ன்னும் முகரிக்கு பாடர்புபகாள்ளுங்கள் ( ருட சந்ா 
ரூ.100- ன்தந ண்ணுகிதநன் )  இப்புத்கத்ர ஆங்கினத்ில் தடிக்க yojana.gov.in ன்ந இர 
முகரிர தன்தடுத்துங்கள். 

GENERAL  STUDIES  FOR  COMPETITIVE  EXAMINATIONS  – TATA McGRAW  HILL  / ARIHANT                                                                     

SCIENCE & TECHNOLOGY  IN  INDIA -   SPECTRUM BOOKS Pvt Ltd.  

INDIAN POLITY FOR CIVIL SERVICE EXAMINATIONS  - M. LAXMIKANTH 

DEVELOPMENTS  IN SCIENCE AND TECHNOLOGY  - SPECTRUM BOOKS Pvt Ltd. 

INDIAN ECONOMY  - RAMESH  SING ( PRATIYOGITA DARBAN’S RELEASE )     

SOCIAL  PROBLEMS IN INDIA  - RAM AHUJA  

இந்து ச அநிரனத்துரந திகளுக்கு ாதார் கீழ்க்கண்ட புத்கங்கரப 
தடிமங்கள் 

01) இந்து இரப்பும் ிபக்கமும் -– ஆறுமுக ானர் 

02) ரசமும் ரமும் –- ஆறுமுக ானர்  

03) ரச ிணா ிரட தகுி 1 & 2 –- ஆறுமுக ானர்  

04) இந்து ஞாண தில் ஆறு ரிசணங்கள் –- பெதாகன்  

                                                                                        
VAO தர்ிற்காண புத்கங்கள்  

ிக அசின் சார்தாக கிா ிர்ாக அலுனர்களுக்கு ங்கப்தட்டுள்ப                                 
01)  கிா ிர்ாக அலுனர்கள் ற்றும் குடிக்கள் ரடமுரந தல்                                       
02) கிா ிர்ாக அலுனர்கபின் அிகாங்களும் கடரகளும்  

தற்கண்ட புத்கங்கள் அரணத்தும் தர்ில் பற்நி பதற்நர்கள் தனரும் 
கூநிின் பாகுப்தத ஆகும்  

                                                                                                                                   அன்புடன் : புத்ன் சாத்தூர்  

ிரு. T.பசந்ில்குார் ML (Deputy commissioner of police, Flower Bazar, Chennai ) 

அர்கபின் தர்வுக்காண சிநந் புத்கங்கபின் தரிந்துர  

TNPSC– ிக னாறு 

ார்கள் முடிந்ரில் ாண தாடதல்கரபத (Text books) தடிக்கவும். Guide,notes ண 
ஆம்தத்ிதனத சுருங்கி ிட தண்டாம். முக்கிாக பகாள்குநி ிணா ிரட தல்கரப தடிப்தர 
கண்டிப்தாக ிர்க்கவும். திற்சி பசய்து தார்க்க ட்டுத material ஆக தன்தடுத் தண்டும் . அதுவும் 
இது ததான்ந தர்வு இல்னா தங்கபில் ாண புத்ங்கரப ஆழ்ந்து உள்ாங்கி தடிக்கவும். 
TNPSC –ர பதாறுத்ரில் ிழ்ாடு - னாறு, புிில், அசில், பதாருபாாம், சமுா 



தண்தாடு சார்ந் ிகவுகள் ற்றும் ிாிட இக்கம்,சுரிார இக்கம் சார்ந் தகுிகபில் இருந்து 
முணிரன (Preilms) ற்றும் முன்ர (main) தர்வுகபில் அிக தகள்ி தகட்க தடுகிநது. 
அதுட்டுின்நி து பாி, இடம் சார்ந் னாறு ன்தால் கண்டிப்தாக ாம் பரிந்து பகாள்ப 
தண்டும் ான்... 
ிழ்ாடு னாறு குநித்து சீதத்ில் சின புத்கங்கள் தடித்தன் அருராக இருந்து. கல் 
பதட்டகாய் உள்பது... 

1. முற்கான ிழ்ாட்டு னாறு (கி.தி 1600 ர) - க.பங்கதடசன் 

2. ற்கான ிழ்ாட்டு னாறு (கி.தி 1600 - 2012) - க.பங்கதடசன் 

இந் இரு புத்கங்கபிலும் ிகழ்வுகள் தகார்ராக, சங்ககான ன்ணர்கள், ஆட்சி ிர்ாகம், 

தரடபடுப்புகள், சமுா தக்க க்கங்கள்,ஆங்கிதனத ஆட்சிாபர்கள், பகாள்ரக முடிவுகள், ஆங்கின 
ஆட்சிில் பசன்ரண கா சட்டன்நம், சுரிார இக்கம், ீி கட்சி, சுந்ித்ிற்கு திநகு 
ிாிட இக்கம்,அசில் கட்சிகள் பர்ந் ிம், ஆட்சிரத் ிகழ்வு ண புள்பி ிங்கதபாடு 
பசால்னப்தட்டுள்ப ாண புத்கம் ஆகும். 

