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Tnpsc ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கு ேயோர் செய்வது எப் டி? 

How to prepare for Tnpsc examinations? 

Tnpsc பேர்வு முறை 

   கைொள்குறிவகையில் [ Objective Type ] நடத்தப்படும் இத்ததர்வில் கபொது அறிவு மற்றும் 

தமிழ் அல்லது ஆங்ைிலம் ஆைியகவ அடங்கும். 

   கபொது அறிவுப் பகுதியில் நொட்டு நடப்புைள், கபொது அறிவு, இந்திய அரசியலகமப்புச் 

சட்டம், கபொருளொதொரம், வரலொறு, புவியியல், உயிரியல், இயற்பியல், தவதியியல் 

மற்றும் ைணிதம் ஆைிய பொடங்ைளிலிருந்து வினொக்ைள் தைட்ைப்படும். 

Tnpsc Study Materials 

General Science Indian Culture General Tamil  

Current Events Indian Polity General English  

Geography Indian Economy 

Aptitude & Mental 

Ability 

History 

Indian National 

Movement 

  

ேயோர் செய்வது எப் டி? 

   6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வகர உள்ள பொடப்புத்தங்ைகளப் படிப்பது மிைவும் 

பயனளிக்கும். தினசரி நொட்டு நடப்புைகள கதரிந்துகைொள்ள கசய்தித்தொள் மற்றும் 

விண்மீன் நடப்பு நிைழ்வுைகள படிக்ை தவண்டும். 

Winmeen Current Affairs Monthly Pdf Link 

December Link: https://goo.gl/bxM9XQ 

November Link: https://goo.gl/4i4T8K 

October Link: https://goo.gl/4XGsjR 

September Link: https://goo.gl/qkz26Q 

August Link: https://goo.gl/VZ7hLq 

July Link: https://goo.gl/q7HZrA 

June Link: https://goo.gl/QuP8uJ 

May Link: https://goo.gl/UUehhi 

https://www.winmeen.com/tnpsc-general-science-study-materials/
https://www.winmeen.com/tnpsc-history-study-materials-tamil-english-download/
https://www.winmeen.com/tnpsc-group-2a-pothu-tamil-model-question-paper-answer/
https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
https://www.winmeen.com/tnpsc-political-science-material-in-tamil-and-english/
https://www.winmeen.com/tnpsc-general-english-study-materials-pdf/
https://www.winmeen.com/tnpsc-geography-study-materials-notes-pdf-download/
https://www.winmeen.com/tnpsc-economics-100-model-questions-answer/
https://www.winmeen.com/tnpsc-maths-material/
https://www.winmeen.com/tnpsc-maths-material/
https://www.winmeen.com/tnpsc-history-study-materials-tamil-english-download/
https://www.winmeen.com/tnpsc-indian-national-movement-study-materials-download-pdf/
https://www.winmeen.com/tnpsc-indian-national-movement-study-materials-download-pdf/
https://goo.gl/bxM9XQ
https://goo.gl/4i4T8K
https://goo.gl/4XGsjR
https://goo.gl/qkz26Q
https://goo.gl/VZ7hLq
https://goo.gl/q7HZrA
https://goo.gl/QuP8uJ
https://goo.gl/UUehhi
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April Link: https://goo.gl/XFPMpK 

March Link: https://goo.gl/7ovrv4 

February Link: https://goo.gl/CS2uX2 

January Link: https://goo.gl/iCx2x9 

எவ்வோறு  டிப் து? 

 பொடங்ைகளக் கதளிவொைவும், முழுகமயொைவும் படிக்ைதவண்டும். 

 எண்ைகளயும், வருடங்ைகளயும் நமக்கு கதொடர்புகடய வருடங்ைதளொடு 

கதொடர்புபடுத்தி படிப்பது நன்கு நிகனவில் நிற்கும் (உ.தொ. பிறந்த வருடம்) 

 45 நிமிடங்ைளுக்கு ஒரு முகற 5 நிமிடம் இகடகவளி விட்டு படித்தொல் தசொர்வு 

இருக்ைொது. 

 ஒதர பொடத்கத கதொடர்ந்து படிப்பகதவிட இகடகவளி விட்டு அல்லது 

தவறுபொடத்கத மொற்றி படிக்ைலொம். (உ.தொ. 45 நிமிடங்ைள் அறிவியல் பொடடும்  

பிறகு 5 நிமிட ஒய்வு பிறகு வரவொறு பொடமும் படிக்ைலொம்) 

 ஆர்வம், அகமதியொன மனநிகல, எழுதிப் பொர்த்து படிப்பது தபொன்ற யுத்திைள் 

நிகனவொற்றகல அதிைரிக்கும். 

