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1

முதன்மநத் ததர்வு ாடத்திட்டம் தமிழில்/

வினாத்தாள் அமைப்பு

தாள்-1
குதி-1 வீ இந்தின யபாறு நற்றும் இந்தினப் ண்ாடு
தபாப்பினர்களின் யருமக-பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் ஆட்சி.பிரிட்டிராரின் ஆட்சியிால் சமூகபாருாதாப-ண்ாட்டு நாற்ங்கள்-இந்தின சமூகச் சநன சீர்திருத்த இனக்கங்கள் ழுச்சிசுதந்திபத்திற்கு

பிந்மதன

எற்றுமந-இம்,
இக்கின

இந்தினா-இந்தினப்

நிம்,பநாழி

ண்ாட்டு

நற்றும்

ண்ாட்டின்

மக்க

தன்மநகள்-தயற்றுமநயில்

யமக்கங்கள்-நதச்சார்ற்

அமநப்புகள்-குத்தறியார்கள்

ாடு-கம

ழுச்சி-தமிழ்ாட்டில்

திபாவிட

இனக்கம்-அபசினல் கட்சிகள் நற்றும் அதன் பிப திட்டங்கள்-ததசின நறுநர்ச்சி-1857கு
முன் பிரிட்டிராருக்கு ற்ட்ட ழுச்சி-1857 பருங்ககம்-இந்தின ததசின காங்கிபஸ்ததசினத் தமயர்களின் ழுச்சி-காந்தி, தரு, தாகூர்- ததாஜி- ததசின தாபாட்ட்த்தின்
ல்தயறு

நிமகள்-ல்தயறு

சட்டங்கள்-உகப்

தார்கள்

அதன்

இறுதி

நிம

-

நதயாதமும் ததசப்பிரிவிமயும்-சுதந்திபப்தாபாட்ட்த்தில் தமிழ்ாட்டின் ங்களிப்பு-பாஜாஜிய.உ.சிதம்பார்-பரினார்-ாபதினார் நற்றும் ர்
Suggested reading
 State board books history, 11, 12
 12th Indian culture
 CBSE 8th std
 Indian struggle for independence, history of contemporary India by Dr
venkatesan (available in Tamil and English)
குதி-2 - கணிதம் நற்றும் அறிவுக்கூர்மந, தகயல் பதாழில்னுட்ம்
பகாடுக்கப்ட்டுள்

தபவுகம

தகயாக

நாற்றுதல்-புள்ளிவியபம்

தசகரித்தல்-

யமகப்டுத்துதல் நற்றும் அட்டயமப் டுத்துதல்-குழு-யமபடம் நற்றும் விக்கடம்முழுமநத்

பதாகுதினாக

தகயல்கம

பதரிவித்தல்-பகாடுக்கப்

ட்ட

தகயல்கம

குப்ாபாய்வு பசய்தல்- சதவீதம்-மீ.ப.ய. நற்றும் மீ.சி.ந, விகிதம் நற்றும் விகிதாச்சாபம்தனியட்டி-கூட்டு யட்டி- பப்வு-க அவு- தபம் நற்றும் தயம - நிகழ்தகவு-
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தகயல் பதாழில்நுட்ம்-அடிப்மட பசாற்கள்-தகயல் பதாடர்பு- தகயல் பதாழில்நுட்த்தின்
னன்ாடு- முடிபயடுத்தல் நற்றும் பிபச்சமகம தீர்த்தல்-கணிப்பாறியின் அடிப்மட
நற்றும் அடிப்மடச் பசாற்கள்
Suggested readings
 State board maths book 6-10th
 11& 12th statistics book (some units only)
 Introduction to Computers by any university book for UG courses
குதி-3
இந்தின & தமிமக அவில் அறிவினல் பதாழில் நுட்த்தின் ங்கு நற்றும் தாக்கம் நற்றும்
தநம்ாடு
தபண்டத்தின்

