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T NPSC குருப் 1 பிதானத் ததர்வு/லகுப்புகள் / ததர்வுப்பயிற்சி/அஞ்சல் 
லழித்ததர்வுக்கான 

 ததர்வு அட்டலனன 2016-2017 

தாள் – 1 – ததர்வு அட்டலனன 

1. பகுதி-1 நவீன இந்தி லயாறு ற்றும் இந்திப் பண்பாடு, 
2. பகுதி-2 – கணிதம் ற்றும் அறிவுக்கூர்ன, தகலல் ததாழில்னுட்பம்  

3. குதி – 3- இந்தின & தமிமக அவில் அறிவினல் ததொழில்  நுட்த்தின்  ங்கு நற்றும் தொக்கம் 
நற்றும்  மநம்ொடு 

ததர்வு 
லரினச  

பாடப்பகுதி  படிக்க/ பார்க்க தலண்டி 

புத்தகங்கள் 

1 மபண்டத்தின் அமநப்பு-தொது அறிவினல் விதிகள்-புதின 

உருயொக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்-மதசின அறிவினல் 

ஆபொய்ச்சி கூடங்கள்-ருப்தொருள்களின் 

ண்புகளும்,இனக்கங்களும்,-இனற்பினல் 

அவுகள்,அவீடுகள் நற்றும் அகுகள்-விமை,இனக்கம் 

நற்றும் ஆற்ல்-கொந்தவினல்,மின்ைொபவினல் நற்றும் 

மின்னுவினல்- தயப்ம்,எளி நற்றும் எலி 

தமிழ்நாடு பள்ளிப்பருல பாட 
நூல்கள் 2004 பதிப்பு / கூடுதல் 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும்  

2 மபொப்பினர்களின் யருமக-பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் 

ஆட்சி.பிரிட்டிரொரின் ஆட்சியிொல் ைமூக-தொருொதொப-

ண்ொட்டு நொற்ங்கள்-இந்தின ைமூகச் ைநன சீர்திருத்த 
இனக்கங்கள் ழுச்சி 

தமிழ் நாடு பாட நூய ற்றும் 
இந்தி விடுதனயப்தபாாட்ட 
லயாறு , டாக்டர் தக 
தலங்கதடசன் 

3 தகாடுக்கப்பட்டுள்ர தவுகனர தகலயாக ாற்றுதல்-

புள்ளிவிலம் தசகரித்தல்- லனகப்படுத்துதல் ற்றும் 

அட்டலனனப் படுத்துதல்-குழு-லனபடம் ற்றும் 

பனற வினாத்தாள் ததாகுப்பு 
ற்றும் கணின் புத்தகம் , 
தமிழில் ழுதுபலர்களுக்காக 
ட்டுத - பள்ளிப்பாட 
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விரக்கபடம்-முழுனத் ததாகுதிாக தகலல்கனர 

ததரிவித்தல்-தகாடுக்கப் பட்ட தகலல்கனர பகுப்பாாய்வு 
தசய்தல் 

நூல்கள் 6 முதல் 10 லன 
கணிதம் பயிற்சி வினாக்கள் 

4 அனு நற்றும் அனுக்கரு இனற்பினல்--யொனினல் நற்றும் 

விண்ணினல் அறிவினல்- நிநொமஇனல் –பூமகொ 

இனற்பினல்-தனிநங்கள் நற்றும் மைர்நங்கள்-அமிங்கள் 

,கொபங்கள் நற்றும் உப்புகள்-தைனற்மக உபங்கள்-

உயிர்தகொல்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்தகொல்லிகள்- கொர்ன், 
மட்பஜன் நற்றும் அதன் கூட்டுப்தொருட்கள் 

தமிழ் நாடு பள்ளிப்பருல பாட 
நூல்கள் 2004 பதிப்பு / கூடுதல் 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

