TNPSC குருப் 2 நேர்கானல் நேர்வு விரக்கான அறிவிக்கக |
பாடத்திட்டம் | படிக்க நலண்டி புத்ேகங்கள்
ேமிழ்ோடு அசுப் பணிாரர் நேர்லாகைம் அசின் பல்நலறு துகமகளில் காலிாக
உள்ர பணியிடங்களுக்கு எருங்கிகனந்ே குருப் 2
நேர்கானல் நேர்வுகளுக்கு
அறிவிக்கக வலளியிடப்பட்டுள்ரது . இத்நேர்கலப் வபாறுத்ேலக மூன்று கட்டாக
நேர்வு
ேடத்ேப்படும்.
முேல்
நிகயத்நேர்வு(வகாள்குறிலகக),
முேன்கத்
நேர்வு(விரிலாக விகடளித்ேல்)ற்றும் நேர்காைல் . இத்நேர்வின் அடிப்பகடயில்
விண்ைப்போர்கள் பணியில் நேர்த்துக் வகாள்ரப்படுலர்.
விண்ைப்பத் வோடக்க ோள்

:

10/08/2018

விண்ைப்பக் ககடசி ோள்

:

09/09/2018

நேர்வு ோள்

:

11/11/2018

கல்வித் ேகுதி
:
ோலது
எரு
பட்டப்படிப்பு
(
Degree).
நேடிாகநலா அல்யது வோகயனிகயக் கல்வி லழிாகநலா வபற்றிருக்கயாம்
திர்பார்க்கப்படும் ேம்பரம்

: 40,000

நிகய 1 முேல் நிகயத் நேர்வு: வகாள்குறிலககத் நேர்வு
வபாதுத்ேமிழ் / ஆங்கியம்
வபாது அறிவு ற்றும் புத்திக்கூர்க

100 வினாக்கள்
75+25

நிகய 2 முேன்கத் நேர்வு- விரக்காக விகடளித்ேல் ( 300 திப்வபண்கள்)
1.

இந்திய & தமிழக அளவில் அறிவியல் ததொழில்நுட்பத்தின்
தொக்கம் மற்றும் மமம்பொடு

2.

த்தி ற்றும் ாநின ஆட்சிமுறந ற்றும் மிகத்துடணாண சிநப்பு
தாடர்பு சம்தந்ாக

3.

சமூக ததாருபாா பதாக்குகள் இந்திா ற்றும் மிக அபவில்

4.

ேடப்பு நிகழ்வுகள் ( நேசி அரவில்)

5.

ேடப்பு நிகழ்வுகள் ( ேமிழ்ோடு அரவில்)

1

பங்கு மற்றும்
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( ாைலர்கள் விகடககர முழுலதும் ேமிழிநயா அல்யது ஆங்கியத்திநயா
ழுே நலண்டும் விகடக பகுதி ேமிழிலும் பகுதி ஆங்கியத்திலும் ழுதுேல்
கூடாது)
நிகய -3 நேர்காைல் ( 40 திப்வபண்கள்)

காலிப்பணியிடங்கள் விலம்
பேவியின் வபர்
ேகாட்சி ஆகைாரர்
வோழிற்ோகய
ற்றும்
லணிகத்துகம
கூட்டுமவு அதிகாரி
கூட்டுமவுச்
ேங்கங்களின்
முதுநிகய
ஆய்லாரர்
ோர்பதிலாரர் நிகய 2
உள்ராட்சி
அகப்புக்களின்
நிதி
ேணிக்ககாரர்
ேன்னடத்கே அதிகாரி
சிகமத்துகம
ேன்னடத்கே அதிகாரி ேமூக பாதுகாப்பு
வோழியாரர் ேய உேவி ஆய்லாரர்
இர நிகய நலகயலாய்ப்பு அலுலயர் (
ாற்றுத்திமனாளிகள் அல்யாேது)
ஊறல் கண்கானிப்பு துகமயில் சிமப்பு
உேவிாரர்
உேவிப் பிரிவு அலுலயர் ேட்டத்துகம,
ேகயகச் வேயகம்
உேவிப் பிரிவு அலுலயர் நிதித்துகம
உேவிப் பிரிவு அலுலயர் ேமிழ்னாடு
ேட்டப்நபகல
உேவிப்பிரிவு அலுலயர் , ேமிழ்னாடு
அசுப்பணிாரர் நேர்லாகைாம்
உேவிப்பிரிவு அலுலயர் ற்றும் நியாரர்
,
ேமிழ்னாடு
அசுபணிாரர்
நேர்லாகைம்
வோழிற்ோகய
ற்றும்
லணிகத்துகம
கண்கானிப்பாரர்
ேணிக்கக ஆய்லாரர்-இந்து ே அம
நிகயத்துகம
ககத்ேறி ஆய்லாரர்
பால்லரத்துகம முதுனிகய ஆய்லாரர்

2

ண்ணிக்கக விலம்
6
30
569+3
73
95+2
18
12
26
16
2
16
16
1
4
2
39
30+1
23
48
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இரநிகய
நற்பார்கலாரர்
- 118
நலராண்கத்துகம
ேணிக்கக அலுலயர் வேடுஞ்ோகயத்துகம 8+1
ஊகப் பிரிவு
வேல் அலுலயர் நபருாட்சி
1
லருலாய் உேவிாரர்
11
வாத்ேம்
1199
குறிப்பு: நநய நீய நிமமிட்டு காட்டப்பட்டுள்ர பேவிகளுக்கு ட்டுந வபாறியில்
துகம ாைலர்கள் டுக்க இயாது. இேகனத்ேவிர்த்து சுார் 1100+ பேவிகளுக்கு
வபாறியில் ாைலர்களுக்கு ேகுதி உண்டு
லது லம்பு
இடஎதுக்கீட்டு பிரிவு
ோழ்த்ேப்பட்நடார்/
பறங்குடியினர்
பிற்பட்நடார்/
மிகவும்
பிற்பட்நடார்/
பிற்பட்நடார் முஸ்லீம்
வபாதுப்பிரிவினர்
நேர்வுக்கட்டை விபங்கள்