அமநப்பு-பாது

,கண்டுபிடிப்பும்-ததசின

அறிவினல்

அறிவினல்

ஆபாய்ச்சி

ண்புகளும்,இனக்கங்களும்,-இனற்பினல்
விமச,இனக்கம்

நற்றும்

பயப்ம்,எளி

நற்றும்

விண்ணினல்

அறிவினல்-

விதிகள்-புதின

கூடங்கள்-ருப்பாருள்களின்

அவுகள்,அவீடுகள்

ஆற்ல்-காந்தவினல்,மின்சாபவினல்

எலி-அனு

நற்றும்

நிநாமஇனல்

உருயாக்கங்களும்
நற்றும்

நற்றும்

அகுகள்-

மின்னுவினல்-

அனுக்கரு

இனற்பினல்--யானினல்

நற்றும்

–பூதகா

இனற்பினல்-தனிநங்கள்

நற்றும்

தசர்நங்கள்-அமிங்கள் ,காபங்கள் நற்றும் உப்புகள்-பசனற்மக உபங்கள்-உயிர்பகால்லிகள்நுண்ணுயிரிக்பகால்லிகள்-ஆக்ஸிஜதற்ம் நற்றும் எடுக்க விமகள்-தாதுக்கள் நற்றும்
உதாகங்களின்

தயதினல்-கார்ன்,

மட்பஜன்

நற்றும்

அதன்

கூட்டுப்பாருட்கள்-

உயிர்தயதினல் நற்றும் உயிரித்பதாழில்னுட்ம்-மின்தயதினல்-ாலிநர் நற்றும் பிாஸ்டிக்
யாழ்க்மக அறிவினலின் முக்கின கருத்துக்கள்-பசல்லின் அடிப்மட ற்றின அறிவினல்உயிரிங்களின்

ல்தயறு

யமககள்-உணவூட்டம்

நற்றும்

திட

உணவு-சுயாசம்-

சத்துணவினல் நற்றும் உணர்வினல்-யர்சிமதநாற் பயளிதனற்ம்-உயிரித் பதாடர்பினல்.இபத்தம் நற்றும் இபத்த சுமற்சி- ாாமில்ா சுபப்பி நண்டம் அமநப்பு-இப்பருக்க
அமநப்பு மும-நபபினல் நற்றும் ாபம்ரின அறிவினல்-சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சூமலினல்உயிரின
தாய்கள்

ம்

நற்றும்

முன்தடுப்பு

தன்மநயுள்

சுகாதாபம்-ல்லுயிரி
நற்றும்

தாய்கள்-நது

விங்குகள்,நனிதன்,தாயபம்

தயறுாடும்

பாநரித்தல்-பவும்
அடிமநனாதல்

இயற்றின்

அதன்

ாதுகாப்பும்-நனித

தன்மநயுள்

தாய்கள்-பயாத்

நற்றும்

யாழ்வினல்-அபசின்

தாமதப்பாருட்கள்அறிவினல்

பதாடர்ா

பகாள்மககள் நற்றும் நிறுயங்கள்-அறிவினல் பதாழில் நுட்த்தின் ங்களிப்பு–சாதம-
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தாக்கம்-ஆற்லில்

தன்னிமவு-

ண்பய்யம்

கண்டறிதல்-ாதுகாப்பு

ஆபாய்ச்சி

பதாடர்ா நிறுயங்கள்- கடல் ஆபாய்ச்சி நற்றும் தநம்ாடு- பதாம நுண்ணுர்வு
பதாழில்நுட்ம் நற்றும் அதன் னன்ாடுகள்