5 இந்தினப் ண்ொட்டின் தன்மநகள்-மயற்றுமநயில் 

எற்றுமந-இம், நிம்,தநொழி நற்றும் மக்க யமக்கங்கள்-

நதச்ைொர்ற் ொடு-கம இக்கின , நடனம் , இனச ற்றும் 

ண்ொட்டு அமநப்புகள்- 

தமிழ் நாடு பாட நூய ற்றும் 
இந்தி விடுதனயப்தபாாட்ட 
லயாறு , டாக்டர் தக 
தலங்கதடசன்/ கனய 
தபாருராதா அனப்புகனர 
தபாறுத்தலன இந்திா 
ஆண்டுப்புத்தகம் 

6 சதவீதம்-மீ.தப.ல. ற்றும் மீ.சி., விகிதம் ற்றும் 

விகிதாச்சாம்- தனிலட்டி-கூட்டு லட்டி- பப்பரவு-கன 

அரவு- தநம் ற்றும் தலனய – நிகழ்தகவு 

பனற வினாத்தாள் ததாகுப்பு 
ற்றும் கணின் புத்தகம் , 
தமிழில் ழுதுபலர்களுக்காக 
ட்டுத/ பள்ளிப்பாட நூல்கள் 
6 முதல் 10 லன கணிதம் 
பயிற்சி வினாக்கள் 

7 உயிர்மயதினல் நற்றும் உயிரித்ததொழில்னுட்ம்-

மின்மயதினல்-ொலிநர் நற்றும் பிொஸ்டிக் யொழ்க்மக 

அறிவினலின் முக்கின கருத்துக்கள்-தைல்லின் அடிப்மட 

ற்றின அறிவினல்-உயிரிங்களின் ல்மயறு யமககள்-

உணவூட்டம் நற்றும் திட உணவு-சுயொைம்-ைத்துணவினல் 

நற்றும் உணர்வினல்-யர்சிமதநொற் தயளிமனற்ம்-

தமிழ் நாடு பள்ளிப்பருல பாட 
நூல்கள் 2004 பதிப்பு / கூடுதல் 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 
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உயிரித் ததொடர்பினல் 

8 குத்தறியொர்கள் ழுச்சி-தமிழ்ொட்டில் திபொவிட இனக்கம்-

அபசினல் கட்சிகள் நற்றும் அதன் பிப திட்டங்கள்-மதசின 

நறுநர்ச்சி-1857கு முன் பிரிட்டிரொருக்கு ற்ட்ட ழுச்சி-

1857 தருங்ககம்-இந்தின மதசின கொங்கிபஸ்-மதசினத் 

தமயர்களின் ழுச்சி-கொந்தி, மரு, தொகூர்- மதொஜி- 
தீவிபயொத இனக்கங்கள் 

தமிழ் நாடு பாட நூய ற்றும் 
இந்தி விடுதனயப்தபாாட்ட 
லயாறு , டாக்டர் தக 
தலங்கதடசன்-கூடுதல் 
குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

9 தகலல் ததாழில்நுட்பம்-அடிப்பனட தசாற்கள்-தகலல் 

ததாடர்பு- தகலல் ததாழில்நுட்பத்தின் பன்பாடு- 

முடிதலடுத்தல் ற்றும் பிச்சனனகனர தீர்த்தல்-
கணிப்தபாறியின் அடிப்பனட ற்றும் அடிப்பனடச் 
தசாற்கள் 

பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

10 இபத்தம் நற்றும் இபத்த சுமற்சி- ொொமில்ொ சுபப்பி 

நண்டம் அமநப்பு-இப்தருக்க அமநப்பு மும-

நபபினல் நற்றும் ொபம்ரின அறிவினல்- 

விங்குகள்,நனிதன்,தொயபம் இயற்றின் யொழ்வினல்-அபசின் 
அறிவினல் ததொடர்ொ தகொள்மககள் நற்றும் 

நிறுயங்கள்-அறிவினல் ததொழில் நுட்த்தின் ங்களிப்பு–

ைொதம-தொக்கம்-ஆற்லில் தன்னிமவு- ண்தய்யம்  
கண்டறிதல் ொதுகொப்பு ஆபொய்ச்சி ததொடர்ொ 

நிறுயங்கள்- கடல் ஆபொய்ச்சி நற்றும் மநம்ொடு 

தமிழ் நாடு பள்ளிப்பருல பாட 
நூல்கள் 2004 பதிப்பு / கூடுதல் 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 
 