குகமந்ேபட்ே லதுலம்பு
18

உச்ே லது லம்பு
லது லம்பு இல்கய

18

லது லம்பு இல்கய

18

30

குறிப்பு:
இேற்கு
முன்
நேர்வுக்கட்டைம்
வேலுத்துலதிலிதிலிருந்து
வியக்கு
வபற்றிருந்தும் நேர்வு ழுோல் இருந்ோலும் இயலே கட்டைச் ேலுககக
பன்படுத்திோகநல கருேப்படும்.
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வபாதுலான அறிவுககள்
 இத்நேர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபாது , பத்ோம் லகுப்பு திப்வபண் ோன்று
ண், ோதிச்ோன்றிேழ் ண் ற்றும் பிமந்ே நேதி ஆகிலற்கம கலனாக
பதிவு வேய்வும் வனன்மால் இத்ேகலல்ககர ாற்ம இயாது.
 கட்டைச்ேலுககக வபாறுத்ேலகயில் நீங்கள் த்ேகன முகம ேரிாக
பன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் ன்பதில் ேரிாக நிகனவில்கயவனில் பைம்
கட்டிந விண்ைப்பம் வேய்க. நீங்கள் வேரிால் வேய்து நேர்வில் வலற்றி
வபற்றிருந்தீர்கள் ன்மாலும் உங்கள் பணி நிாகரிக்கப்படும்.
 10 ஆம் லகுப்பு நேர்கல ேனிாக ழுதியிருந்ோல் இறுதிாக வபற்ம
ோன்றிேழின் ண்கை பதிவு வேய்வும்.
 விண்ைப்பித்ே பிமகு உங்கள் விண்ைப்பத்கே திருத்ேல் வேய்து வகாள்ர
அனுதி உண்டு ஆனால் நேர்வு கம். பாடம் ஆகிலற்கம ட்டுந
திருத்திக் வகாள்ர இலும்.
 ஆேலற்ம விேகலகள் லருலாய்க் நகாட்டாட்சிரிடமிருந்து ஆேலற்ம
விேகலக்கான ோன்று ாே லருானம் 4000 ரூபாய்க்கு மிகால்
இல்யாேலாறு லாங்க நலண்டும்.
 கம்ப்யூட்டர்
கங்களில்
விண்ைப்பம்
வேய்பலர்கள்
கலனாக
விண்ைப்பிக்க நலண்டும் வனனில் சியர் இயலேக் கட்டைச் ேலுககக
நேர்வு வேய்லதில் ேலறு நேர்பட லாய்ப்பு அதிகம்.
 ேமிழில் படித்ேேற்கான ோன்றிேழ் நேர்வு அறிவிக்கக ோளுக்கு முன்னர்
லாங்கி இருக்க நலண்டும்.
லாழ்த்துக்களுடன்
ாச்ோமி முருகன்
ாச்ோமி அகாவேமி, வேன்கன
9952521550
வபாதுலான அறிவுககள்
1. முேலில் பள்ளிப்பாடப்புத்ேகங்ககர முழுகாக படிக்கவும் திருப்புேலுக்காக ட்டுந
அல்யது

நேனும்

கூடுேல்

ேகலலுக்காக

நலறு

நிறுலனத்தின்

பாடக்குறிப்புககர

படிக்கவும். புதி பாடத்திட்டம் ேற்நபாது 6,9 ற்றும் 11 ஆம் லகுப்புகளுக்கு ட்டுந
அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ரது னநல பகற ேச்சீர்க் கல்வி புத்ேகத்கே படித்ே பின்
புதி புத்ேகங்ககர படிக்கயாம். பகற புத்ேகத்தில் உள்ர வபரும்பாயான பகுதிகள்
புதி புத்ேகத்திலும் இடம்வபற்றிருக்கிமது னநல அச்ேப்பட நேகலயில்கய.
2.

எரு ோகரக்கு 5- 7 ணி நேம் படித்ோல் நபாது உங்கரால் வலற்றிவபம முடியும்.
சியர் கூறுலது நபால் 10 ணி நேம் படிப்பவேன்பது சிமந்ேோக இருக்காது. ோம்
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வ்லரவு நேம் படிக்கின்நமாம் ன்பகே விட ப்படி படிக்கிநமாம் ன்பதுோன்
முக்கிம். நலும் அகனத்து ோட்களிலும் உங்கரால் எந நபால் படிக்க இயாது சிய
ோட்கள்

அதிக

நேம்

படிக்கயாம்,

சிய

ோட்கள்

குகமலான

நேம்

படிக்கயாம்

அகேப்பற்றி கலகயப்பட நேகலயில்கய. அகனலரும் இது ாதிரி பிச்ேகனக
திர்வகாள்லர்.
3. பாடத்திட்டத்கே

காக

கலத்நே

படியுங்கள்

அது

உங்கள்

ோரிப்பிகன

வேறிப்படுத்தும். முடிந்ோல் நீங்கள் படிக்கும் இடத்தில் பாடத்திட்டத்திகன நீங்கள்
பார்க்கும் படி கலத்ோல் சிமப்பாக இருக்கும்.
4.

சியர் பல்நலறு பயிற்சி கங்களின் பாடக்குறிப்புகள் ( வட்டீரில்ஸ்) நேகரிப்பர்
ஆனால் அலற்கம படிக்க ாட்டார்கள். னநல நீங்கள் ோலது எரு பயிற்சி கத்தின்
பாடக்குறிப்பிகன பன்படுத்துங்கள்.

5. வபாதுலாக வாழிப்பாடம் ேமிழ்/ஆங்கியம்/ ற்றும் அறிவுக்கூர்க ற்றும் ேடப்பு
நிகழ்வுகள் நபான்மலற்றில் கலனம் வேலுத்தினால் உங்கரால் ேரிாக 125 நகள்விகளுக்கு
இந்ே

மூன்று

பகுதிகளில்

இருந்து

விகடளிக்க

இலும்.

இகே

கலனத்தில்

வகாள்ளுங்கள்.
6.

கூடுானலக பகற வினாத்ோள்ககர அடிப்பகடாக கலத்து உங்கள் ோரிப்பிகன
நம்படுத்துங்கள்.

7.

பாடப்புத்ேகம் ேவிர்த்து,நனாா வபாது அறிவுப் புத்ேகம், அல்யது விகடன் வபாது
அறிவுப் புத்ேகம் , ஆங்கியத்தில் அரிஹந்த் அல்யது லூவேண்ட் வபாது அறிவு புத்ேகத்தில்
ோலது என்கம நீங்கள் கட்டாம் படிக்கநலண்டும். நீங்கள் இப்புத்ேகத்திகன படித்ோல்
அதிகபட்ேம்

ோேரிக

விட

கூடுேயாக

உங்கரால்

15

வினாக்களுக்கு

ேரிான

விகடளிக்க நலண்டும். டாக்டர் ேங்க ேலணின் வபாது அறிவுக் கரஞ்சிம் ன்ம
புத்ேகத்கேயும் லாசிக்க நலண்டும்
8. ோம் வ்லரவுோன் படித்ோலும் நேர்வு ோரன்று ோம் 3 ணி நேத்தில் வ்லாறு
விகடளிக்கப்நபாகிநமாம் ன்பதில் ோன் இருக்கிமது அங்கு ோம் பண்ணுகின்ம ேலறு
ன்னவலன்மால்

நகள்விக

ேலமாக

புரிந்து

வகாண்டு

விகடளிப்பது

இகே

ேவிர்ப்பேற்காக நேனும் எரு வினாத்ோள் ( ேக்தி அல்யது சுா )வோகுப்பிகன கலத்து
எவ்வலாரு லாமும் பயிற்சி வேய்யுங்கள் .
9.

