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Tnpsc Group 2 Mains Syllabus in Tamil 

Tnpsc குருப் 2 முதன்மைத் ததர்வு பாடத்திட்டம் 

1]  இந்தியா ைற்றும் தமிழக முன்தேற்றத்தில், அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத்தின் பங்கு 
ைற்றும் தாக்கம் - (Role and impact of science and Technology in the Development of India and 
Tamil Nadu) 

பேரண்டத்தின் அமைப்பு – பேொது அறிவியல் விதிகள் - புதிய உருவொக்கங்களும் கண்டுபிடிப்பும் - 
பேசிய அறிவியல் ஆரொய்ச்சி கூடங்கள் - ேருப்பேொருள்களின் ேண்புகளும், இயக்கங்களும் - 
இயற்பியல் அளவுகள், அளவீடுகள் ைற்றும் அலகுகள் - விமை, இயக்கம் ைற்றும் ஆற்றல் - 
கொந்ேவியல், மின்ைொரவியல் ைற்றும் மின்னணுவியல் - பவப்ேம், ஒளி ைற்றும் ஒலி – அணு 
ைற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல் - வொனியல் ைற்றும் விண்ணியல் அறிவியல் - நிறைொமல இயல் - 
பூபகொள இயற்பியல் - ேனிைங்கள் ைற்றும் பைர்ைங்கள் - அமிலங்கள், கொரங்கள் ைற்றும் உப்புகள் - 
பையற்மக உரங்கள் - உயிர்பகொல்லிகள் - நுண்ணுயிரிக்பகொல்லிகள் - ஆக்ஸிஜபனற்றம் ைற்றும் 
ஒடுக்க விமனகள் - ேொதுக்கள் ைற்றும் உபலொகங்களின் பவதியியல் - கொர்ேன், மைட்ரஜன் ைற்றும் 
அேன் கூட்டுப்பேொருட்கள் - உயிர்பவதியியல் ைற்றும் உயிரித் பேொழில்நுட்ேம் - மின்பவதியியல் - 
ேொலிைர் ைற்றும் பிளொஸ்டிக் வொழ்க்மக அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள் - பைல்லின் 
அடிப்ேமட ேற்றிய அறிவியல் - உயிரினங்களின் ேல்பவறு வமககள் - உணவூட்டம் ைற்றும் திட 
உணவு – சுவொைம் - ைத்துணவியல் ைற்றும் உணர்வியல் - வளர்சிமேைொற்ற பவளிபயற்றம் - 
உயிரித் பேொடர்பியல் - இரத்ேம் ைற்றும் இரத்ே சுழற்சி – ைொளொமில்லொ சுரப்பி ைண்டலம் அமைப்பு - 
இனப்பேருக்க அமைப்பு முமற – ைரபியல் ைற்றும் ேொரம்ேரிய அறிவியல் - சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் 
சூழலியல் - உயிரிய ைலம் ைற்றும் சுகொேொரம் - ேல்லுயிரின பவறுேொடும் அேன் ேொதுகொப்பும் - 
ைனிே பைொய்கள் - முன்ேடுப்பு ைற்றும் ேரொைரித்ேல் - ேரவும் ேன்மையுள்ள பைொய்கள் - ேரவொே 
ேன்மையுள்ள பைொய்கள் - ைது அடிமையொேல் ைற்றும் பேொமேப்பேொருட்கள் - விலங்குகள், 
ைனிேன், ேொவரம் இவற்றின் வொழ்வியல் - அரசின் அறிவியல் பேொடர்ேொன பகொள்மககள் ைற்றும் 
நிறுவனங்கள் - அறிவியல் பேொழில் நுட்ேத்தின் ேங்களிப்பு – ைொேமன – ேொக்கம் - ஆற்றலில் 
ேன்னிமறவு – எண்பணய் வளம் கண்டறிேல் - ேொதுகொப்பு ஆரொய்ச்சி பேொடர்ேொன நிறுவனங்கள் 
- கடல் ஆரொய்ச்சி ைற்றும் பைம்ேொடு – பேொமல நுண்ணுணர்வு பேொழில்நுட்ேம் ைற்றும் அேன் 
ேயன்ேொடுகள் 
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2] தமிழ்நாடு பற்றிய சிறப்பு குறிப்புகளுடன் ைத்திய ைற்றும் ைாநில ஆட்சிமுமற -
(Administration of Union and States with special reference to TamilNadu) 