குறிப்பு தமிழிதயத  
லறங்க்கப்படும் 

11 மதசின மொபொட்ட்த்தின் ல்மயறு நிமகள்-ல்மயறு 

ைட்டங்கள்-உகப் மொர்கள் அதன் இறுதி நிம – 

நதயொதமும் மதைப்பிரிவிமயும்-சுதந்திபப்மொபொட்ட்த்தில் 

தமிழ்ொட்டின் ங்களிப்பு-பொஜொஜி-ய.உ.சிதம்பொர்-

தரினொர்-ொபதினொர் நற்றும் ர் 

தமிழ் நாடு பாட நூய ற்றும் 
இந்தி விடுதனயப்தபாாட்ட 
லயாறு , டாக்டர் தக 
தலங்கதடசன்- கூடுதல் 
குறிப்புகள் லறங்கப்படும். 

12 ததொம நுண்ணுர்வு ததொழில்நுட்ம் நற்றும் அதன் தமிழ் நாடு பள்ளிப்பருல பாட 
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னன்ொடுகள்- உயிரின  ம் நற்றும் சுகொதொபம்-ல்லுயிரி 

மயறுொடும் அதன் ொதுகொப்பும்-நனித மொய்கள் 

முன்தடுப்பு நற்றும் பொநரித்தல்-பவும் தன்மநயுள் 

மொய்கள்-பயொத் தன்மநயுள் மொய்கள்-நது 

அடிமநனொதல் நற்றும் மொமதப்தொருட்கள்- சுற்றுச்சூமல்  
நற்றும் சூமலினல் 

 

நூல்கள் 2004 பதிப்பு / கூடுதல் 
பாடக்குறிப்புகள் 
லறங்கப்படும். 
 
குறிப்பு தமிழிதயத 
லறங்க்கப்படும் 

13 திருப்புதல் ததர்வு  

14 திருப்புதல் ததர்வு  

 

தாள் -2 – ததர்வு அட்டலனை 

1. இந்தி அசியனப்பு ற்றும் உயக நாடுகளில் ற்பட்டுள்ர அசில் நியனகளின் 
தாக்கம் இந்திாவில் ற்றும் இந்திப்புவியில்  

2. தமிழ்தாழி-தமிழ்ச்சமூகம்- பண்பாடு ற்றும் பாம்பரிம் அல்யது ஆங்கியதாழி  

3. நத்தின நற்றும் நொநி ஆட்சிமும நற்றும் தமிமகத்துடொ சிப்பு ததொடர்பு ைம்ந்தநொக 

15 நொநி அபசு அமநப்பு-ணிகள்-கட்டுொட்டு முமகள்- 

நத்தின அபசு அமநப்பு-ணிகள்-கட்டுொட்டு முமகள்--

நொயட்ட  நிர்யொகம்-நக்கள் ம் ைொர்ந்த திட்டங்களில் 

நொயட்ட நிர்யொகத்தின் ங்கு-- ைமூக ம்-நத்தின அபசு 

திட்டம்- நத்தின அபைொல் தமிமகத்தில் தைனல்டுத்தப்டும் 
த்திட்டங்கள்- நொ நி அபசின் ைமூக த்திட்டங்கள் 

நத்தின நற்றும் நொநி 
ஆட்சிமும நற்றும் 
தமிமகத்துடொ சிப்பு 
ததொடர்பு ைம்ந்தநொக – 
னொச்ைொமி முருகன் , 

 

16 இந்தின அபசினல் அமநப்பு-அபசினமப்பின் முகவுமப-

அபசினமப்பின் சிப்பினல்புகள்- நத்தின – நொநி நற்றும் 

நத்தின ஆட்சிப் குதிகள்-குடியுரிமந-அடிப்மட 

உரிமநகள் –கடனகள் 

12 ஆம் லகுப்பு அசில் 
அறிவில் ற்றும் இந்தி 
அசினயனப்பு டாக்டர் 
தலங்கதடசன் அல்யது 
சந்திதசகர் புத்தகம்  
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17 பூமியும் மபண்டம்-சூரின குடும்ம்-காற்று ண்டயம்- 