உங்களுக்குநேகலான ,பாடக்குறிப்புகள் (www.iyachamy.com) இகனேரத்தில்
பதிநலற்மப்படும்.
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10. ற்கனநல நீண்ட காயம் படித்துக் வகாண்டிருப்பலர்கள் ோங்கள் ந்ேப் பகுதியில்
பயவீனாக இருக்கிறீர்கநரா அந்ேப் பகுதியில் இருந்து படிக்க துலங்குங்கள்
11. புதிோக படிப்பலர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்ோன ளிகான பகுதியில் இருந்து
படிக்க துலங்குங்கள்.
12. ேடப்பு

நிகழ்வுகள்

பகுதி

ேற்நபாது

அதிக

முக்கித்துலம்

வபறுலோல்

தினமும்

வேய்தித்ோள் லாசிப்பேற்கு குறிப்பிட்ட நேம் எதுக்கிப் படிக்கவும்
தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளைப் பபம 7418521550 என்ம வாட்சப் எண்ணில் பபர்
ாவட்டத்துடன் பபள பதிவு பசய்வும்.

குருப் 2 முதனிலத்ததர்வு நற்றும் முதன்லநத் ததர்வு ாடத்திட்டம் நற்றும்
டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள்
பாதுஅறிவு நற்றும் பாதுத்தமிழ்
இனற்பினல்:
தபண்டத்தின்

அலநப்பு-பாது

,கண்டுபிடிப்பும்-ததசின

அறிவினல்

அறிவினல்

ண்புகளும்,இனக்கங்களும்,-இனற்பினல்
விலை,இனக்கம்

நற்றும்

விதிகள்-புதின

ஆபாய்ச்சி

உருயாக்கங்களும்

கூடங்கள்-ருப்பாருள்களின்

அவுகள்,அவீடுகள்

ஆற்ல்-காந்தவினல்,மின்ைாபவினல்

நற்றும்
நற்றும்

அகுகள்-

மின்ன்னுவினல்-

பயப்ம்,எளி நற்றும் எலி-அனு நற்றும் அனுக்கரு இனற்பினல்.
டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்


6 முதல் 10 யலப உள் அறிவினல் புத்தகம்



புதின ாடப்புத்தகம் 6,9 (11 ஆம் யகுப்பு இனற்பினல் புத்தகம் எரு யாசிப்பு)



12 ஆம் யகுப்பு

இனற்பினல்

ாடத்தில்

6 நற்றும் 8 யது

ாடத்தில்

அடிப்லடனா குதிகல நட்டும் டிக்கவும்


TATA MGraW Hill General Studies-

back question / or Arihant

question Bank
தயதினல்:
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தனிநங்கள்

நற்றும்

தைர்நங்கள்-அமிங்கள்

,காபங்கள்

நற்றும்

உப்புகள்-பைனற்லக

உபங்கள்-உயிர்பகால்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்பகால்லிகள்-ஆக்ஸிஜதற்ம் நற்றும் எடுக்க
விலகள்-தாதுக்கள் நற்றும் உதாகங்களின் தயதினல்-கார்ன், லட்பஜன் நற்றும் அதன்
கூட்டுப்பாருட்கள்.
டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்


6 முதல் 10 யலப உள் அறிவினல் புத்தகம் (புதின ாடப்புத்தகம் 6,9)



லமன புத்தகம் 11 யது தயதியினல் 8 யது ாடம் ( லட்பஜன் பதாடர்ாக),
17 , 18 ாடங்கள்.



12 யது தயதியினல் 21 ,22 ாடங்கள்.



TATA MGraW Hill General Studies-

back question / or Arihant

question Bank
தாயபவினல்
யாழ்க்லக அறிவினலின் முக்கின கருத்துக்கள்-பைல்லின் அடிப்லட ற்றின அறிவினல்உயிரிங்களின் ல்தயறு யலககள்-உணவூட்டம் நற்றும் திட உணவு-சுயாைம்
டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்


6 முதல் 10 யலப உள் அறிவினல் புத்தகம் (புதின ாடப்புத்தகம் 6,9)



11 யது தாயபவினல் புதின புத்தகம் ாடம் ண் 1,2,3,5



12 யது தாயபவினல் ாட ண் 3,4, 6 நட்டும்.



TATA MGraW Hill General Studies-

back question / or Arihant

question Bank
விங்கினல்:
இபத்தம் நற்றும் இபத்த சுமற்சி- ாாமில்ா சுபப்பி நண்டம் அலநப்பு-இப்பருக்க
அலநப்பு முல-நபபினல் நற்றும் ாபம்ரின அறிவினல்-சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சூமலினல்உயிரின
தாய்கள்

ம்

நற்றும்

முன்தடுப்பு

சுகாதாபம்-ல்லுயிரி
நற்றும்

தயறுாடும்

பாநரித்தல்-பவும்

அதன்

ாதுகாப்பும்-நனித

தன்லநயுள்

தாய்கள்-பயாத்

தன்லநயுள் தாய்கள்.
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டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்


6 முதல் 10 யலப உள் அறிவினல் புத்தகம்



12 யது விங்கினல் 1, 5 நற்றும் 6 யது ாடம்.



11 யது விங்கினம் புதின புத்தகம் பதாகுதி 1 நற்றும் 2



TATA MGraW Hill General Studies-

back question / or Arihant

question Bank
டப்பு நிகழ்வுகள்
யபாறு-ைமீத்தின டப்புகள்-ததைம் -ததசின சின்ன்ங்கள் - நாநிங்களின் குறிப்புகள்ததசினப்ாதுகாப்பு நற்றும் தீவிபயாதம் - ன்ாட்டு நிறுயங்கள்-முக்கின நாாடுகள்,
நிகழ்வுகள்-பிப

ர்கள்

,தகாப்லகள்,தாட்டிகள்

-

ைமீத்தின

பிப

பதாடர்ாலய,முக்கின

புத்தகங்கள்

இடங்கள்-விலனாட்டு
நற்றும்

ழுத்தாார்கள்-

இந்தின நற்றும் ைர்தயததை அவில் முக்கின விருதுகள்-காச்ைாப நிகழ்வுகள்-யபாற்று
நிகழ்வுகள்-இந்தினா

நற்றும்

அண்லட

ாடுகள்

பதாடர்ாலய-ைமீத்தின

கலச்பைாற்கள்-முக்கின நினநங்கள்.
அபசினல் அறிவினல்: இந்தின பயளிாட்டுக் பகாள்லக-முக்கின நீதிநன்த் தீர்ப்புகள்பாதுத்ததர்தல் நற்றும் டத்துயதில் உள் பிபச்ைலகள்- இந்தின அபசினல் கட்சிகள்
அலநப்பு நற்றும் பைனல்ாடு-பாது விழிப்புணர்வு நற்றும் பாது நிர்யாகம்-தன்ார்ய
பதாண்டு நிறுயங்களின் ங்களிப்பு நற்றும் அபசு நிறுயங்கள்-அபசின் ைமூக த்திட்டங்கள்
நற்றும் அதன் னன்ாடுகள்
புவியினல் : புவியினல் முக்கினத்துயம் யாய்ந்த இடங்கள்-சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சூமலினல்
ைார்ந்த அபசு நற்றும் ன்ாட்டு நிறுயங்களின் பகாள்லககள்
பாருாதாபம்:

தற்தாலதன

ைமூக-பாருாதாப

பிபச்ைலகள்-புதின

பாருாதாபக்

பகாள்லககள் நற்றும் அபசு நிறுயங்கள்.
அறிவினல்: அறிவினல் நற்றும் பதாழில் நுட்வினலில் தற்கா கண்டுபிடிப்புகள்-தற்கா
உடல்ம் ைார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள்-தகயல் பதாழில்னுட்ம் ைார்ந்த நிகழ்வுகள்.
டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்
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நதாபநா பாது அறிவுப் புத்தகம்



நாா டப்பு நிகழ்வுகள் பதாகுப்பு



www.iyachamy.com



திநணி / ஹிந்து

குறிப்பு : அதாயது ததர்வுக்கு த்து நாதங்கள் யலப தாயது என்ல பதளியாக டித்தால்
தாதும் . டப்பு நிகழ்வுகள் டிப்தற்கு எரு ாளில் எரு நணி தபத்திற்கு தநல்
இடநளிக்க தயண்டாம்
புவியினல்:
பூமியும்

தபண்டம்-சூரின

குடும்ம்--ருயக்காற்று,நலமப்பாழிவு,காநில

நற்றும்

தட்பயப் நில- நீர் ய ஆதாபங்கள்-இந்தின ஆறுகள்-நண் யலககள், கனிநங்கள்
நற்றும்

இனற்லக

தாக்குயபத்து

யங்கள்-காடுகள்

நற்றும்

தலபயழிப்

புவியினல்-நக்கட்பதாலக

அடர்த்தி

நற்றும்

ய

தாக்குயபத்து
நற்றும்

உயிரிகள்-வியைான

நற்றும்

தகயல்

பயல்-இனற்லகப்

முலகள்-

ரிநாற்ம்-ைமூகப்
தபழிவுகள்-தரிடர்

நிர்யாகம்.
டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்


6 முதல் 10 யலப புவியினல் ாடப்புத்தகம்



11 ஆம் யகுப்பு புவியினல் புதின புத்தகம்



தமிமக புவியினல் ற்றின குதிகளுக்கு

தமிழ்ாடு ற்றின குதிலன நதாபநா

பாது அறிவு புத்தகத்தில் ார்க்கவும்.


நதாபநா

பாது

அறிவுப்

புத்தகத்தில்

இந்தினா

குதியில்

நக்கள்

பதாலக,

தாக்குயபத்து தான் குதிகல ார்க்கவும்.
இந்தின யபாறு நற்றும் ண்ாடு:
பதன் இந்தின யபாறு-தமிமக ண்ாட்டு நற்றும் ாபம்ரின யபாறு-தபாப்பினர்களின்
யருலக-பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் ஆட்சி.பிரிட்டிராரின் ஆட்சியிால் ைமூக-பாருாதாபண்ாட்டு நாற்ங்கள்-இந்தின ைமூகச் ைநன சீர்திருத்த இனக்கங்கள் ழுச்சி-சுதந்திபத்திற்கு
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பிந்லதன இந்தினா-இந்தினப் ண்ாட்டின் தன்லநகள்-தயற்றுலநயில் எற்றுலந-இம்,
நிம்,பநாழி நற்றும் மக்க யமக்கங்கள்-நதச்ைார்ற் ாடு-கல இக்கின ண்ாட்டு
அலநப்புகள்-குத்தறியார்கள் ழுச்சி-தமிழ்ாட்டில் திபாவிட இனக்கம்-அபசினல் கட்சிகள்
நற்றும் அதன் பிப திட்டங்கள்-முக்கின ர்கள் அயர்களின் துலயாரினா ங்களிப்புகல-அறிவினல்-இக்கியும்-த்த்துயம்-அன்ல

பதபைா-சுயாமி

விதயகாந்தா,ண்டிட்

பவி ைங்கர்-ம்.ஸ் சுப்புட்சுமி-ருக்நனி அருண்தடல் நற்றும் ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி
டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்


6 முதல் 10 யலபயிா ைமூக அறிவினல் ாடத்தில் உள் யபாறு குதி



11 ஆம் 12 ஆம் யகுப்பு யபாறு புத்தகம். ( புதின 11 ஆம் யகுப்பு புத்தகத்லத
யாசிக்கவும்)



பாதுயா தலயர்கள் பதாடர்ா தகயலுக்கு இலணனத்லத னன்டுத்தவும்.



தற்கா

தமிழ்ாட்டு

யபாறு

தக.பயங்கதடைன்

அல்து

தமிமக

யபாறு

டாக்டர் தர்நபாஜ் புத்தகத்லத னடுத்துக
அபசினலப்பு:
இந்தின அபசினல் அலநப்பு-அபசினலப்பின் முகவுலப-அபசினலப்பின் சிப்பினல்புகள்நத்தின - நாநி நற்றும் நத்தின ஆட்சிப் குதிகள்-குடியுரிலந-அடிப்லட உரிலநகள் –
கடலநகள்-நனித உரிலநப் ட்டனம்-நத்தினச் ைட்டநன்ம்-ாபாநன்ம்-நாநிச் ைட்ட
நன்ம்-ஜம்மு காஷ்மீரின் நில-உள்ாட்சி அபைாங்கம்-ஞ்ைானத்துபாஜ்-தமிழ்ாடு-இந்தின
நீதித்துல-ைட்ட்த்தின்

ஆட்சி-இந்தினக்

கூட்டாண்லந-நத்தின

நாநி

உவுகள்-

பருக்கடிகா நிலகளும் அதன் கூறுகளும்-இந்தின குடிலநப் ணிகள்-  அபைாங்க
அலநப்பில்

காணப்டும்

நிர்யாகச்

சிக்கல்கள்-ததர்தல்கள்-நத்தின

ததர்தல்

சிக்கல்கள்-நாயட்ட
ஆலணனம்-நா

நிர்யாகத்தில்

நிததர்தல்

காணப்டும்

ஆலணனம்-அபசு

அலுயல் பநாழி - அபசினலப்பின் 8 யது அட்டயல- அபசினலலநப்பு திருத்தங்கள்அபசினலநப்பின் அட்டயலகள்- நிர்யாகச் சீர்திருத்தங்கள் நற்றும் தீர்ப்ானங்கள்-பாது
யாழ்வில் ஊமல்- ஊமலுக்கு திபா முன் டயடிக்லககள்-நத்தின ஊமல் கண்கானிப்பு
ஆலணனம்-தாக் அதாத்,முல நன் டுயர்- இந்தின கணக்கு தணிக்லக அதிகாரிதகயல் அறியும் உரிலநச்ைட்டம் - நத்தின தகயல் ஆலணனம்-நாநி தகயல் ஆலணனம் பண்களுக்கு அதிகாபநளித்தல்
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டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்


இந்தின அபசினலநப்பு டாக்டர் தக பயங்கதடைன் . தமிழில்.