செய்யக் கூடோேறவ 

1. பொடங்ைள் மனப்பொடம் கசய்யக் கூடொது. 

2. ைவனமில்லொமல் பொடங்ைகள வொசிப்பது கூடொது. 

3. மனச் தசொர்வகடயக் கூடொது. 

4. நிகறய தநரம் கதொடர்ந்து படிக்ைக் கூடொது. 

5. அவசரமொை பதற்றத்ததொடு படிக்ைக் கூடொது. 

விறடறய பேர்வு செய்வது எப் டி? 

   ஒவ்கவொரு வினொவிற்கும் (A) (B) (C) (D) என நொன்கு விகடைள் கைொடுக்ைப்பட்டிருக்கும். 

அதில் நீங்ைள் சரிகயன ைருதும் ஒரு விகடகயத் ததர்வு கசய்து குறித்துக் ைொட்ட 

தவண்டும். 

  வினொக்ைள், உங்ைளின் நிகனவுத்திறன், பகுத்தறியும், கபொது அறிவு, கதளிவு நிகல 

தபொன்றவற்கற தசொதிக்கும் வகையில் தைட்ைப்படும். 

விறடயளிக்க  ின் ற்ை பவண்டிய விேிகள் 

1. சரியொன விகடகயக் ைண்டறிவது 

2. தவறொன விகடகயக் ைண்டறிந்து நீக்குவது 

https://goo.gl/XFPMpK
https://goo.gl/7ovrv4
https://goo.gl/CS2uX2
https://goo.gl/iCx2x9
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இதில் பல உட்பிரிவுைள் உள்ளன. இகவைகள கதரிந்து கைொண்டொல் எளிதில் 

விகடயளிக்ைலொம். 

இப்தபொது விகடைகள ததர்வு கசய்வதற்ைொன முகறைகளப் பொர்ப்தபொம். 

1. சரியொன விகடகயத் ததடுதல். 

2. சரியொன விகடகயத் ததர்வு கசய்து நீக்குதல். 

3. சரியொன இகணகய/இகணைகளக் ைண்டறிதல் 

4. சரியொன இகணகய/இகணைகளக் ைண்டறிந்து நீக்குதல். 

5. வொக்ைியங்ைகள விகடைதளொடு ஒப்பிட்டுப்பொர்த்து விகடயளித்தல். 

எந்த வகையொன வினொவிற்கு எவ்வொறு விகடயளிப்பது என விரிவொை 

பொர்ப்தபொம். 

Tnpsc Group 2 1547 Posts Details 

Tnpsc Group 2 Syllabus Exam Pattern 

Tnpsc Group 2 Previous Papers 

Tnpsc Group 2 Model Questions 

  

நிறைவோற்ைல் பெோேறை 

  ஒரு நிைழ்வு நிைழ்ந்த வருடம்? பிரபலங்ைளின் கபயர்ைள் மற்றும் அவர்ைள் 

கதொடர்புகடய துகறைள்? வரலொற்று நிைழ்வுைள் குறித்த வினொக்ைளுக்கு சரியொன 

விகடகயத் ததடுதல் சிறப்பொனது. இதற்கு முகறயொை படிப்பது உதவி கசய்யும். 

எறவ ெரியோைறவ? 

   பின்வருவனவற்றுள் எகவ சரியொனகவ? என தைட்ைப்பட்டிருந்தொல், 

கைொடுக்ைப்பட்டுள்ள வொக்ைியங்ைளுள் எகவ சரியொனது என ைண்டறிய தவண்டும் 

அல்லது தவறொனகத ைண்டறிந்து நீக்ைிவிட தவண்டும். 

எறவ ெரியோைறவ அல்ல? 

   பின்வருவனவற்றில் எகவ சரி அல்ல என தைட்ைப்பட்டிருந்தொல் கைொடுக்ைப்பட்டுள்ள 

வொக்ைியங்ைளுள் சரியொனகத ைண்டறிந்து அதகன நீக்ைி விடதவண்டும். 

 ின்வருவைவற்ைில் எறவ ேவைோைறவ? 

