
 
    

 

TNPSC Group 2 & Group 2A தேர்வுக்கு 

எங்கு எதே படிக்க தேண்டும் 

 

TNPSC குரூப் 2  மற்றும் குரூப் 2A தேர்வுகளுக்கு புதிய பாடத்திட்டம் 
மாற்றப்பட்டுள்ளது.  

இந்ேப் பாடத்திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ேதைப்புகதள புதிய மற்றும் பதைய சமச்சீர் 
புத்ேகங்கள் எங்கு எந்ே பாடங்கதள எந்ே பக்கத்தில் நீங்கள் படிக்கதேண்டும் என்ற 
ேகேல் இங்தக ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது  

 

அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team Online Coaching) சார்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 
2 மற்றும் குரூப் 2 முேல்நிதைத் தேர்வுக்கான (TNPSC Group 2 and Group 2A Prelims) 
ஆன்தைன் வீடிதயா ேகுப்புகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

இந்ே ேகுப்புகளில் இதைய விருப்பமுள்தளார் எங்கதளத் கோடர்பு ககாள்ளைாம் 
தமலும் இேற்கான ஆன்தைன் தேர்வுகள் நடத்ேப்படுகின்றன ஆன்தைன் ேகுப்பில் 
இதையும்  அதனேருக்கும் ஆன்தைன் தேர்வுகள் இைேசமாக ேைங்கப்படும். 

Group 2&2A Video Course :  https://bit.ly/2mtZxLN   Group 2&2A Test Batch : https://bit.ly/2mVSlbL  

6000 வினாக்கள் அடங்கிய ஆன்தைன் தேர்வு மற்றும் அேற்கான திட்ட அட்டேதை 
அதனத்தும் Athiyaman  Team  தசனலில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

6th to 8th Book Old and New Book - History Topics 

TNPSC குரூப் 2  மற்றும் குரூப் 2A  புதிய ேரைாறு பாடத்திட்டத்தே  

பதைய சமசீர் புத்ேகத்தில் படிக்க தேண்டிய  பாடங்கள் மற்றும் பக்கங்களின் விேரம்  

 

ஆறாம் ேகுப்பு முேல் பருேம் 

பாடம்-2  சிந்து சமகேளி நாகரிகம் பக்கம் 165  

பாடம்-3 பண்தடய ேமிைகம் பக்கம் 173  

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/
https://bit.ly/2mtZxLN
https://bit.ly/2mVSlbL


 
    

 

ஆறாம் ேகுப்பு இரண்டாம் பருேம்  

எந்ே பாடமும் படிக்க தேதேயில்தை 

 

ஆறாம் ேகுப்பு மூன்றாம் பருேம்  

எந்ே பாடமும் படிக்க தேதேயில்தை 

 

ஏைாம் ேகுப்பு முேல் பருேம்  

பாடம்-3 கேன்னிந்திய அரசுகள் பக்கம் 227 

 

ஏைாம் ேகுப்பு இரண்டாம் பருேம்  

பாடம்-2 கடல்லி சுல்ோன்கள் பக்கம் 146 

 

ஏைாம் ேகுப்பு மூன்றாம் பருேம்  

பாடம்-1 விஜயநகர பாமினி அரசுகள் பக்கம் 161 

 

எட்டாம் ேகுப்பு முேல் பருேம் 

பாடம்-1 முகைாயர் ேருதக பக்கம் 252 

பாடம்-2 மராத்தியர்கள் பக்கம் 270 

 

எட்டாம் ேகுப்பு இரண்டாம் பருேம்  

எந்ே பாடமும் படிக்க தேதேயில்தை 

 

Group 2&2A Video Course :  https://bit.ly/2mtZxLN   Group 2&2A Test Batch : https://bit.ly/2mVSlbL  

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/
https://bit.ly/2mtZxLN
https://bit.ly/2mVSlbL


 
    

 

எட்டாம் ேகுப்பு மூன்றாம் பருேம்  

பாடம்-4 ேமிைகத்தில் நாயக்கர் ஆட்சி 196 

பாடம்-5 ேமிைகத்தில் மராத்தியர் ஆட்சி 204 

 

TNPSC குரூப் 2  மற்றும் குரூப் 2A  புதிய ேரைாறு பாடத்திட்டத்தே  

புதிய சமசீர் புத்ேகத்தில் படிக்க தேண்டிய  பாடங்கள் மற்றும் பக்கங்களின் விேரம்  

 

ஆறாம் ேகுப்பு முேல் பருேம் 

பாடம்-3  சிந்து சமகேளி நாகரிகம் பக்கம் 147 

பாடம்-4 பண்தடய நாகரிகங்கள் பக்கம் 166 

 

ஆறாம் ேகுப்பு இரண்டாம் பருேம் 

பாடம் 1 ேட இந்தியாவில் தேேகாை பண்பாடும் கேன்னிந்தியாவில் கபருங்கற்காைப் 
பண்பாடும் பக்கம் 107 இந்ே பாடத்தில் கேன்னிந்தியாவில் கபருங்கற்காைப் பண்பாடு 
இதே மட்டும் படித்ோல் தபாதும் 

 

ஆறாம் ேகுப்பு மூன்றாம் பருேம் 

பாடம் 1 பண்தடய காை ேமிைகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் சங்க காைம் பக்கம் 95 

பாடம் 3   தபரரசுகளின் காைம் ேர்த்ேனர் பக்கம் 122 இந்ே பாடத்தில் குப்ேர்கள்  
மட்டும் படித்ோல் தபாதும் 

பாடம்-4 கேன்னிந்திய அரசுகள் பக்கம் 140 

 

Group 2&2A Video Course :  https://bit.ly/2mtZxLN   Group 2&2A Test Batch : https://bit.ly/2mVSlbL  

Website : https://athiyamanteam.com  Channel : https://bit.ly/35asY76   Telegram :  https://bit.ly/2m1Nk0i  

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/
https://bit.ly/2mtZxLN
https://bit.ly/2mVSlbL
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ஏைாம் ேகுப்பு முேல் பருேம் 

பாடம் 3  பிற்காை தசாைர்களும் பாண்டியர்களும் பக்கம் 153  

பாடம்-4 கடல்லி சுல்ோனிய பக்கம் 168 

 

ஏைாம் ேகுப்பு இரண்டாம் பருேம் 

பாடம்-1 விஜயநகர பாமினி அரசுகள் பக்கம் 113  

பாடம்-2 முகைாயப் தபரரசு பக்கம் 128  

பாடம்-3 மராத்தியர்கள் மற்றும் தபஷ்ோக்களின் எழுச்சி பக்கம் 145 

 

எட்டாம் ேகுப்பு முேல் பருேம்  

எந்ே பாடமும் படிக்க தேதேயில்தை 

 

எட்டாம் ேகுப்பு இரண்டாம் பருேம்  

எந்ே பாடமும் படிக்க தேதேயில்தை 

Group 2&2A Video Course :  https://bit.ly/2mtZxLN   Group 2&2A Test Batch : https://bit.ly/2mVSlbL  
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