நியக்தகாரம்- நீர்க்தகாரம்-

ருயக்கொற்று,நமமப்தொழிவு,கொநிம நற்றும் 

தட்தயப் நிம- நீர் ய ஆதொபங்கள்-இந்தின ஆறுகள்-

நண் யமககள், கனிநங்கள் நற்றும் இனற்மக யங்கள்-

கொடுகள் நற்றும் ய உயிரிகள்-வியைொன முமகள்- 
மீன்யம்  

6 லிருந்து 10 லன புவியில் 
பாடப்பகுதி/ கூடுதல் 
பாடக்குறிப்புகள் தமிழிதயத 
லறங்கப்படும் 

18 ொகரீகமும் ண்ொடும்-தமிமர் மதொற்மும் பயலும்  

1. ண்மடத் தமிமர் யொழ்வினல் சிந்தமகள்- வீபம், 

கொதல், அம், அக்மகொட்டு யழிொடுகள் நற்றும் 
ைடங்கு முமகள் 

/Précis writing. 

தனிாக பாடக்குறிப்புகள் 
லறங்கப்படும் 

19 தமிமக ததொழிற்ைொம அமநவிடங்கள்-தொதுப்ணிகளில் 

நொநி அபைொங்கம்- ணினொர் மதர்வு முகமநகள் நொநி 

அவில் – நொநி அபசின்  நிதி ததொடர்ொக- நிதி 

ஆதொபங்கள்-ஆண்டு யபவு தைவு(ட்தஜட்) நற்றும் நொநி 
நிதி நிர்யொகம்- நத்தின  நற்றும் நொநி அபசுகளுக்கு 

இமடமனனொ உவுகள்- இந்தின ததொழில் அமநவிடங்கள்- 

தொதுப்ணிகளில் நத்தின அபசின் ங்கு- நத்தின அபசு 

அவிொ ணினொொர் மதர்வு முகமநகள்- நத்தின அபசின் 

நிதி ததொடர்ொக- நிதி ஆதொபங்கள்- ஆண்டு யபவு தைவு 

திட்டம் (ட்தஜட்)- நிதி நிர்யொகம்- 

நத்தின நற்றும் நொநி 
ஆட்சிமும நற்றும் 
தமிமகத்துடொ சிப்பு 
ததொடர்பு ைம்ந்தநொக – 
னொச்ைொமி முருகன் , 

 

20 அசு தநறிமுனமக் தகாட்பாடுகள், கடனகள் - நனித 

உரிமநப் ட்டனம்-நத்தினச் ைட்டநன்ம்-ொபொநன்ம்-

நொநிச் ைட்ட நன்ம்-ஜம்மு கொஷ்மீரின் நிம 

12 ஆம் லகுப்பு அசில் 
அறிவில் ற்றும் இந்தி 
அசினயனப்பு டாக்டர் 
தலங்கதடசன் அல்யது 
சந்திதசகர் புத்தகம் / கூடுதல் 
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பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 
தமிழில் 

21 மொக்குயபத்து நற்றும் தமபயழிப் மொக்குயபத்து நற்றும் 

தகயல் ரிநொற்ம்-ைமூகப் புவியினல்-நக்கட்ததொமக 

அடர்த்தி நற்றும் பயல்-இனற்மகப் மபழிவுகள்-மரிடர் 

நிர்யொகம்-இந்திப் தபருங்கடல், அதபிக் கடல், லங்கார 

விரிகுடாவின் அடிப்பப்பு அனவுநினய- ருய 

நிமநொற்ம் அதன் தொக்கம் நற்றும் தைனல்ொடுகள்-நொசுக் 
கட்டுப்ொடு 

6 லிருந்து 10 லன புவியில் 
பாடப்பகுதி/ கூடுதல் 
பாடக்குறிப்புகள் தமிழிதயத 
லறங்கப்படும் 

