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Tnpsc Group 2 General Tamil Syllabus 

ப ொதுத்தமிழ் 

 குதி – (அ) 

இலக்கணம் 

1. ப ொருத்துதல் : ப ொருத்தமொன ப ொருளைத் ததர்வு பெய்தல் - புகழ் ப ற்ற நூல் 
நூலொெிரியர் 

2. பதொடரும் பதொடர்பும் அறிதல் - இத்பதொடரொல் குறிக்கப்ப றும் ெொன்தறொர் - 
அளடபமொழியொல் குறிக்கப்ப றும் நூல் 

3.  ிரித்பதழுதுக 

4. எதிர்ச்பெொல்ளல எடுத்பதழுதுதல் 

5. ப ொருந்தொச் பெொல்ளலக் கண்டறிதல் 

6.  ிளழதிருத்தம் - ெந்திப் ிளழளய நீக்குதல் - ஒருளம  ன்ளம –  ிளழகளை 
நீக்குதல் 

7. மரபுப்  ிளழகள், வழுவுச் பெொற்களை நீக்குதல் -  ிறபமொழிச்பெொற்களை 
நீக்குதல்  

8. ஆங்கிலச் பெொல்லுக்கு தநரொன தமிழ்ச் பெொல்ளல அறிதல் ஒலி 
தவறு ொடறிந்து ெரியொன ப ொருளையறிதல் 

9. ஓபரழுத்து ஒருபமொழி உரிய ப ொருளைக் கண்டறிதல் 

10. தவர்ச்பெொல்ளல ததர்ந்பதடுத்தல் 

11. தவர்பெொல்ளலக் பகொடுத்து விளனமுற்று, விளனபயச்ெம், விளனயொலளணயும் 
ப யர் பதொழிற்ப யளர – உருவொக்கல் 

12. அகரவரிளெப் டி பெொற்களைச் ெரீ்பெய்தல் 

13. பெொற்களை ஒழுங்கு டுத்தி பெொற்பறொடரொக்குதல் 

14. ப யர்ச்பெொல்லின் வளகயறிதல் 

15. இலக்கணக் குறிப் றிதல் 

16. விளடக்தகற்ற வினொளவத் ததர்ந்பதடுத்தல் 



Visit www.winmeen.com For More Study Materials 

Tnpsc Group 2 Notification Details - https://goo.gl/Piwh5r 

17. எவ்வளக வொக்கியம் எனக் கண்டறிதல் 

18. தன்விளன,  ிறவிளன, பெய்விளன, பெயப் ொட்டு விளன வொக்கியங்களைக் 
கண்டறிதல் 

19. உவளமயொல் விைக்கப்ப றும் ப ொருத்தமொன ப ொருளைத் ததர்ந்பதடுத்தல் 

20. எதுளக, தமொளன, இளயபு இவற்றுள் ஏததனும் ஒன்ளறத் ததர்ந்பதடுத்தல் 

 

 குதி (ஆ) 

இலக்கியம் 

1. திருக்குறள் பதொடர் ொன பெய்திகள், தமற்பகொள்கள் பதொடளர நிரப்புதல் 
( த்பதொன் து அதிகொரம் மட்டும்) அன்பு,  ண்பு, கல்வி, தகள்வி, அறிவு, அடக்கம், 

ஒழுக்கம், ப ொளற, நட்பு, வொய்ளம, கொலம், வலி, ஒப்புரவறிதல், பெய்நன்றி, 
ெொன்றொண்ளம, ப ரியொளரத்துளணக்பகொடல், ப ொருள் பெயல்வளக, 

விளனத்திட் ம், இனியளவகூறல் 

2. அறநூல்கள் நொலடியொர் நொன்மணிக்கடிளக,  ழபமொழிநொனூறு, 

முதுபமொழிக்கொஞ்ெி, திரிகடுகம், இன்னொநொற் து, இனியளவ நொற் து, 

ெிறு ஞ்ெமூலம், ஏலொதி, ஓைளவயொர்  ொடல்கள் பதொடர் ொன பெய்திகள், 

 திபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கைில்  ிற பெய்திகள். 