Suggested Readings
 State board books 8,9,10, old books science ( 2004 edition)
 Tata magraw hills general studies manual , General science part only
 Science and Technology book spectrum publication or Tata Magraw Hill
 India Year book – unit no 9,24
 In Tamil no Sources Available ( but u can

use ariviyal oli and Thulir

magazine )
தாள் -2
குதி-4
இந்தின அபசினமநப்பு நற்றும் உக ாடுகளில் ற்ட்டுள் அபசினல் நிமநகளின்
தாக்கம் இந்தினாவில் நற்றும் இந்தினப்புவியினல்
இந்தின அபசினல் அமநப்பு-அபசினமப்பின் முகவுமப-அபசினமப்பின் சிப்பினல்புகள்நத்தின – நாநி நற்றும் நத்தின ஆட்சிப் குதிகள்-குடியுரிமந-அடிப்மட உரிமநகள் –
கடமநகள்-நனித உரிமநப் ட்டனம்-நத்தினச் சட்டநன்ம்-ாபாநன்ம்-நாநிச் சட்ட
நன்ம்-ஜம்மு காஷ்மீரின் நிம-உள்ாட்சி அபசாங்கம்-ஞ்சானத்துபாஜ்-தமிழ்ாடு-இந்தின
நீதித்தும-சட்ட்த்தின்

ஆட்சி-இந்தினக்

கூட்டாண்மந-நத்தின

நாநி

உவுகள்-

பருக்கடிகா நிமகளும் அதன் கூறுகளும்-இந்தின குடிமநப் ணிகள்-  அபசாங்க
அமநப்பில்

காணப்டும்

நிர்யாகச்

சிக்கல்கள்-ததர்தல்கள்-நத்தின

ததர்தல்

சிக்கல்கள்-நாயட்ட

நிர்யாகத்தில்

ஆமணனம்-நாநிததர்தல்

காணப்டும்

ஆமணனம்-அபசு

அலுயல் பநாழி – அபசினமப்பின் 8 யது அட்டயம- அபசினமமநப்பு திருத்தங்கள்அபசினமநப்பின் அட்டயமகள்
அ) உக ாடுகளில் ற்ட்டுள் அபசினல் நிமநகளின் தாக்கம் இந்தினாவில்
பயளிாட்டு நிகழ்வுகள் இந்தினாவின் ன்ாட்டு உவுகள் நற்றும் அண்மட ாடுகளின்
பதாடர்புகள்- ாதுகாப்பு நற்றும் இபாணுயம் பதாடர்ா பசய்திகள்-
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அணுக் பகாள்மக –

நிகழ்வுகள் நற்றும் முபண்ாடு- பயளிாடுயாழ் இந்தினர்கள் அயர்களுமடன ங்களிப்பு
இந்தின நற்றும் உக அவில்
Suggested Readings
 Indian polity by Lakshmikandh
 இந்தின அபசினமநப்பு , சந்திப தசகர் அல்து டாக்டர் தக. பயங்கதடசன்
 India Year Book unit No-17
 India and World (NIOS Book) some units only
ஆ) இந்தினப் புவியினல்
பூமியும்

தபண்டம்-சூரின

குடும்ம்-காற்று

நண்டம்-

நிக்தகாம்-

நீர்க்தகாம்-

ருயக்காற்று,நமமப்பாழிவு,காநிம நற்றும் தட்பயப் நிம- நீர் ய ஆதாபங்கள்இந்தின ஆறுகள்-நண் யமககள், கனிநங்கள் நற்றும் இனற்மக யங்கள்-காடுகள் நற்றும்
ய உயிரிகள்-வியசான முமகள்-தாக்குயபத்து நற்றும் தமபயழிப் தாக்குயபத்து நற்றும்
தகயல் ரிநாற்ம்-சமூகப் புவியினல்-நக்கட்பதாமக அடர்த்தி நற்றும் பயல்-இனற்மகப்
தபழிவுகள்-தரிடர்