22 1. தமிமர் ைநனமும் ண்ொட்டு தறிமுமகள்- மையம்- 

மயணயம் 

2. தமிமர் ண்ொட்டு கமயும் ொகரீகமும் – இனல் , 

இமை , ொடகம், ஏவினம் , சிற்ம், ொட்டுப் புக் 

கமகள் 

Essay writing on current issues 

தனிாக பாடக்குறிப்புகள் 
லறங்கப்படும் 

23 நிர்யொகத்தில் தகயல் ததொழில்நுட்த்மத னன்டுத்துதல்- 

நொநி அவில் மின் ஆளுமக (E-Governance)- இனற்மகப் 

மரிடர்கள்- நத்தின நற்றும் நொநி அவில் மரிடர்கள்- 

மரிடர் ததொடர்ொ திட்டமிடல்- நத்தின அபசின் 
தைனல்ொடுகளில் தகயல் ததொழில் நுட்த்மத 

னன்டுத்துதல்- நத்தின அபசு அவில் மின் ஆளுமக 

நத்தின நற்றும் நொநி 
ஆட்சிமும நற்றும் 
தமிமகத்துடொ சிப்பு 
ததொடர்பு ைம்ந்தநொக – 
னொச்ைொமி முருகன் , 

 

24 உள்ொட்சி அபைொங்கம்-ஞ்ைொனத்துபொஜ்-தமிழ்ொடு-இந்தின 

நீதித்தும-ைட்ட்த்தின் ஆட்சி-இந்தினக் கூட்டொண்மந-

நத்தின நொநி உவுகள்- தருக்கடிகொ நிமகளும் அதன் 

கூறுகளும்-இந்தின குடிமநப் ணிகள்-  அபைொங்க 

அமநப்பில் கொணப்டும் நிர்யொகச் சிக்கல்கள்- நொயட்ட 
நிர்யொகத்தில் கொணப்டும் சிக்கல்கள் 

12 ஆம் லகுப்பு அசில் 
அறிவில் ற்றும் இந்தி 
அசினயனப்பு டாக்டர் 
தலங்கதடசன் அல்யது 
சந்திதசகர் புத்தகம் / கூடுதல் 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 
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25 1. தற்கொ யொழ்வினல் ைமூக யொழ்க்மக –ைொதி , ைநனம் , 

தண்கள் , கல்வி , அபசினல், தொருளினல், யணிகம் 

, தயளிொட்டுத் ததொடர்புகள் 

Comprehension of a given passage and answering quest

ions thereupon. 

தனிாக பாடக்குறிப்புகள் 
லறங்கப்படும் 

26 மதர்தல்கள்-நத்தின மதர்தல் ஆமணனம்-நொநிமதர்தல் 

ஆமணனம்-அபசு அலுயல் தநொழி – அபசினமப்பின் 8 

யது அட்டயம- அபசினமமநப்பு திருத்தங்கள்-
அபசினமநப்பின் அட்டயமகள்- தலளினாட்டு 
நிகழ்வுகள் இந்திாவின் பன்னாட்டு உமவுகள் ற்றும் 

அண்னட நாடுகளின் ததாடர்புகள்- பாதுகாப்பு ற்றும் 

இாணுலம் ததாடர்பான தசய்திகள்-  அணுக் தகாள்னக – 

நிகழ்வுகள் ற்றும் முண்பாடு- தலளிநாடுலாழ் 
இந்திர்கள் அலர்களுனட பங்களிப்பு இந்தி ற்றும் 
உயக அரவில் 

 

12 ஆம் லகுப்பு அசில் 
அறிவில் ற்றும் இந்தி 
அசினயனப்பு டாக்டர் 
தலங்கதடசன் அல்யது 
சந்திதசகர் புத்தகம் / கூடுதல் 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

27 திருப்புதல் ததர்வு  

28 திருப்புதல் ததர்வு  

 
தாள் -3 – ததர்வு காய அட்டலனை 

 
1. நடப்பு நிகழ்வுகள் ( இப்பகுதிக்கான ததர்வு , முதல் நினயத் ததர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 
உடதனத ததாடங்கப்படும்)  

2. நடப்பு தபாருராதாப் தபாக்கு_இந்திப் தபாருராதாம் ற்றும் உயகப் தபாருராதாத்தின் 
தாக்கம்  

3. ைமூக தொருொதபொ மொக்குகள் இந்தினொ நற்றும் தமிமக அவில் 
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29 இந்தினப் தொருொதபத்தின் இனல்புகள்-ந்தொண்டு 