3. கம் ரொமொயணம் - பதொடர் ொன பெய்திகள் தமற்தகொள்கள்,  ொ வளக, ெிறந்த 
பதொடர்கள். 

4. புறநொனூறு – அகநொனூறு, நற்றிளண, குறுந்பதொளக, ஐங்குநுறூறு, கலித்பதொளக 
பதொடர் ொன பெய்திகள், தமற்தகொள்கள் அடிவளரயளற, எட்டுத்பதொளக, 

 த்துப் ொட்டு நூல்கைில் உள்ை  ிற பெய்திகள் 

5. ெிலப் திகொரம் - மணிதமகளல – பதொடர் ொன பெய்திகள், தமற்தகொள் ெிறந்த 
பதொடர்கள் உட் ிரிவுகள் மற்றும் ஐம்ப ரும் - ஐஞ்ெிறுங்கொப் ியங்கள் 
பதொடர் ொன பெய்திகள். 

6. ப ரியபுரொணம் - நொலொயிர திவ்வியப் ிர ந்தம் - திருவிளையொடற்புரொணம் - 
ததம் ொவணி – ெறீொப்புரொணம் பதொடர் ொன பெய்திகள் 

7. ெிற்றிலக்கியங்கள்: திருக்குற்றொலக்குறவஞ்ெி – கலிங்கத்துப் ரணி – 

முத்பதொள்ைொயிரம், தமிழ்விடு தூது, நந்திக்கலம் கம் - விக்கிரமதெொழன் உலொ, 

முக்கூடற் ள்ளு, கொவடிச்ெிந்து, திருதவங்கடத்தந்தொதி, முத்துக்குமொரசுவொமி 
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 ிள்ளைத்தமிழ், ப த்தலபகம் குறவஞ்ெி, அழகொ ; கிள்ளைவிடுதூது, இரொகூரொகூன் 
தெொழன் உலொ பதொடர் ொன பெய்திகள். 

8. மதனொண்மணியம் -  ொஞ்ெொலி ெ தம் - குயில் ொட்டு - இரட்டுற பமொழிதல் 
(கொைதமகப்புலவர் - அழகியபெொக்கநொதர் பதொடர் ொன பெய்திகள்) 

9. நொட்டுப்புறப் ொட்டு – ெித்தர் ொடல்கள் பதொடர் ொன பெய்திகள் 

10. ெமய முன்தனொடிகள் அப் ர், ெம் ந்தர், சுந்தரர், மொணிக்கவொெகர், திருமூலர், 

குலதெகர ஆழ்வொர், ஆண்டொள், ெதீ்தளலச்ெொத்தனொர், எச்.ஏ.கிருஷ்ண  ிள்ளை, 

உமறுப்புலவர், பதொடர் ொன பெய்திகள், தமற்தகொள்கள், ெிறப்புப்ப யர்கள். 

 

 குதி - இ 

தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் பதொண்டும் 

1.  ொரதியொர்,  ொரதிதொென், நொமக்கல் கவிஞர், கவிமணி ததெிய விநொயகம்  ிள்ளை 
பதொடர் ொன பெய்திகள், ெிறந்த பதொடர்கள், ெிறப்புப் ப யர்கள். 

2. மரபுக்கவிளத – முடியரென், வொணிதொென், சுரதொ.கண்ணதொென், உடுமளல 
நொரொயணகவி,  ட்டுக்தகொட்ளட கல்யொணசுந்தரம், மருதகொெி பதொடர் ொன 
பெய்திகள். அளடபமொழிப்ப யர்கள். 