நிர்யாகம்-இந்தினப்

பருங்கடல்,

அதபபினக்

கடல்,

யங்கா

விரிகுடாவின் அடிப்பப்பு அமநவுநிம- ருய நிமநாற்ம் அதன் தாக்கம் நற்றும்
பசனல்ாடுகள்-நாசுக் கட்டுப்ாடு
Suggested Readings
 State Board Books 6-12th
 NCERT 11th book Fundamentals of Physical Geography
 NCERT 12th, India Physical Environment, India People and Economy,
Fundamentals of Human Geography
குதி 5-தமிழ்பநாழி-தமிழ்ச்சமூகம்- ண்ாடு நற்றும் ாபம்ரினம் அல்து ஆங்கிபநாழி
Tamil

language, Tamil society -- it’s culture and Heritage / English Languag

e
English Language Skills
1. Précis writing.
2. Essay writing on current issues.
3.Comprehension of a given passage and answering questions thereupon.
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1.

ாகரீகமும் ண்ாடும்-தமிமர் ததாற்மும் பயலும்

2. ண்மடத் தமிமர் யாழ்வினல் சிந்தமகள்- வீபம், காதல், அம், அக்தகாட்டு
யழிாடுகள் நற்றும் சடங்கு முமகள்
3. தமிமர் சநனமும் ண்ாட்டு பறிமுமகள்- மசயம்- மயணயம்
4. தமிமர் ண்ாட்டு கமயும் ாகரீகமும் – இனல் , இமச , ாடகம், ஏவினம் , சிற்ம்,
ாட்டுப் புக் கமகள்
5. தற்கா யாழ்வினல் சமூக யாழ்க்மக –சாதி , சநனம் , பண்கள் , கல்வி , அபசினல்,
பாருளினல், யணிகம் , பயளிாட்டுத் பதாடர்புகள்
Suggested Readings
 காம் ததாறும் தமிமர் கமகள்- முமயர் ாக்கினதநரி
 தமிமர் ண்ாடும் யபாறும் தட்சிாமூர்த்தி அல்து தக.தக பிள்ம
 தமிழ் இக்கின யபாறு – தாயது எரு நூாசிரினர்
 For English Many Book Available in Market
 Will be uploaded notes for this chapter in website
குதி-6
நத்தின நற்றும் நாநி ஆட்சிமும நற்றும் தமிமகத்துடா சிப்பு பதாடர்பு சம்ந்தநாக
நாநி அபசு அமநப்பு-ணிகள்-கட்டுாட்டு முமகள்-நாயட்ட
சார்ந்த

திட்டங்களில்

நாயட்ட

நிர்யாகத்தின்

ங்கு-

நிர்யாகம்-நக்கள் ம்
தமிமக

பதாழிற்சாம

அமநவிடங்கள்-பாதுப்ணிகளில் நாநி அபசாங்கம்- ணினார் ததர்வு முகமநகள் நாநி
அவில்

–

நாநி

அபசின்

நிதி

பதாடர்ாக-

நிதி

ஆதாபங்கள்-ஆண்டு

யபவு

பசவு(ட்பஜட்) நற்றும் நாநி நிதி நிர்யாகம்- நிர்யாகத்தில் தகயல் பதாழில்நுட்த்மத
னன்டுத்துதல்-

நாநி

அவில்

மின்

ஆளுமக

(E-Governance)-

இனற்மகப்

தரிடர்கள்- நத்தின நற்றும் நாநி அவில் தரிடர்கள்- தரிடர் பதாடர்ா திட்டமிடல்சமூக ம்-நத்தின அபசு திட்டம்- நத்தின அபசால் தமிமகத்தில் பசனல்டுத்தப்டும்
த்திட்டங்கள்- நத்தின அபசு அமநப்பு-ணிகள் நற்றும் கட்டுப்ாட்டு முமகள்- நத்தின
நற்றும் நாநி அபசுகளுக்கு இமடதனனா உவுகள்- இந்தின பதாழில் அமநவிடங்கள்பாதுப்ணிகளில் நத்தின அபசின் ங்கு- நத்தின அபசு அவிா ணினாார் ததர்வு
முகமநகள்- நத்தின அபசின் நிதி பதாடர்ாக- நிதி ஆதாபங்கள்- ஆண்டு யபவு பசவு
திட்டம் (ட்பஜட்)- நிதி நிர்யாகம்- நத்தின அபசின் பசனல்ாடுகளில் தகயல் பதாழில்
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நுட்த்மத னன்டுத்துதல்- நத்தின அபசு அவில் மின் ஆளுமக- சமூக ம்- நத்தின
அபசால் பசனல்டுத்தப்டும் சமூக திட்டங்கள் இந்தின அவில்.
Suggested Readings
 State Board Books , 11th and 12th Polity
 Administration of Union and States With Special Reference to Tamilnadu
by Iyachamy Murugan (English only)
தாள்-3
குதி-7 டப்பு நிகழ்வுகள்
சமீத்தின