6 முதல் 10 யலப ைமூக அறிவினல் ாடத்தில் உள் குடிலநயினல் குதி



12 யது இந்தின அபசினலநப்பு புத்தகம்.



லமன விாத்தாள்

இந்தினப்பாருாதாபம்:
இந்தினப்

பாருாதபத்தின்

நிச்சீர்திருத்தங்கள்
பதாழில்

நற்றும்

யர்ச்சி-மூதன்

இனல்புகள்-ந்தாண்டு

திட்டங்கள்-நாதிரிகள்-நதிப்பீடு-

தயாண்லந-தயாண்லநயில்
ஆக்கம்

நற்றும்

அறிவினலின்

முதலீடுகள்-பாதுத்துல

னன்ாடு-

நிறுயங்களின்

ங்களிப்பு நற்றும் ங்கு விக்கல்-அடிப்லட கட்டலநப்பு தநம்ாடு-ததசின யருநாம் கிபாந ம் நற்றும் ம் ைார்ந்த திட்டங்கள்-ைமூகம் ைார்ந்த பிபச்ைலகள்-கல்விநக்கள்பதாலக-தயல

யாய்ப்பு-சுகாதாபம்-யறுலந-நனிதய

தநம்ாடு-

நிலத்த

பாருாதாப யர்ச்சி-தமிமத்தின் பாருாதாப தாக்கு-ஆற்ல் நற்றும் அதன் ல்தயறு
மூங்கள் நற்றும் யர்ச்சி- நிதிக்குழு-ததசின யர்ச்சி குழு-திட்டக்குழு .
டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்


11 ஆம் யகுப்பு பாருளினல் புத்தகம் ாட ண்கள் 1, 7,8,9,10,11



12 ஆம் யகுப்பு கலடசி இபண்டு ாடம் நட்டும்



அரிஹந்த/ லூபைண்ட் பாருாதாபம் குதி

இந்தின ததசின இனக்கம்
ததசின நறுநர்ச்சி - 1857க்கு முன் பிரிட்சிராருக்கு திபாக ற்ட்ட புபட்சி -1857
பருங்ககம்- இந்தின ததசின காங்கிபஸ் - ததசின தலயர்களின் ழுச்சி - காந்தி தரு
தாகூர், ததாஜி- ததசின தாபாட்டத்தின் ல்தயறு நிலகள்- ல்தயறு ைட்டங்கள்உகப்தார்கள் நற்றும் அதன் இறுதி நில- நதயாதமும் ததைப்பிரிவிலலனயும்- சுதந்திப
தாபாட்டத்தில் தமிழ் ாட்டின் ங்களிப்பு-பாஜாஜி, ய.உ.சி,பரினார்,ாபதினார்,நற்றும் ர்அபசினல் கட்சிகளின் பிப்பு-சுதந்திபத்திற்கு பிந்லதன இந்தின அபசினல் நில .
டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள்
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 விடுதலப்தாபாட்ட யபாறு / டாக்டர் தக. பயங்கதடைன் அல்து
னாச்ைாமி அகாபதமியின் குறிப்புக்கள்
 12 ஆம் யகுப்பு யபாறு ாடப்புத்தகம்
கணிதம் நற்றும் அறிவுக்கூர்லந - தகயல் பதாழில் நுட்ம்
பகாடுக்கப்ட்டுள்

தபவுகல

தகயல்காக

நாற்றுதல்-புள்ளிவிபம்

தைகரித்தல்-

யலகப்டுத்துதல் நற்றும் அட்டயலப்டுத்துதல்-குழு யலபடம்-நற்றும் விக்கப்டம்முழுலநத்

பதாகுதினாக

தகயல்கல

பதரிவித்தல்-பகாடுக்கப்ட்ட

தகயல்கல

குப்ாபாய்வு பைய்தல்-ைதவீதம்- மீ.ப.ய நற்றும் மீ.சி.ந-விகிதம் நற்றும் விகிதாச்ைாபம்தனியட்டி , கூட்டுயட்டி-பப்வு நற்றும் க அவு- தபம் நற்றும் தயல- நிகழ்தகவுதகயல் பதாழில்னுட்ம் அடிப்லடச் பைாற்கள்- தர்க்க அறிவு-புதிர்கள் நற்றும் கலட
பதாடர்ாலய-டம் பதாடர்ா தர்க்க அறிவு - ண் முல பதாடர்ாலய
டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள்


ள்ளிப்ாடப்புத்தகம் 6 -10 யலப



லமன விாத்தாள் யிற்சி



தனசுயா / கணிதம் A-Z புத்தகம் தாயது என்ல பின்ற்ாம்.

சி பாதுயா அறிவுலபகள்


முதன்லநத்

ததர்வுக்கு

தனாபாதயார்

இப்தாதிருந்தத

அறிவினல்

,

பாருாதாபம் நற்றும் அபசினல் அறிவினல் ாடம் நற்றும் டப்பு நிகழ்வுகள்
குதிக்கு முக்கினத்துயம் அளித்து ததர்வுக்கு தனாபாகாம்.


இப்தாதிருந்தத

உங்களுக்கு

துயாக

ழுதக்கூடின

தாலயத்

ததர்வு

பைய்து குறிப்புகள் டுப்து ழுதிப் ார்ப்து தான்யற்ல பைய்யதன் மூம்
முதன்லநத் ததர்விற்கா ழுதும் தில இப்தாதத பற்றுக்பகாள்ாம்.
ததர்வு அட்டயலலன கீதம டவுண்தாட் பைய்ன
http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-TESTBATCH-UPADTED-WITH-DATE.pdf

ததாதுத்மிழ்
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தகுதி - (அ)
இனக்கம்
1. ததாருத்துல்: ததாருத்ாண ததாருறபத் பர்வு தசய்ல்
- புகழ் ததற்ந நூல்
நூனாசிரி
2. தாடரும் தாடர்பும் அறில்
-இத்தாடால் குறிக்கப்ததறும் சான்பநார்
-அறடதாழிால் குறிக்கப்ததறும்நூல்
3. பிரித்தழுதுக
4. திர்ச்தசால்றன டுத்தழுதுல்
5. ததாருந்ாச் தசால்றனக் கண்டறில்
6. பிறதிருத்ம் --சந்திப்பிறற நீக்குல் --எருற தன்ற - பிறகறப நீக்குல்
7. புப் பிறகள், ழுவுச்தசாற்கறப நீக்குல் - பிநதாழிச் தசாற்கறப நீக்குல்
8. ஆங்கினச் தசால்லுக்கு பாண மிழ்ச் தசால்றன அறில் எலி பறுதாடறிந்து சரிாண
ததாருறபறில்
9. ஏதழுத்து எருதாழி உரி ததாருறபக் கண்டறில்
10. பர்ச்தசால்றனபர்ந்தடுத்ல்
11. பர்தசால்றனக் தகாடுத்து விறணமுற்று , விறணதச்சம், விறணானறயும் ததர்
தாழிற்ததற -உருாக்கல்
12. அகரிறசப்தடி தசாற்கறபச் சீர்தசய்ல்
13. தசாற்கறப எழுங்குதடுத்தி தசாற்தநாடாக்குல்
14. ததர்ச்தசால்லின் றகறில்
15. இனக்கக் குறிப்தறில்
16. விறடக்பகற்ந விணாறத் பர்ந்தடுத்ன
17. வ்றக ாக்கிம் ணக் கண்டறில்
18. ன்விறண, பிநவிறண, தசய்விறண, தசப்தாட்டு விறண ாக்கிங்கறபக் கண்டறில்
19. உறால் விபக்கப்ததறும் ததாருத்ாண ததாருறபத் பர்ந்தடுத்ல்
20. துறக, பாறண, இறபு இற்றுள் பனும் என்றநத் பர்ந்தடுத்ல்

