
TNPSC குரூப் 2A தேர்வில் எளிேில் PASS ஆக தவண்டுமா? அேற்கான 

வழிகள் சில :- 

 

1] அரசியல் அறிவியல் - LAXMIKANTH indian polity புத்தகத்தத 

முழுதையாக படிக்க வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் தான் புத்தகம் உள்ளது. 

வேறு ேழியில்தல. அந்த புத்தகத்தத முழுதையாக படித்தால் உறுதியாக 

அரசியல் அறிேியல் பகுதியில் முழு ைதிப்பபண் பபற்று ேிடலாம். + 6ஆம் 

ேகுப்பு முதல் 12ஆம் ேகுப்பு ேதரயுள்ள சைச்சீர் கல்ேி புத்தகங்கள்... + 

முந்ததய ஆண்டு ேினாத்தாள்கள் முழுேதும்... 

 

2] ப ாதுத்ேமிழ் - ேழக்கைாக அதனேரும் கூறுேது வபால 6ஆம் ேகுப்பு 

முதல் 12ஆம் ேகுப்பு ேதரயுள்ள சைச்சீர் கல்ேி புத்தகங்கள்... + ைற்றும் 

ஏதாேது ஒரு மூல புத்தகங்கள் - [ எ-டு]  வதேிரா.. +  முந்ததய ஆண்டு 

ேினாத்தாள்கள் முழுேதும்... 

 

3] நடப்பு நிகழ்வுகள் - www.gktoday.in - இந்த இதையதளத்தில் உள்ள 

நடப்பு நிகழ்வுகதள படித்தால் ைட்டுவை, நடப்பு நிகழ்வுகள் பகுதியில் முழு 

ைதிப்பபண் பபற முடியும். தற்வபாது நதடபபற்ற குரூப் 2A வதர்வு ைற்றும் 

அதற்கு முன் நதடபபற்ற அதனத்து TNPSC வதர்வுகளிலும் வகட்கப்பட்ட 

நடப்பு நிகழ்வுகள் அதனத்தும் அல்லது மூன்றில் 2 1/2 பங்கு 

ேினாக்கள்  www.gktoday.in - இந்த இதையதளத்தில் உள்ளன.  

 

  குறிப்பு :-  www.gktoday.in - இந்த இதையதளத்தில் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

ஆங்கிலத்தில் ைட்டும் தான் உள்ளன. தைிழில் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

வேண்டுபைன்றால் WWW.WINMEEN.COM என்ற இதையதளத்தத 

பார்க்கவும். இந்த இதையதளத்தில் உள்ள நடப்பு 

நிகழ்வுகள் www.gktoday.in - தைிழில் பைாழி ைாற்றம் பசய்யப்பட்டதே.  

 

4] கணிேம் - முந்ததய ஆண்டு ேினாத்தாள்கள் முழுேதும்...[ எ-டு]  சக்தி 
அறிவுக்கூர்தை புத்தகம். [ இந்த புத்தகத்தில் இதுேதர நதடபபற்ற 

அதனத்து  TNPSC வதர்வுகளிலும் வகட்கப்பட்ட கைித ேினாக்கள் 

முழுதையான ேிளக்கங்களுடன் உள்ளன. + RS Aggarwal Quantitative 

Aptitude.  
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5] அறிவியல் - அறிேியதல பபாறுத்தேதர இதேவய வபாதுைானதே -

  6ஆம் ேகுப்பு முதல் 12ஆம் ேகுப்பு ேதரயுள்ள சைச்சீர் கல்ேி 
புத்தகங்கள்... + முந்ததய ஆண்டு ேினாத்தாள்கள் முழுேதும்...  

 

6] புவியியல் -  6ஆம் ேகுப்பு முதல் 12ஆம் ேகுப்பு ேதரயுள்ள சைச்சீர் 

கல்ேி புத்தகங்கள்... + முந்ததய ஆண்டு ேினாத்தாள்கள் முழுேதும்...  

 

7] ப ாருளாோரம் / வணிகவியல் -  6ஆம் ேகுப்பு முதல் 12ஆம் ேகுப்பு 

ேதரயுள்ள சைச்சீர் கல்ேி புத்தகங்கள்... + முந்ததய ஆண்டு 

ேினாத்தாள்கள் முழுேதும்...  

 

8] வரலாறு -  6ஆம் ேகுப்பு முதல் 12ஆம் ேகுப்பு ேதரயுள்ள சைச்சீர் 

கல்ேி புத்தகங்கள்... + முந்ததய ஆண்டு ேினாத்தாள்கள் முழுேதும்...  [ 

ேரலாறு பகுதிதய பபாறுத்த ைட்டும் இந்த புத்தகம் தான் என்று 

குறிப்பிட்டு கூற  முடியாது. காரைம் - ேினாக்கள் பல நிதலகளில் 

வகட்கப்படுகின்றன. எல்லா ேிேரங்கதளயும் ஒவர புத்தகத்தில் கூற 

முடியாது. 2 , 3 ேரலாறு புத்தகங்கள் ோங்க வேண்டும். அல்லது 

இதையத்தில் பசன்று நைக்கு வேண்டிய அதனத்து குறிப்புகதளயும் 

எடுத்துக்பகாள்ள வேண்டும். ] உதாரைம் - நீலகண்ட பிரம்ைச்சாரி 

அேர்கதள பற்றிய குறிப்புகள் அதனத்து புத்தகங்களிலும் உள்ளன. 

ஆனால் அேர் பிறந்த ஊர் நிதறய புத்தகங்களில் இல்தல. அதனால் தான் 

ேரலாறு பகுதிதய படிக்கும் வபாது அது பதாடர்பான பகுதிகதள 

இதையதளத்தில் இருந்து எடுத்து நம் பாடக்குறிப்புகளுடன் வசர்த்து 

பகாள்ள வேண்டும்.  

 

  - வைவல கூறியோறு - புத்தகங்கதள படித்தால் முதல் முதறயிவல 

அல்லது எளிதாக வதர்ச்சி பபறலாம்.  

 