டப்புகள்-ததசம்

–ததசின

சின்ன்ங்கள்

–

நாநிங்களின்

குறிப்புகள்-

ததசினப்ாதுகாப்பு நற்றும் தீவிபயாதம் – ன்ாட்டு நிறுயங்கள்-முக்கின நாாடுகள்,
நிகழ்வுகள்-பிப

ர்கள்

,தகாப்மகள்,தாட்டிகள்

–

சமீத்தின

பதாடர்ாமய,முக்கின

பிப
புத்தகங்கள்

இடங்கள்-விமனாட்டு
நற்றும்

ழுத்தாார்கள்-

இந்தின நற்றும் சர்தயததச அவில் முக்கின விருதுகள்-காச்சாப நிகழ்வுகள்-யபாற்று
நிகழ்வுகள்-இந்தினா

நற்றும்

கமச்பசாற்கள்-முக்கின

அண்மட

நினநங்கள். இந்தின

ாடுகள்

பதாடர்ாமய-சமீத்தின

பயளிாட்டுக்

பகாள்மக-முக்கின

நீதிநன்த் தீர்ப்புகள்-பாதுத்ததர்தல் நற்றும் டத்துயதில் உள் பிபச்சமகள்- இந்தின
அபசினல் கட்சிகள் அமநப்பு நற்றும் பசனல்ாடு-பாது விழிப்புணர்வு நற்றும் பாது
நிர்யாகம்-தன்ார்ய பதாண்டு நிறுயங்களின் ங்களிப்பு நற்றும் அபசு நிறுயங்கள்-அபசின்
சமூக த்திட்டங்கள் நற்றும் அதன் னன்ாடுகள். புவியினல்

முக்கினத்துயம் யாய்ந்த

இடங்கள்-சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சூமலினல் சார்ந்த அபசு நற்றும் ன்ாட்டு நிறுயங்களின்
பகாள்மககள். தற்தாமதன

சமூக-பாருாதாப

பிபச்சமகள்-புதின

பாருாதாபக்

பகாள்மககள் நற்றும் அபசு நிறுயங்கள். அறிவினல் நற்றும் பதாழில் நுட்வினலில் தற்கா
கண்டுபிடிப்புகள்-தற்கா

உடல்ம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள்-தகயல் பதாழில்னுட்ம்

சார்ந்த நிகழ்வுகள்.
Suggested Readings
 The Hindu / Dinamani
 Anyone monthly competitive Exam Magazine
 Yojana Journal/ திட்டம் தமிழில்
 Press Information Bureau
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 Follow Various Current affairs Website
 Manana Current Affairs (Tamil only available)
 www.iyachamy.com
பிரிவு-8
டப்பு பாருாதாபப் தாக்கு_இந்தினப் பாருாதாபம் நற்றும் உகப் பாருாதாபத்தின்
தாக்கம்
இந்தினப்