3&4 ிக னாறு – தகுி 1& 2 - ஆர்.முத்துகுார், கிக்கு திப்தகம் 

பி ரடில், ிறு ிறுப்தாய் ிக னாற்ரந சுரதாடு பசால்னிமள்பார். அதுவும் ச கான 
ிக னாறு பிாக புரிந்துபகாள்ளும் ரகில், ணில் திமம் ரகில் ிபக்கதட்டுள்பது. 
ார்கள் தடிக்கனாம்,அசில் னாற்றுக்கு முக்கித்தும் பகாடுத்ிருந்ாலும் பிாகபுரிந்து 
பகாள்ளும்ிாய் உள்பால் கட்டுர டிில் ழு ிகவும் உிகாய் இருக்கும். 

ிழ் இனக்கி னாறு 

ிழ் இனக்கி னாறு கண்டிப்தாக, கணாக தடிக்க தண்டும். இனக்கி னாறு ன்தது ிழ் 
சார்ந் 100 ிணாக்கபில் ட்டுின்நி, பதாது அநிவு தகுிிலும் அிகபில் தகட்கதடுகிநது. 
உாத்துக்கு... 

1. தபாண் தம் ண அரக்கப்தடும் தல் து? 

2. ானாி ிவ் திதந்த்ர பாகுத்ர் ார்? 

3. 99 னர்கள் குநித்து குநிப்திட்டுள்ப தல் து? 

ன்தது ததான்ந ிணாக்கள் ஆகும். 

ிழ் இனக்கி னாறு குநித்து மு., து.ச.ினாணந்ம், அரடக்கனாஜ், தாக்கிதரி, இன்னும் தன 
தல்கரப தடித்ிருக்கிதநன். ஆினும் ததாட்டித் தர்வுக்கும் சரி, தடிப்தற்கு பிாக, தனுள்பாக, 

கல் பசநிந்துள்பாக இருப்தது, 

1. ‘ புி தாக்கில் ிழ் இனக்கினாறு - ிண்ல்” 

ழுிமள்ப புத்கம் ான். ிழ் இனக்கிங்கள், சங்க இனக்கிங்கள் ,தன பாிகபிலும், ல்னா 
ிரசகரபமம் பசன்நரட தண்டும் ன்ந ஆங்கம் உரடர். ல்ன ாண தனாகும். தடித்து 
தன்பதநவும். அதததால், 

2. ‘ிழ் இனக்கி னாறு - சிற்தி தானசுப்ின்” 

ழுி கிா தப்பிதகன் பபிிட்டுள்ப புத்கமும் சிநப்தாக உள்பது. 
3. ‘ிழ் இனக்கி கரன கபஞ்சிம் - தி ாதெந்ின்” 
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ிரு. திா ததாட்டித் தர்வு - ிழ் இனக்கி தாடத்ிற்கு குப்பு டுப்தர் ன்தால், ததாட்டித் தர்வு 
சார்ந்து ழுப்தட்டுள்ப ல்ன தனாகும். 

ிழ் சமுா தண்தாட்டு னாறு 

1.ிர் ாகரிகமும்,தண்தாடும் - அ. ட்சமூர்த்ி 
2.ிக னாறும் தண்தாடும் - த.ி.பசல்ம் 

3.ிக சமூக தண்தாட்டு னாறு - ங்கதல் 

ிர்கபின் தக்க க்கங்கள், ச ம்திக்ரககள், ிதாடுகள், ாகரீக பர்ச்சி,கருிகள் தன்தாடு, 

ஆரட தன்தாடு, ததார்ிநன், ிரு சடங்கு ததான்ந ாழ்ில் சார்ந் ிகழ்வுகரப இந் தல்கபில் 
தடித்நினாம் 

. 