ைொநில அரசு அமைப்பு – ேணிகள் - கட்டுேொட்டு முமறகள் - ைொவட்ட நிர்வொகம் - ைக்கள் ைலம் 
ைொர்ந்ே திட்டங்களில் ைொவட்ட நிர்வொகத்தின் ேங்கு – ேமிழக பேொழிற்ைொமல அமைவிடங்கள் - 
பேொதுப்ேணிகளில் ைொநில அரைொங்கம் - ேணியொளர் பேர்வு முகமைகள் ைொநில அளவில் - ைொநில 
அரசின் நிதி பேொடர்ேொக – நிதி ஆேொரங்கள் - ஆண்டு வரவு பைலவு (பட்தெட்) ைற்றும் ைொநில 
நிதி நிர்வொகம் - நிர்வொகத்தில் ேகவல் பேொழில்நுட்ேத்மே ேயன்ேடுத்துேல் - ைொநில அளவில் 
மின் ஆளுமக (E-Governance) - இயற்மகப் பேரிடர்கள் - ைத்திய ைற்றும் ைொநில அளவில் 
பேரிடர்கள் - பேரிடர் பேொடர்ேொன திட்டமிடல் - ைமூக ைலம் - ைத்திய அரசு திட்டம் - ைத்திய 
அரைொல் ேமிழகத்தில் பையல்ேடுத்ேப்ேடும் ைலத்திட்டங்கள் - ைத்திய அரசு அமைப்பு – ேணிகள் 
ைற்றும் கட்டுப்ேொட்டு முமறகள் - ைத்திய ைற்றும் ைொநில அரசுகளுக்கு இமடபயயொன உறவுகள் - 
இந்திய பேொழில் அமைவிடங்கள் - பேொதுப்ேணிகளில் ைத்திய அரசின் ேங்கு – ைத்திய 
அளவிலொன ேணியொளர் பேர்வு முகமைகள் - ைத்திய அரசின் நிதி பேொடர்ேொக – நிதி ஆேொரங்கள் 
- ஆண்டு வரவு பைலவு திட்டம் (பட்தெட்) – நிதி நிர்வொகம் - ைத்திய அரசின் பையல்ேொடுகளில் 
ேகவல் பேொழில் நுட்ேத்மே ேயன்ேடுத்துேல் - ைத்திய அரசு அளவில் மின் ஆளுமக – ைமூக 
ைலம் - ைத்திய அரைொல் பையல்ேடுத்ேப்ேடும் ைமூக ைல திட்டங்கள் இந்திய அளவில். 

 

3] சமூக தபாருளாதார தபாக்குகள் இந்தியா ைற்றும் தமிழக அளவில் – ( Socio Economic Issues 
in India and tamilnadu ) 