பாருாதபத்தின்

நிச்சீர்திருத்தங்கள்
பதாழில்

இனல்புகள்-ந்தாண்டு

நற்றும்

யர்ச்சி-மூதன்

திட்டங்கள்-நாதிரிகள்-நதிப்பீடு-

தயாண்மந-தயாண்மநயில்
ஆக்கம்

நற்றும்

அறிவினலின்

முதலீடுகள்-பாதுத்தும

னன்ாடு-

நிறுயங்களின்

ங்களிப்பு நற்றும் ங்கு விக்கல்-அடிப்மட கட்டமநப்பு தநம்ாடு-ததசின யருநாம்பாது நிதி நற்றும் நிதிக்பகாள்மக-விமக் பகாள்மக நற்றும் பாது விநிதனாக முமயங்கியினல் –ண்ம் நற்றும் ணக்பகாள்மக- அந்நின தபடி முதலீட்டின் ங்களிப்பு-உக
யர்த்தக நிறுயன்ம்-உகநனநாதல்-தனினார் நனநாதல்-கிபாந ம் நற்றும் ம் சார்ந்த
திட்டங்கள்-சமூகம் சார்ந்த பிபச்சமகள்-கல்வி-நக்கள்பதாமக-தயம யாய்ப்பு-சுகாதாபம்யறுமந-நனிதய தநம்ாடு- நிமத்த பாருாதாப யர்ச்சி-தமிமத்தின் பாருாதாப
தாக்கு-ஆற்ல் நற்றும் அதன் ல்தயறு மூங்கள் நற்றும் யர்ச்சி- நிதிக்குழு-ததசின
யர்ச்சி குழு-திட்டக்குழு – யறுமந எழிப்புத் திட்டங்கள்.
அ) உகப் பாருாதாபத்தின் தாக்கம் இந்தினப் பாருாதாபத்தில்
உகநனநாதலின் க்கவிமவு- இந்தினாவில் நிதிக்குமப்த்தின்

தாக்கு -

மூதம்

யழிந்ததாடுதல் – ங்குச் சந்மதயில் தாக்கம்- யங்கியினலில் தாக்கம்- பதாழில்தும
நற்றும் ற்றுநதியில் தாக்கம்- தயமயாய்ப்பு நற்றும் யறுமநயில் தாக்கம்- இந்தினப்
பாருாதாப பதாமதாக்குஆ)இந்தினாவின் பாருாதாப பருக்கடிகா சநாளிப்பு நற்றும் சயால்கள்
இந்தினப் பாருாதாபத்தின்

தன்மந-

மநனயங்கியின் சநாளிப்பு டயடிக்மககள்-

அபசின் சநாளிப்பு டயடிக்மககள்- இடர் நற்றும் சயால்கள்- ணக்பகாள்மக- நிதிக்
பகாள்மக- நிதி நிமப்புத் தன்மந
ஆ) காணப்டும் யழிமுமகள்
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ற்றுநதியி நாற்றினமநத்தல்- உள்ாட்டு நுகர்மய ஊக்கப்டுத்துதல்- பாதுச்பசமய
பருக்குதல்-தயமயாய்ப்ம உருயாக்குதல்- உற்த்தி சார்ந்த துமகளுக்கு கடன்
முமப்டுத்துதல்- அமநப்பு ரீதினா நாற்த்மத ற்டுத்துதல்- நக்களின் யாங்கும்
சக்திமன அதிகரித்தல்
Suggested Readings
 Indian Economy Special Edition by pratiyogita Durban
 இந்தினப் பாருாதாபம் கலினமூர்த்தி
 இந்தினப் பாருாதாப யர்ச்சி ந,பா. குருசாமி
குதி -9
சமூக பாருாதபா தாக்குகள் இந்தினா நற்றும் தமிமக அவில்
நக்கள்பதாமக பயடிப்பு-தயமயாய்ப்பின்மந ற்றின நிகழ்வுகள் இந்தின நற்றும் தமிமக
அவில்-குமந்மத பதாழிாார்-பாருாதாபப் தாக்கு- யறுமந-தூய்மந – கர்ப்பு
நற்றும் ஊபகப்குதிகள்-பாதுயாழ்வில் ஊமல்-ஊமல் முன்தடுப்பு டயடிக்மககள்- நத்தின
ஊமல் கண்காணிப்பு ஆமணனம்-நக்கள் நீதிநன்ம் (தாக் அதாத்)-குமதீர்ப்ார்நத்தின