தகுதி (ஆ)
இனக்கிம்
1. திருக்குநள் தாடா ;தாண தசய்திகள் , தற்பகாள்கள் தாடற நிப்புல் (தத்தான்தது
அதிகாம் ட்டும்)அன்பு , தண்பு, கல்வி, பகள்வி, அறிவு, அடக்கம், எழுக்கம், ததாறந,
ட்பு,
ாய்ற,
கானம்,
லி,
எப்புறில்,தசய்ன்றி,
சான்நாண்ற,
ததரிாறத்துறக்தகாடல், ததாருள் தசல்றக, விறணத்திட்தம், இனிறகூநல்
2. அநநூல்கள் ானடிார்ான்ணிக்கடிறக ,
ததாழிானூறு,
முதுதாழிக்காஞ்சி,
திரிகடுகம்,
இன்ணாாற்தது,
இனிற ாற்தது ,
சிறுதஞ்சமூன,
னாதி,
ஏபறார்தாடல்கள் தாடர்தாண தசய்திகள் , ததிதணண்கீழ்க்கக்கு நூல்களில் பிந
தசய்திகள்.
3. கம்தாாம் - தாடர்தாண தசய்திகள் பற்பகாள்கள், தா றக, சிநந் தாடர்கள்.
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4. புநானூறு - அகானுறு , ற்றிற, குறுந்தாறக, ங்குறுநூறு, கலித்தாறக
தாடர்தாண தசய்திகள் , பற்பகாள்கள் அடிறறந , ட்டுத்தாறக, தத்துப்தாட்டு
நூல்களில் உள்ப பிந தசய்திகள்.
5. சினப்ததிகாம்-ணிபகறன - தாடர்தாண தசய்திகள், பற்பகாள்கள் சிநந் தாடர்கள்
உட்பிரிவுகள் ற்றும்ம்ததரும் - ஞ்சிறுங்காப்பிங்கள் தாடர்தாண தசய்திகள்.
6. ததரிபுாம் - ானாயி திவ்விப்பிதந்ம் - திருவிறபாடற்புாம் - பம்தாணி
- சீநாப்புாம்தாடர்தாண தசய்திகள்.
7. சிற்றினக்கிங்கள்:திருக்குற்நானக்குநஞ்சி - கலிங்கத்துப்தணி - முத்தாள்பாயிம் ,
மிழ்விடு தூது ,
ந்திக்கனம்தகம் -விக்கிபசான் உனா
,
முககூடற்தள்ளு,
காடிச்சிந்து, திருபங்கடத்ந்ாதி, முத்துக்குாசுாமி பிள்றபத்மிழ் , ததத்னதகம்
குநஞ்சி, அகா; கிள்றபவிடுதூது, இாகூாகூன் பசான் உனா தாடர்தாண
தசய்திகள்.
8. பணான்ணிம் - தாஞ்சாலி சதம் - குயில்தாட்டு - இட்டுந தாழில்
(காபபகப்புனர்- அகிதசாக்கார்தாடர்தாண தசய்திகள்).
9. ாட்டுப்புநப்தாட்டு - சித்ர்தாடல்கள் தாடர்தாண தசய்திகள்.
10. ச முன்பணாடிகள் அப்தர் , சம்தந்ர்,சுந்ர், ாணிக்காசகர்;, திருமூனர்;, குனபசக
ஆழ்ார்;,
ஆண்டாள்,
சீத்றனச் சாத்ணார்
;,
ச்..கிருஷ் பிள்றப
,
உறுப்புனர்,தாடர்தாண தசய்திகள், பற்பகாள்கள், சிநப்புப்ததர்கள்.

தகுதி -இ
மிழ் அறிஞர்களும் மிழ்த் தாண்டும்
1. தாதிார்,தாதிாசன், ாக்கல் கவிஞர் , கவிணி பசிக விாகம் பிள்றப
தாடர்தாண தசய்திகள், சிநந்தாடர்கள், சிநப்புப் ததர்கள்.
2. புக்கவிற - முடிசன்
,
ாணிாசன்,
சுா. கண்ாசன்
,
உடுறனாாகவி,தட்டுக்பகாட்றட கல்ாசுந்ம் , ருகாசி தாடர்தாண
தசய்திகள், அறடதாழிப்ததர்கள்.
3. புதுக் கவிற - .பிச்சமுர்த்தி
, சி.சு.தசல்னப்தா, ருமு சிாமு , தசுய்ா,
இா.மீணாட்சி, சி.ணி, சிற்பி, மு.பத்ா, ஈபாடு மின்தன் , அப்துல்குான்,
கனாப்ரிா, கல்ாண்ஜி, ஞாணக் கூத்ன் , பபன், சாறன இபந்திறண,; சாலினி
இபந்திறண, ஆனந்தூர்பாகணங்கன் - தாடர்தாண தசய்திகள்
, பற்பகாள்கள்,
சிநப்புத் தாடர்கள் ற்றும் புதி நூல்கள்.
4. மிழில் கடி இனக்கிம் - ாட்குறிப்பு: பரு - காந்தி - மு.. அண்ா
-ஆணந்ங்கம் பிள்றப ாட்குறிப்பு தாடர்தாண தசய்திகள்.
5. ாடகக்கறன - இறசக்கறன தாடர்தாண தசய்திகள்
6. மிழில் சிறுகறகள் றனப்பு - ஆசிரிர் ததாருத்துல்
7. கறனகள் - சிற்தம் - ஏவிம் - பதச்சு - திறப்தடக்கறன தாடர்தாண தசய்திகள்.
8. மிழின் தான்ற - மிழ் தாழியின் சிநப்பு திாவிட தாழிகள் தாடர்தாண
தசய்திகள்.
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9. உறறட - றநறனகள் - தரிதிாற்கறனஞா
; .மு.பங்கடசாமி ாட்டார் ,
ா.பி. பசதுப் பிள்றப , திரு.வி.க. றாபுரிப்பிள்றப - தாழி றட தாடர்தாண
தசய்திகள்..
10. உ.த.சாமிா ா ;, த.ததா.மீணாட்சி சுந்ணார் ;, சி.இனக்குணார்; - மிழ்ப்தணி
தாடர்தாண தசய்திகள்.
11. பபப்தாாா; - அகமுலி, தானபறு ததருஞ்சித்திணார் ;, மிழ்த்தாண்டு
தாடர்தாண தசய்திகள்.
12. ஜி.யு.பதாப் - வீாமுனிர்; மிழ்தாண்டு சிநதபுத் தாடர்கள்
13. ததரிார்; - அண்ா - முத்துானங்கத் பர் - அம்பதத்கார் - காாசர்- சமுாத்
தாண்டு.
14. மிகம் - ஊரும் பதரும், பாற்நம் ாற்நம் தற்றி தசய்திகள்.
15. உனகபாவி மிர்கள் சிநப்பும் - ததருறயும் - மிழ்ப் தணியும்.
16. மிழ்தாழியில் அறிவில் சிந்றணகள் தாடர்தாண தசய்திகள்
17. மிககளிரின் சிநப்பு - அன்னி ததசண்ட் அம்றார்
;,
மூலூர்;
ாாமிர்த்ம்ாள்,டாக்டர். முத்துனட்சுமி தட்டி 18. விடுறனப் பதாாட்டத்தில் களிர்தங்கு (தில்றனாடி ள்ளிம்ற, ாணிங்கம்ாள்)
19. மிர்ணிகம் - தால்லில் ஆய்வுகள் - கடற் தணிகள் - தாடர்தாண தசய்திகள்
20. உப ருந்து - பாய் தீர்க்க்கும் மூலிறககள் தாடர்தாண தசய்திகள்.
21. சப் ததாதுற உர்த்தி ாயுாணர் ;, இாலிங்க அடிகபார் ,; திரு.வி. கல்ா
சுந்ணார்; தாடர்தாணதசய்திகள் - பற்பகாள்கள்.