ைக்கள்பேொமக பவடிப்பு – பவமலவொய்ப்பின்மை ேற்றிய நிகழ்வுகள் இந்திய ைற்றும் ேமிழக 
அளவில் - குழந்மே பேொழிலொளர் - பேொருளொேொரப் பேொக்கு – வறுமை – தூய்மை & ைகர்ப்புற 
ைற்றும் ஊரகப்ேகுதிகள் - பேொதுவொழ்வில் ஊழல் - ஊழல் முன்ேடுப்பு ைடவடிக்மககள் - ைத்திய 
ஊழல் கண்கொணிப்பு ஆமணயம் - ைக்கள் நீதிைன்றம் (பலொக் அேொலத்) – குமறதீர்ப்ேொளர் - 
ைத்திய கணக்கு ேணிக்மகயொளர் - கல்வியறிவின்மை – பேண்கள் பைம்ேொடு – பேண்கள் 
பைம்ேொட்டு ைடவடிக்மககளில் அரசின் ேங்கு – அமனத்து துமறகளிலும் பேண்களுக்கு 
இமழக்கப்ேடும் அநீதிகள் - குடும்ே வன்முமற – வரேட்ைமனப் பிரச்ைமன – ேொலியல் ேொக்குேல் - 
பேொருளொேொர பைம்ேொட்டு ேொக்கத்ேொல் ேண்ேொடு ைற்றும் ேொரம்ேரியத்மே இழத்ேல் - 
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ைகர்ையைொேல் ைற்றும் ைமூகத்தில் ைகர்ையைொேலின் விமளவு – ைொட்டின் வளர்ச்சிக்கு எதிரொன 
வன்முமறகள் - ைே வன்முமற – தீவிரவொேம் ைற்றும் வகுப்பு வொேம் - சிறுேொன்மையினரின் 
பிரச்ைமனகள் - ைனிே உரிமைகள் பேொடர்ேொக – ேகவல் அறியும் உரிமை & ைத்திய ைற்றும் ைொநில 
ேகவல் ஆமணயங்கள் - ைொன்கு நிர்வொகத் தூண்களொன நீதித்துமற – நிர்வொகத்துமற – 
ைட்டமியற்றுேல் - ஊடகங்களுக்கிமடபய உள்ள ைம்பிக்மக ைற்றும் பவறுேொடுகள் - கல்வி – கல்வி 
ைற்றும் பேொருளொேொர வளர்ச்சிக்கு இமடபயயொன பேொடர்பு – ைமூக முன்பனற்றத்திட்டம் - 
பவமலபேறும் உரிமைச் ைட்டம் - பைம்ேொட்டுத்பேொழில்கள் ைற்றும் பேொழில்முமனபவொர் 
பைம்ேொடு – ைமூக ைலத்தில் அரசு ைொரொ நிறுவனங்களின் ேங்களிப்பு – அரசின் சுகொேொரக் 
பகொள்மக பேொடர்ேொனமவ. 

4] நடப்பு நிகழ்வுகள் ததசிய அளவில் – Current Issues at National Level 

5] நடப்பு நிகழ்வுகள் ைாநில அளவில் – Current Issues at State Level 

விோத்தாள் அமைப்பு : 

1) 35 மூன்று ைதிப்பேண் வினொக்கள் பகொடுக்கப்ேட்டிருக்கும், 30 வினொக்களுக்கு 
விமடயளிக்க பவண்டும். (30 வொர்த்மேகளில்) - 30x3 = 90 Marks 

2) 18 எட்டு ைதிப்பேண் வினொக்கள் பகொடுக்கப்ேட்டிருக்கும், 15 வினொக்களுக்கு விமடயளிக்க 
பவண்டும். (120 வொர்த்மேகளில்) - 15x8 = 120 Marks 

3) 3 ேதிமனந்து ைதிப்பேண் வினொக்கள் பகொடுக்கப்ேட்டிருக்கும். 2 வினொக்களுக்கு 
விமடயளிக்க பவண்டும். (250 வொர்த்மேகளில்) - 2x15 = 30 Marks 

4) 4 முப்ேது ைதிப்பேண் வினொக்கள் பகொடுக்கப்ேட்டிருக்கும். 2 வினொக்களுக்கு விமடயளிக்க 
பவண்டும். (500 வொர்த்மேகளில்) - 2x30 = 60 Marks 

Tnpsc Group 2 Mains Syllabus in English 

1] Role and impact of science and Technology in the Development of India and Tamil Nadu.  

Nature of universe‐General scientific laws‐Scientific instruments‐Inventions and discoveries ‐ 
Science glossary‐Physical quantities, standards and units ‐Mechanics and properties of matter‐ 
Force, motion and energy‐Heat, light and sound‐Magnetism, ‐electricity and electronics ‐ Elements 