கணக்கு

தணிக்மகனார்-கல்வினறிவின்மந-பண்கள்

தநம்ாடு-

பண்கள்

தநம்ாட்டு டயடிக்மககளில் அபசின் ங்கு-அமத்து துமகளிலும் பண்களுக்கு
இமமக்கப்டும்

அநீதிகள்-குடும்

யன்மும-யபதட்சமப்

பிபச்சம-

ாலினல்

தாக்குதல்-பாருாதாப தநம்ாட்டு தாக்கத்தால் ண்ாடு நற்றும் ாபம்ரினத்மத இமத்தல்கர்நனநாதம் நற்றும் சமூகத்தில் கர்நனநாதலின் விமவு- ாட்டின் யர்ச்சிக்கு திபா
யன்முமகள்- நத யன்மும- தீவிபயாதம் நற்றும் யகுப்பு யாதம்- சிறுான்மநயிரின்
பிபச்சமகள்- நனித உரிமநகள் பதாடர்ாக-தகயல் அறியும் உறிமந – நத்தின நற்றும்
நாநி

தகயல்

ஆமணனங்கள்-

நிர்யாகத்தும-சட்டமினற்றுதல்-

ான்கு

நிர்யாகத்

ஊடகங்களுக்கிமடதன

தூண்கா
உள்

–

நீதித்தும-

ம்பிக்மக

நற்றும்

தயறுாடுகள்- கல்வி- கல்வி நற்றும் பாருாதாப யர்ச்சிக்கு இமடதனனா பதாடர்புசமூக முன்தற்த்திட்டம்-தயமபறும் உரிமநச் சட்டம்-சுன தநம்ாட்டுத்பதாழில்கள்
நற்றும் பதாழில்முமதயார் தநம்ாடு- சமூக த்தில் அபசு சாபா நிறுயன்ங்களின்
ங்களிப்பு-அபசின் சுகாதபக் பகாள்மக பதாடர்ாமய.
Suggested Readings
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 11th Economy , 2nd and 3rd Chapter Covers 2 area
 Social Problems by Ram Ahuja (Doesn’t Cover full portion Browse
Remaining in Internet .
 Social Economic Issues in India and Tamilnadu – Iyachamy Murugan
Above list is not exact you must read policy Notes of Tamilnadu Govt various
Departments
QUESTION PATTERN

தாள் – I & II

Paper – III

 35
,
மூன்று
ைதிப்பெண்
வினாக்கள்
பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும்
,
30
வினாக்கள்
எழுதவேண்டும், ( 30 ோர்த்மதகளில்)
 18 , 8 ைதிப்பெண் வினாக்கள் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும்
,
15
வினாக்கள்
எழுதவேண்டும்,
(
120
ோர்த்மதகளில்)
 9
,
ெதிமனந்து
ைதிப்பெண்
வினாக்கள்
பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் 6 வினாக்கள் எழுதவேண்டும்,
( 250 ோர்த்மதகளில்)
 35
,
மூன்று
ைதிப்பெண்
வினாக்கள்
பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும்
,
30
வினாக்கள்
எழுதவேண்டும், ( 30 ோர்த்மதகளில்)
 18, 8 ைதிப்பெண் வினாக்கள் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ,
15 வினாக்கள் எழுதவேண்டும், ( 120 ோர்த்மதகளில்)
 3
ெதிமனந்து
ைதிப்பெண்
வினாக்கள்
பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் , 2 வினாக்கள் எழுதவேண்டும்,
( 250 ோர்த்மதகளில்)
 4
,முப்ெது
ைதிப்பெண்
வினாக்கள்
பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் , 2 வினாக்கள் எழுதவேண்டும்,
( 500 ோர்த்மதகளில்)
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