தடிக்க பண்டி புத்கங்கள்
 6 லிருந்து 12 யலபயுள் தமிழ் ாடப்புத்தங்கள்
 தாயது எரு தமிழிக்கின யபாறு ( ததவிபா , ாசுப்பணினம் , ம்நார்
அலடக்கைாமி) ததனும் என்று
 லமன பாதுத்தமிழ் விா விலடகள் ( 2012 க்கு பின் லடபற் ததர்வுகள்)
 புதின ாடப்புத்தகத்திலயும் யாசித்துக் பகாள் தயண்டும்

நகள்விகளின் ண்ணிக்கக பகுப்பாய்வு
பாடம்

நகள்விகளின் ண்ணிக்கக

அசியகப்பு

12-15

லயாறு ற்றும் நேசி இக்கம்

12-18

வபாருராோம்

5-10

புவியில்

5-10

ேடப்பு நிகழ்வுகள்

15-20

15

ADMISSION OPEN FOR GROUP I & II PRELIMS & MAINS/ ONLINE/POSTAL/DIRECT-FOR
MORE DETAILS: 9952521550 OR VISIT WWW.IYACHAMY.COM

வபாது அறிவில்

20

வபாது அறிவு

5-10

கணிேம் / புத்திகூர்க

25

வபாதுத்ேமிழ் / ஆங்கியம்

100

குருப் 2 முதன்லநத்ததர்வு ாடத்திட்டம் நற்றும் டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள்
விாத்தாள் அலநப்பு
6.

இந்தி & மிக அபவில் அறிவில் தாழில்நுட்தத்தின் தங்கு
ற்றும் ாக்கம் ற்றும் பம்தாடு

பதண்டத்தின்

அறப்பு-ததாது

,கண்டுபிடிப்பும்-பசி

அறிவில்

அறிவில்

தண்புகளும்,இக்கங்களும்,-இற்பில்
விறச,இக்கம்

ற்றும்

தப்தம்,எளி

ற்றும்

விண்ணில்

அறிவில்-

விதிகள்-புதி

ஆாய்ச்சி

கூடங்கள்-தருப்ததாருள்களின்

அபவுகள்,அபவீடுகள்

ஆற்நல்-காந்வில்,மின்சாவில்

எலி-அனு

ற்றும்

நிநாறனஇல்

உருாக்கங்களும்
ற்றும்

ற்றும்

அனகுகள்-

மின்ணனுவில்-

அனுக்கரு

இற்பில்--ானில்

ற்றும்

-பூபகாப

இற்பில்-னிங்கள்

ற்றும்

பசர்ங்கள்-அமினங்கள் ,காங்கள் ற்றும் உப்புகள்-தசற்றக உங்கள்-உயிர்தகால்லிகள்நுண்ணுயிரிக்தகால்லிகள்-ஆக்ஸிஜபணற்நம் ற்றும் எடுக்க விறணகள்-ாதுக்கள் ற்றும்
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உபனாகங்களின்

பதில்-கார்தன்,

றட்ஜன்

ற்றும்

அன்

கூட்டுப்ததாருட்கள்-

உயிர்பதில் ற்றும் உயிரித்தாழில்னுட்தம்-மின்பதில்-தாலிர் ற்றும் பிபாஸ்டிக்
ாழ்க்றக அறிவிலின் முக்கி கருத்துக்கள்-தசல்லின் அடிப்தறட தற்றி அறிவில்உயிரிணங்களின்

தல்பறு

றககள்-உவூட்டம்

ற்றும்

திட

உவு-சுாசம்-

சத்துவில் ற்றும் உர்வில்-பர்சிறாற்ந தளிபற்நம்-உயிரித் தாடர்பில்.இத்ம் ற்றும் இத் சுற்சி- ாபாமில்னா சுப்பி ண்டனம் அறப்பு-இணப்ததருக்க
அறப்பு முறந-பில் ற்றும் தாம்தரி அறிவில்-சுற்றுச்சூல் ற்றும் சூலில்உயிரி
பாய்கள்

னம்

ற்றும்

முன்டுப்பு

ன்றயுள்ப

சுகாாம்-தல்லுயிரிண
ற்றும்

பாய்கள்-து

வினங்குகள்,னின்,ாம்

பறுதாடும்

தாரித்ல்-தவும்
அடிறால்

இற்றின்

அன்

தாதுகாப்பும்-னி

ன்றயுள்ப

பாய்கள்-தாத்

ற்றும்

ாழ்வில்-அசின்

பதாறப்ததாருட்கள்அறிவில்

தாடர்தாண

தகாள்றககள் ற்றும் நிறுணங்கள்-அறிவில் தாழில் நுட்தத்தின் தங்களிப்பு-சாறணாக்கம்-ஆற்நலில்

ன்னிறநவு-

ண்தணய்பம்

கண்டறில்-தாதுகாப்பு

ஆாய்ச்சி

தாடர்தாண நிறுணங்கள்- கடல் ஆாய்ச்சி ற்றும் பம்தாடு- தாறன நுண்ணுணர்வு
தாழில்நுட்தம் ற்றும் அன் தன்தாடுகள்.
டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள்
 அறிவினல் 8 முதல் 10 யலப 2004 திப்பு
 11 நற்றும் 12 ஆம் யகுப்பு விங்கினல் முழுயதும்
 11 நற்றும் 12 இனற்பினல் நட்டும் தயதினல் புத்தகத்தில் குறிப்பிட்ட
ாடத்திட்டம் நட்டும்.
 தநத பைான்லய அலத்தும்பாது அறிவினல் ஆகும்
 ைமீத்தின

தநம்ாடுகள்

,

அறிவினல்

பதாழில்

நுட்த்திற்கு

தமிழில்

புத்தகங்கள் இல்ல , Science and Technology book Spectrum
Publication னன்டுத்தாம்.
 அறிவினல் எளி நற்றும் துளிர் நாத இதழ்கல னன்டுத்தாம் ( தமிழில்
கிலடக்கும்)
ததர்வு அட்டயலலன கீதம டவுண்தாட் பைய்ன
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த்தி ற்றும் ாநின ஆட்சிமுறந ற்றும் மிகத்துடணாண சிநப்பு

7.