‘ிழ் இனக்கம்” (Group1&2) 

தாடத்ிட்டம், ீண்டும் ிழுக்கு,ிழ் இனக்கத்துக்கு முக்கித்தும் பகாடுக்கும் ிாக னாம். 
அது ததான்ந ிரனில் ார்கள் 

‘ற்நிழ் இனக்கம் - பசா. தசிம் 

இந் புத்கம் இனக்கம் குநித்து முழுராக ழுப்தட்டுள்பது. பிராக புரிந்து பகாள்ளும் 
ிாக, ததாட்டித் தர்வுகளுக்கு ிகவும் தணபிக்கும் ிாக உள்பது சிநப்தம்சம் ஆகும். 
ார்கள் புத்ங்கள் ாங்க, பட்டீரில் தசகரிக்க, குநிப்புகள் கல் டுக்க, தடிப்பு சார்ந் பசனிற்கு 
,பசனவு பசய் ங்கத ங்காீர்கள். 

TNPSC ததாட்டித் தர்ர பதாறுத்ரில் அிகதட்சம் ரூ. 5000 ல் அரணத்து புத்கமும் ாங்கி 
ிடனாம். ஆணால் ீங்கள் Group 4 ல் பற்நி பதற்றுிட்டாதன ாம் ரூ. 14000 சம்தபம் பதநமுடிமம். 
ஆனால் ாழ்க்ரகக்கு அடித்பம் இடக்கூடி,பகௌத்ர,அங்கீகாத்ர க்கூடி, து 
ன்ணம்திக்ரகர ீட்படடுக்ககூடி இந் ததாட்டி தர்வுகளுக்கு புத்கம் ாங்குது ன்தர 
ிகப்பதரி மூனணாக கருவும். ஓசி புத்கம்,அடுத்ர் டுத் குநிப்பு, திநர் ழுி ரத் தாட்ஸ் 
ன்தர ததான்நற்ரந கண்டிப்தாக ிர்க்கவும். 

ன்ண ிரன பகாடுத்ாலும் பசாந்ாக புத்கம் ாங்குங்கள், பணணில் உங்கள் ிருப்தம்ததால் 
குநித்து ரக்கமுடிமம்,அடிக்தகாடு இடனாம் ந் தத்ிலும், ந் இடத்ிலும் தடிக்க முடிமம். பசாந் 
குநிப்பு ார் பசய்மங்கள்அப்பதாழுது ான் உங்களுக்கு ணப்தாடம் ஆகும். தாடம் சார்ந் பபிவு 
கிரடக்கும். 

ன்ணிடத ிரநததர், ண்தர்கள், ெணீிர்கள் ண தனர் உங்கள் தாட்ஸ் உள்பா? தாட்ஸ் பகாடுங்கள் 
கல் டுத்துிட்டு ருகிதநாம் ண தனமுரந தகட்டதுண்டு, உண்ர ன்ணபணில் ான் டுத் 
குநிப்புகரப தடித்து தார்த்து, இன்னும் ிரந கல் பகாடுக்க தண்டும் ண தனமுரந ாதண கிித்து 
ததாட்டுள்தபன். ஆனால் தாடத்ிட்டத்ர (syllabus) ரிக்குரி தடிமங்கள். அது சார்ந் புத்கத்ர 
ாங்குங்கள். ீண்ட தம் ஆர்ாக தடிமங்கள், கத்ாண ாழ்க்ரக அர ததாகிநது ன்தர 
ண்ி தடிமங்கள். உங்களுக்கு புரிமம் ிாக குநிப்பு டுத்து பகாள்ளுங்கள், ீண்டும் ீண்டும் தடித்து 
தாருங்கள், கட்டுர டிில் ழு பபிவு கிரடத்து ிடும். 

 

ிழ் இனக்கிங்கபில், இற்ரக அகு, கால், ீம்,கற்தரண ட்டுின்நி ம்ர ாத ஊக்குித்து 
பகாள்பகூடி ழுச்சி பதநச் பசய்க்கூடி, சுமுன்தணற்ந தாடல்கள் ிரந உள்பண. 
தால்ிகபினிருந்து ன்ரண ீண்டு ச் பசய்து குகுருதரின் இந் த ரிகள் ான்... 
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பய்ருத்ம் தாார், தசி தாக்கார், கண்துஞ்சார், 

வ்பர் ீரமம் தற்பகாள்பார் -பசவ்ி  
அருரமம் தாார் , அிப்பும் பகாள்பார், 

கருத கண்ாிணார் ……. 

ீண்டும் ீண்டும் தடித்து தாருங்கள்.. 
மத்த்ில் பற்நி பகாள்ளும் உத்ிர பதற்று ிடுரீ்கள்.. ாழ்த்துக்கள்! 
ஆம்! ம்ால் முடிமம்… 

 

                                                

 

 குருப் 2 தர்ில் பற்நி பதந தடிக்க தண்டி புத்கங்கள் தற்நி                                           
ிரு. தசா. தார்த்சாி (ஆராபர், தொனார்ததட்ரட காட்சி)  அர்கபின்  
தரிந்துர.  