திட்டங்கள்-நொதிரிகள்-நதிப்பீடு- நிச்சீர்திருத்தங்கள் 

நற்றும் மயொண்மந-மயொண்மநயில் அறிவினலின் 

னன்ொடு-ததொழில் யர்ச்சி-மூதன் ஆக்கம் நற்றும் 
முதலீடுகள் 

இந்திப் தபாருராதா லரர்ச்சி 
ற்றும் தம்பாடு , 
கலிமூர்த்தி , அல்யது 
சடதகாபன் , அல்யது . 
தபா.குருசாமி, / 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

30 நக்கள்ததொமக தயடிப்பு-மயமயொய்ப்பின்மந ற்றின 

நிகழ்வுகள் இந்தின நற்றும் தமிமக அவில்-குமந்மத 

ததொழிொொர்-தொருொதொபப் மொக்கு- யறுமந-தூய்மந – 
கர்ப்பு நற்றும் ஊபகப்குதிகள்- தொருொதொப 
மநம்ொட்டு தொக்கத்தொல் ண்ொடு நற்றும் ொபம்ரினத்மத 

இமத்தல்- கர்நனநொதம் நற்றும் ைமூகத்தில் கர்நனநொதலின் 

விமவு- கல்வி- கல்வி நற்றும் தொருொதொப யர்ச்சிக்கு 
இமடமனனொ ததொடர்பு 

11 ஆம் லகுப்பு தபாருராதாம் 
,ற்றும் பித்தக 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

31 கல்வினறிவின்மந-தொதுயொழ்வில் ஊமல்-ஊமல் 

முன்தடுப்பு டயடிக்மககள்- நத்தின ஊமல் கண்கொணிப்பு 

ஆமணனம்-நக்கள் நீதிநன்ம் (மொக் அதொத்)-

குமதீர்ப்ொர்-நத்தின கணக்கு தணிக்மகனொர்-

கல்வினறிவின்மந-தண்கள் மநம்ொடு- தண்கள் 

மநம்ொட்டு டயடிக்மககளில் அபசின் ங்கு-அமத்து 

துமகளிலும் தண்களுக்கு இமமக்கப்டும் அநீதிகள்-

குடும் யன்மும-யபதட்ைமப் பிபச்ைம- ொலினல் 

தொக்குதல் 

11 ஆம் லகுப்பு தபாருராதாம் 
,ற்றும் பித்தக 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

32 தொதுத்தும நிறுயங்களின் ங்களிப்பு நற்றும் ங்கு 

விக்கல்-அடிப்மட கட்டமநப்பு மநம்ொடு-மதசின 

யருநொம்-தொது நிதி நற்றும் நிதிக்தகொள்மக-விமக் 

தகொள்மக நற்றும் தொது விநிமனொக மும-யங்கியினல் –

இந்திப் தபாருராதா லரர்ச்சி 
ற்றும் தம்பாடு , 
கலிமூர்த்தி , அல்யது 
சடதகாபன் , அல்யது . 
தபா.குருசாமி, / 



 

www.iyachamy.com                                                                                To join 9952521550  Page 9 
 

ண்ம் நற்றும் ணக்தகொள்மக- அந்நின மபடி முதலீட்டின் 

ங்களிப்பு-உக யர்த்தக நிறுயன்ம்-உகநனநொதல்-
தனினொர் நனநொதல் 

பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

33 ொட்டின் யர்ச்சிக்கு திபொ யன்முமகள்- நத 

யன்மும- தீவிபயொதம் நற்றும் யகுப்பு யொதம்- 

சிறுொன்மநயிரின் பிபச்ைமகள்- நனித உரிமநகள் 

ததொடர்ொக-தகயல் அறியும் உறிமந- நத்தின நற்றும் நொநி 

தகயல் ஆமணனங்கள் 

11 ஆம் லகுப்பு தபாருராதாம் 
,ற்றும் பித்தக 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

34 கிபொந ம் நற்றும் ம் ைொர்ந்த திட்டங்கள்-ைமூகம் ைொர்ந்த 

பிபச்ைமகள்-கல்வி-நக்கள்ததொமக-மயம யொய்ப்பு-

சுகொதொபம்-யறுமந-நனிதய மநம்ொடு- நிமத்த 

தொருொதொப யர்ச்சி-தமிமத்தின் தொருொதொப மொக்கு-
ஆற்ல் நற்றும் அதன் ல்மயறு மூங்கள் நற்றும் 

யர்ச்சி- நிதிக்குழு-மதசின யர்ச்சி குழு-திட்டக்குழு – 

லறுன ஒழிப்புத் திட்டங்கள். 