   என தைட்ைப்பட்டிருந்தொல் சரியொனகவைகள ைண்டறிந்து நீக்ைிவிட (elimination) 

தவண்டும். 

https://www.winmeen.com/tnpsc-group-2-exam/
https://www.winmeen.com/tnpsc-group-2-2a-exam-syllabus-tamil-pdf-download-www-tnpsc-gov/
https://www.winmeen.com/tnpsc-group-2-2a-exam-previous-year-question-papers-pdf-www-tnpsc-gov-in/
https://www.winmeen.com/tnpsc-group-2-model-question-paper/
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ேவைோை இறைறயக் கோண்க 

   இந்த வகையொன வினொக்ைளுக்கு சரியொன இகணைகளக் ைண்டறிந்து நீக்ை தவண்டும். 

(தவறொன இகணகய ைண்டறிவது ைடினம்). 

ச ோருத்துக 

   இவ்வகையொன வினொக்ைளில் கபரும்பொலும் இரண்டு இகணயிகண ைண்டறிந்தொதல 

விகடயளிக்கும்படி அகமந்திருக்கும். அகவைகள ைண்டு எளிதில் விகடயளிக்ைலொம். 

பநர பேலோண்றே 

   ஒவ்கவொரு வினொவிற்கும் விகடயளிக்ை 40 முதல் 50 வினொடிைள் எடுத்துக் கைொள்வது 

நல்லது. இவ்வொறு தநரத்கத தமலொண்கம கசய்து கைொண்டொல் மீதமுள்ள தநரத்கத 

ைணிதம், நுண்ணறிவு (intelligence) கதொடர்பொன வினொக்ைளுக்கு விகடயளிக்ை 

பயன்படுத்தலொம். 

   எந்த வகையொன வினொவிற்கு எந்த முகறயில் விகடைகள ைண்டறிய தவண்டும் 

என்று கதரிந்தொதல ததர்வில் கவற்றி கபறுவது மிை மிை எளிது. 

Tnpsc Online Model Test 

Books For Tnpsc Exams 

Tnpsc Online Coaching 

  

Winmeen Tnpsc Group 1 & 2 Self Preparation Course 

Dear Aspirants, This is the right time to start your preparation for Group 1 & 2 

Exam. We have Already started online coaching for group 1 & 2 exams 2018. 

6 மொதத்திற்கு நமது விண்மீன் குரூப் 1 மற்றும் 2 ததர்விற்ைொன தினசரி 

ஆன்கலன் பொடவொரியொன ததர்வு மற்றும் தினசரி பொடக்குறிப்புைளுடன் 

கூடிய ைட்டண பயிற்சி கதொடங்குைிறது. ைட்டணம் - 5000 ருபொய். 

பட்டப்படிப்பு தரத்தில் தைள்விைள் ததர்ந்கதடுக்ைப்பட்டு ததர்வுைள் 

நடத்தப்படும். 

https://www.winmeen.com/tnpsc-free-online-test/
https://www.winmeen.com/books-for-tnpsc-preparation/
https://www.winmeen.com/best-tnpsc-online-coaching-center-guidance/
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டி என் பி எஸ் சி - தபொன்ற ததர்வுைளுக்கு 6 மொத ைொல பயிற்சி இல்லொமல் 

பயனில்கல. விருப்பம் உள்ளவர்ைள் உடதன இகணந்து பயன்கபறுங்ைள். 

பட்டப்படிப்பு தரத்திலொன அகனத்து பொடத்திட்ட பகுதிைளுக்கும் 

பொடக்குறிப்புைள் கைொடுக்ைப்படும். 

தமலும் விவரங்ைளுக்கு அட்மிகன கதொடர்பு கைொள்ளுங்ைள் - 7010168114 

Details: https://goo.gl/vLmrdX 

Winmeen Tnpsc Group 1 & 2 Self Preparation Course 

Duration - 6 Months 

[ Daily Test + Daily Study Notes for each & every Syllabus Topics] 

Fees - Rs 5000/- 

Serious Aspirants can approach admin - 7010168114 [ Whatsapp Number ] 

Study from your Home and Succeed by our Notes 

Details: https://goo.gl/vLmrdX 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FvLmrdX&h=ATPjq2JJspnH99Z-Cy52ObiJAqnR3xESmrx8qnX_NXr4YdtNS9A_1UK_HseXkFi3LQUICO9rqjh65GHn-0sfhSeI_tSFONEyozxS8Gyepw2rSM5HZsW3HM4efb3GrkcdpCu4s3faMA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FvLmrdX&h=ATO9FeNYpqZ7h9dA5ba3Ul13gtbwFGnNrHjWWpa8VK6j5OJuxpCRXj50c7-3ztUOMtGbabpweA2fLLn2z5DnqTT3499-4Dq0tjHxxTdmwdWVYasnDCdgE_RvgQbVW5bjXzLyI34VFg