3. புதுக்கவிளத – ந. ிச்ெமுர்த்தி, ெி.சு.பெல்லப் ொ, தருமு ெிவரொமு,  சுவய்யொ, 

இரொ.மீனொட்ெி, ெ.மணி, ெிற் ி, மு.தமத்தொ, ஈதரொடு தமிழன் ன், அப்துல்ரகுமொன், 

கலொப்ரியொ, கல்யொண்ஜி, ஞொனக்கூத்தன், ததவததவன், ெொளல இைந்திளரயன், 

ெொலினி இைந்தளரயன், ஆலந்தூர்தமொகனரங்கன் - பதொடர் ொன பெய்திகள், 

தமற்தகொள்கள், ெிறப்புத் பதொடர்கள் மற்றும் புதிய நூல்கள். 

4. தமிழில் கடித இலக்கியம் - நொட்குறிப்பு : தநரு – கொந்தி – மு.வ.அண்ணொ – 

ஆனந்தரங்கம்  ிள்ளை நொட்குறிப்பு பதொடர் ொன பெய்திகள் 

5. நொடகக்களல இளெக்களல பதொடர் ொன பெய்திகள் 

6. தமிழில் ெிறுகளதகள் தளலப்பு – ஆெிரியர் ப ொருத்துதல் 

7. களலகள் - ெிற் ம் - ஓவியம் - த ச்சுசு – திளரப் டக்களல பதொடர் ொன 
பெய்திகள் 

8. தமிழின் பதொன்ளம – தமிழ் பமொழியின் ெிறப்பு திரொவிட பமொழிகள் பதொடர் ொன 
பெய்திகள் 
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9. உளரநளட – மளறமளலயடிகள் -  ரிதிமொற்களலஞர் - ந.மு.தவங்கடெொமி 
நொட்டொர், ரொ. ி. தெதுப் ிள்ளை, திரு.வி.க.ளவயொபுரிப் ிள்ளை – பமொழி நளட 
பதொடர் ொன பெய்திகள். 

10. உ.பவ.ெொமிநொத ஐயொ, பத.ப ொ.மீனொட்ெி சுந்தரனொர், ெி.இலக்குவனொர் - 
தமிழ்ப் ணி பதொடர் ொன பெய்திகள் 

11. ததவதநயப் ொவொணர், அகரமுதலி,  ொவலதரறு ப ருஞ்ெித்திரனொர், 

தமிழ்த்பதொண்டு பதொடர் ொன பெய்திகள். 

12. ஜி.யு.த ொப் - வரீமொமுனிவர், தமிழ்த்பதொண்டு ெிறப்புத் பதொடர்கள் 

13. ப ரியொர் - அண்ணொ – முத்துரொமலிங்கத் ததவர் - அம்த த்கர் - கொமரொெர் - 
ெமுதொயத் பதொண்டு 

14. தமிழகம் - ஊரும் த ரும், ததொற்றம் மொற்றம்  ற்றிய பெய்திகள். 

15. உலகைொவிய தமிழர்கள் ெிறப்பும் - ப ருளமயும் - தமிழ்ப்  ணியும் 

16. தமிழ்பமொழியில் அறிவியல் ெிந்தளனகள் பதொடர் ொன பெய்திகள் 

17. தமிழக மகைிரின் ெிறப்பு – அன்னி ப ெண்ட் அம்ளமயொர், மூவலூர், 

ரொமொமிர்தத்தம்மொள், டொக்டர்.முத்துலட்சுமி பரட்டி 

18. விடுதளலப்த ொரொட்டத்தில் மகைிர் ங்கு (தில்ளலயொடி வள்ைியம்ளம, 

ரொணிமங்கம்மொள்) 

9. தமிழர்வணிகம் - பதொல்லியல் ஆய்வுகள் - கடற் யணிகள் - பதொடர் ொன 
பெய்திகள் 

20. உணதவ மருந்து – தநொய் தீர்க்கும் மூலிளககள் பதொடர் ொன பெய்திகள். 

21. ெமயப் ப ொதுளம உணர்த்திய தொயுமொனவர், இரொமலிங்க அடிகைொர், 

திரு.வி.கல்யொண சுந்தரனொர், பதொடர் ொனபெய்திகள் – தமற்தகொள்கள். 
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