 

இந்திப் தபாருராதா லரர்ச்சி 
ற்றும் தம்பாடு , 
கலிமூர்த்தி , அல்யது 
சடதகாபன் , அல்யது . 
தபா.குருசாமி, / 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

35 ொன்கு  நிர்யொகத் தூண்கொ – நீதித்தும- 
நிர்யொகத்தும-ைட்டமினற்றுதல்- ஊடகங்களுக்கிமடமன 
உள் ம்பிக்மக நற்றும் மயறுொடுகள்- கல்வி- கல்வி 
நற்றும் தொருொதொப யர்ச்சிக்கு இமடமனனொ ததொடர்பு- 
ைமூக முன்மற்த்திட்டம்-மயமதறும் உரிமநச் ைட்டம்-
சுன மநம்ொட்டுத்ததொழில்கள் நற்றும் ததொழில்முமமயொர் 
மநம்ொடு- ைமூக த்தில் அபசு ைொபொ நிறுயன்ங்களின் 
ங்களிப்பு-அபசின் சுகொதபக்  தகொள்மக ததொடர்ொமய. 

 

11 ஆம் லகுப்பு தபாருராதாம் 
,ற்றும் பித்தக 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

36 உயகாதலின் பக்கவினரவு- இந்திாவில் 

நிதிக்குறப்பத்தின்  தநாக்கு -  மூயதனம் லழிந்ததாடுதல் – 

இந்திப் தபாருராதா லரர்ச்சி 
ற்றும் தம்பாடு , 
கலிமூர்த்தி , அல்யது 
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பங்குச் சந்னதயில் தாக்கம்- லங்கியிலில் தாக்கம்- 

ததாழில்துனம ற்றும் ற்றுதியில் தாக்கம்- 

தலனயலாய்ப்பு ற்றும் லறுனயில் தாக்கம்- இந்திப் 

தபாருராதா ததானயதநாக்கு- 

 

சடதகாபன் , அல்யது . 
தபா.குருசாமி, / 
பாடக்குறிப்புகள் லறங்கப்படும் 

37 இந்திப் தபாருராதாத்தின்  தன்ன-  னலங்கியின் 

சாளிப்பு நடலடிக்னககள்- அசின் சாளிப்பு 

நடலடிக்னககள்- இடர் ற்றும் சலால்கள்- பைக்தகாள்னக- 

நிதிக் தகாள்னக- நிதி நினயப்புத் தன்ன- ற்றுதியி 

ாற்றினத்தல்- உள்நாட்டு நுகர்னல ஊக்கப்படுத்துதல்- 

தபாதுச்தசயனல தபருக்குதல்-தலனயலாய்ப்னப 

உருலாக்குதல்- உற்பத்தி சார்ந்த துனமகளுக்கு கடன் 

முனமப்படுத்துதல்- அனப்பு ரீதிான ாற்மத்னத 

ற்படுத்துதல்- க்களின் லாங்கும் சக்தின அதிகரித்தல் 

 

பாடக்குறிப்புகள் அனனத்தும் 
பித்தகாக லறஙக்ப்படும் 

38 திருப்புதல் ததர்வு   

39 திருப்புதல் ததர்வு  

 நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கான ததர்வு முதல் நினயத்ததர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட உடன் 

ததாடங்கும். 

1. அட்டலனன ாறுதலுக்குட்பட்டது 

2. அஞ்சல் லழித்ததர்லர்கள் ற்றும்  பயிற்சி ததர்வு ழுதுதலார்ர்கு ததர்வுக்கு முன்னர் 

குறிப்புகள் லறங்கப்படும், தநடி லகுப்பில் உள்ரலர்களுக்கு ஒவ்தலாரு லகுப்பும் முடிந்த 

பின்பு குறிப்புகள் லறங்கப்படும். 