பதாது ிழ் -தள்பி தாடப் புத்கம்,ஒரு ிகாட்டி தல்,ாம் பபிிட்ட தரனமம் தார்க்கனாம். 
னாறு  -ிக னாறு-தர  தாட தல் 6-7, 

தண்ரட னாறு,இரடக்கான னாறு -தள்பி சச்சீர் தாடப் புத்கம் ,ஆங்கினத்ில் Arihant புத்கம் 
தடிக்கனாம். 
ணீ னாறு+-2புத்கம்,தர தத்ாது னாறு தாடப்புத்கம். 
புிில் -சச்சீர் ஆறு முல் தத்து ர ததாதும் ,அில் தடித்ால் குருப் ஒன்று ர தனாம். 
அசில் - ஆறு முல் தத்து ர சச்சீர் புத்கத்ில் உள்ப குடிரில் தகுி ான் தாடப் 
தகுிகள்,தின் +1,+2 ில் உள்ப அசில் அநிில் தடிமங்கள்,ஆங்கினம் ாசிக்க முடிந்ால் Indian Polity 

by Laxmikanth  தடிமங்கள்.                                                                              
பதாருபாாம் தள்பி சச்சீர் தாடப் தகுிில் உள்ப பதாருபாாம் தடிமங்கள்,+1 பதாருபாாம் 
தடிமங்கள்,+1,+2 ிகில் தடிமங்கள் .இது ிர்த்து தகீ்கம் ,ங்கி ிரன கட்டுப்தாடு 
முரநகள்,ங்கிின் தக் பகாள்ரக,அசின் ிிக் பகாள்ரக ததான்ந ற்கான பசய்ிகரப தடிமங்கள். 
அநிில் தாடத்ர பதாறுத்ர தள்பி தாடப் புத்கம் ததாதும். 
கி ிநணாய்ிற்கு சக்ிின் பபிடீு ன்நாக உள்பது, 

தற்கண்டற்ரந தடித்து ற்கான பசய்ிகளுக்கு கடந் ஆறு ா பசய்ிகள் தார்த்ால் ீங்கள் ான் 
குருப் இண்டின் முல் ார். 

குருப் 2 பின் தர்வுக்கு தடிக்க  
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அநிில் 9 ற்றும் 10 ஆது (சச்சீருக்கு முந் தாடத் ிட்டம்)ற்றும் 
இற்தில்,திில்,உிரில் இந் மூன்நிலும் +1,+2 புத்கத்ில் தன்தாடு பாடர்புரட 
தாடங்கரப தடிமங்கள்,சமூக பதாருபாா திச்சிரணகள் +1 பதாருபாாம் தடிமங்கள். 
ிழ்ாடு அசு ிர்ாகம் பாடர்தாண தகுிக்கு ாின அசு ிர்ாகம் அசில் அரப்பு பாடர்தாண 
புத்கத்ில் இருந்து தடிக்கனாம்  .அநிின ்  பாில் தட்தம்,சமூக பதாருபாாப் திச்சிரணகள்,ாின 
அசு ிர்ாகம் தற்நி தகுி குருப் 1 பின் தர்வுக்கும் தன்தடும்,ணத இர ன்கு 
தடிமங்கள்,உறுிாக குருப் 1இல் பற்நி பதநனாம் 

Group 1 Preliminary Exam Reference Books: 

 

UNIT – I  General science :  

Reference book: School Science Book-State Board Samacheer as Well as Old Syllabus From 6th to 10th.and 11th 

and 12th-Applied Science. 

Refer ISRO, DRDO, CSIR and Biotechnology and Genetic Engineering related topics thro’ Internet.  

 

UNIT  II. Current Events  

Refer: Hindu,Dinamani news paper for at least 6 months prior to Exams. Even u can Refer Jagranjosh.com website 

also. 

UNIT – III Geography  Ear 

Refer: School Social Science book(samacheer Syllabus) from 6th to 10th. U can also Refer Arihant General 

Knowledge Book. 

UNIT – IV History and culture of India   

Refer: School Books from 6th to 12th(Samacheer and Old Syllabus) and Independent History of India and Tamilnadu 

History By Venkatesan( 2 separate Books). 

UNIT – V  INDIAN POLITY   

Refer: Indian Constitution By Laxmikant.School +1,+2 political Science 

UNIT – VI  INDIAN ECONOMY  

Refer: Indian Economics By Ramesh Singh, Pratiyogita Darpan Special Edition For Economics.and also u can Refer 

Arihant General Knowledge . 

UNIT – VII  INDIAN NATIONAL MOVEMENT   

Refer: Independence History of India by Venkatesan and Contemporary History of India by Venkatesan. 

UNIT – VIII – APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS  Refer: Aptitude by R.S.Agarval and School Maths Book from 

6th to 9th. 

 

Reference books for Group I Services (Main Examination) 

 

PAPER – I ‐ General Studies  

Topics for Descriptive type 
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UNIT  I . Modern history of India and Indian culture -Reference book 

Independence History of India by Venkatesan and Contemporary History of India by Venkatesan. 

 

UNIT  2. General Aptitude & Mental Ability 

Refer: Aptitude by R.S.Agarval and School Maths Book from 6th to 9th. 

 

UNIT  3. Role and impact of science and technology in the development of India 

and Tamil Nadu.  

Reference book: School Science Book-State Board Samacheer as Well as Old Syllabus From 6th to 10th.and 11th 

and 12th-Applied Science. 

Refer ISRO, DRDO, CSIR and Biotechnology and Genetic Engineering related topics thro’ Internet.  

 

PAPER – II ‐ General Studies  

UNIT – I  Indian polity and emerging political trends across the world affecting India and Geography of India 

Refer: Indian Constitution By Laxmikant.School +1,+2 political Science,School Social Science book(samacheer 

Syllabus) from 6th to 10th. U can also Refer Arihant General Knowledge Book. 

 

2. Tamil language, Tamil society  it’s culture and Heritage / English Language 

ிர் ாகரீகமும் தண்தாடும்-ட்சிாமூர்த்ி,ாட்டுப்புநக்கரனகள்- சக்ிதல்,ிழ் இனக்கி னாறு 
-திா,தாக்கிதரி. 

 

3. Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu 

Refer: Laxmikanth Indian Constitution.and some topics refer Thro internet. 

 

PAPER –III ‐ General Studies  

I. Current events of national and international importance - last 6 months current affairs,you can refer jagranjosh.com, 

popular magazines and news papers. 

2. Current Economic Trends: Indian economy and Impact of global economy on India - News articles related with 

economics in popular magazines. 

3. Socio  Economic Issues in India/ Tamil Nadu  

Refer Wizard Social Issues. 
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 திரு. சிவ ஆனந்த கிருஷ்ணன் (Food Corporation Of India)                                                 
ததாட்டி தர்வுகளுக்கு ிகச்சிநந் புத்கங்கபாக ான் கருதுதர 

• னாறு - +1,+2 னாறு,NCERT +1,+2,ம.ெி.சி பட் னாறு ிணா ங்கி, இந்ி சுந்ி னாறு - 
திதின் சந்ிா ,ிக னாறு – தக.தக.திள்ரப ,ணீ னாறு – ஸ்பதக்ட்ம், பசன்ரண தல்கரனக்கக 
தட்டப் தடிப்தின் குநிப்திட்ட புத்கங்கள் 

• புிில் – NCERT +1,+2 புத்கங்கள்,இந்ி புிில்- குல்னார்,இந்ி புிில் – தகாதால் சிங்க், 

டி.டி.தக அட்னஸ் 

• அசில் அரப்பு - NCERT +1,+2 புத்கங்கள், து இந்ி அசில் அரப்பு- சுதாஷ் கஷ்ப், இந்ி 
அசில் அரப்பு – னக்ஷ்ி காந்த் 

• பதாருபாாம் – NCERT +1,+2 புத்கங்கள்,திிதாகிா ர்தன் சிநப்பு திப்பு,தனும் ஒரு ிக 
தத்ிரிரக 

• அநிில் - NCERT +1,+2 புத்கங்கள்(6-12) ,தன்ணிபண்டாம் குப்பு த்ில் உள்ப ருத்து தரவு 
தர்வு ிணா ங்கிகள் 

• பதாது அநிவு – ிகடன் இர் புக், இந்ி இர் புக்(இந்ி அசால் பபிிடப் தடகூடிது), 
திரிட்டாணிகா கரனக்கபஞ்சிம் (10 SETS) 

• டப்பு ிகழ்வுகள் – ிணி,ி இந்து, அகின இந்ி ாபணானிின் இர பம்,தனும் ஒரு 
ாந்ி தத்ிரிரக 

• கிம்,ிநணநி தசாரண – QUICKER MATHS by TYRA, ARITHMETIC by RAJESH VERMA 

குநிப்பு – தர்வுக்கு தடிக்க குநிப்திட்ட ஒரு புத்கங்கள் ன்று ரரந கிரடாது. 

 

                      
B

U
D

D
H

A
N

  S
A

T
T

U
R