தாடர்பு சம்தந்ாக
ாநின அசு அறப்பு-தணிகள்-கட்டுதாட்டு முறநகள்-ாட்ட
சார்ந்

திட்டங்களில்

ாட்ட

நிர்ாகத்தின்

தங்கு-

நிர்ாகம்-க்கள் னம்
மிக

தாழிற்சாறன

அறவிடங்கள்-ததாதுப்தணிகளில் ாநின அசாங்கம்- தணிாபர் பர்வு முகறகள் ாநின
அபவில்

-

ாநின

அசின்

நிதி

தாடர்தாக-

நிதி

ஆாங்கள்-ஆண்டு

வு

தசனவு(தட்தஜட்) ற்றும் ாநின நிதி நிர்ாகம்- நிர்ாகத்தில் கல் தாழில்நுட்தத்ற
தன்தடுத்துல்-

ாநின

அபவில்

மின்

ஆளுறக

(E-Governance)-

இற்றகப்

பதரிடர்கள்- த்தி ற்றும் ாநின அபவில் பதரிடர்கள்- பதரிடர் தாடர்தாண திட்டமிடல்சமூக னம்-த்தி அசு திட்டம்- த்தி அசால் மிகத்தில் தசல்தடுத்ப்தடும்
னத்திட்டங்கள்- த்தி அசு அறப்பு-தணிகள் ற்றும் கட்டுப்தாட்டு முறநகள்- த்தி
ற்றும் ாநின அசுகளுக்கு இறடபாண உநவுகள்- இந்தி தாழில் அறவிடங்கள்ததாதுப்தணிகளில் த்தி அசின் தங்கு- த்தி அசு அபவினாண தணிாபார் பர்வு
முகறகள்- த்தி அசின் நிதி தாடர்தாக- நிதி ஆாங்கள்- ஆண்டு வு தசனவு
திட்டம் (தட்தஜட்)- நிதி நிர்ாகம்- த்தி அசின் தசல்தாடுகளில் கல் தாழில்
நுட்தத்ற தன்தடுத்துல்- த்தி அசு அபவில் மின் ஆளுறக- சமூக னம்- த்தி
அசால் தசல்தடுத்ப்தடும் சமூகன திட்டங்கள் இந்தி அபவில்.
டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள்
 12 யது யகுப்பு அபசினலநப்பு புத்தகம்
 தமிழ்ாடு நிர்யாகம் டாக்டர் தக.பயங்கதடைன் ( பரும்ாா குதிகள்
அடக்கம்)
 Administration of Union and States With Special Reference to
Tamilnadu by Iyachamy Murugan (English only)
8.
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க்கள்தாறக தடிப்பு-பறனாய்ப்பின்ற தற்றி நிகழ்வுகள் இந்தி ற்றும் மிக
அபவில்-குந்ற தாழினாபார்-ததாருபாாப் பதாக்கு- றுற-தூய்ற – கர்ப்புந
ற்றும் ஊகப்தகுதிகள்-ததாதுாழ்வில் ஊல்-ஊல் முன்டுப்பு டடிக்றககள்- த்தி
ஊல் கண்காணிப்பு ஆறம்-க்கள் நீதின்நம் (பனாக் அானத்)-குறநதீர்ப்தாபர்த்தி

கக்கு

ணிக்றகாபர்-கல்விறிவின்ற-ததண்கள்

பம்தாடு-

ததண்கள்

பம்தாட்டு டடிக்றககளில் அசின் தங்கு-அறணத்து துறநகளிலும் ததண்களுக்கு
இறக்கப்தடும்

அநீதிகள்-குடும்த

ன்முறந-ட்சறணப்

பிச்சறண-

தாலில்

ாக்குல்-ததாருபாா பம்தாட்டு ாக்கத்ால் தண்தாடு ற்றும் தாம்தரித்ற இத்ல்கர்ாம் ற்றும் சமூகத்தில் கர்ாலின் விறபவு- ாட்டின் பர்ச்சிக்கு திாண
ன்முறநகள்-  ன்முறந- தீவிாம் ற்றும் குப்பு ாம்- சிறுதான்றயிணரின்
பிச்சறணகள்- னி உரிறகள் தாடர்தாக-கல் அறியும் உறிற – த்தி ற்றும்
ாநின

கல்

ஆறங்கள்-

நிர்ாகத்துறந-சட்டமிற்றுல்-

ான்கு

நிர்ாகத்

ஊடகங்களுக்கிறடப

தூண்கபாண
உள்ப

–

நீதித்துறந-

ம்பிக்றக

ற்றும்

பறுதாடுகள்- கல்வி- கல்வி ற்றும் ததாருபாா பர்ச்சிக்கு இறடபாண தாடர்புசமூக முன்பணற்நத்திட்டம்-பறனததறும் உரிறச் சட்டம்-சு பம்தாட்டுத்தாழில்கள்
ற்றும் தாழில்முறணபார் பம்தாடு- சமூக னத்தில் அசு சாா நிறுன்ங்களின்
தங்களிப்பு-அசின் சுகாக் தகாள்றக தாடர்தாணற.
டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள்
 11 ஆம் யகுப்பு பாருாதாப புத்தகத்தின் சி குதிகள்
 இந்தினப்பாருாதாப யர்ச்சி நா.பா குருைாமி
 Social Economic Issues in India and Tamilnadu - Iyachamy Murugan
9.

டப்பு ைம்யங்கள் ததசின அவில்

10.

டப்ப்ய் ைம்யங்கள் தமிமக அவில்

(குறிப்பு

இந்தப்

குதிக்கு

திைரி

பைய்தித்தாள்

டிப்தன்

மூம்

ளிலநனாக

திர்பகாள்ாம்)

விாத்தாள் அலநப்பு
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, மூன்று நதிப்பண் விாக்கள் பகாடுக்கப்ட்டிருக்கும் , 30 விாக்கள்

ழுததயண்டும், ( 30 யார்த்லதகளில்)
 18, 8

நதிப்பண் விாக்கள் பகாடுக்கப்ட்டிருக்கும் , 15 விாக்கள்

ழுததயண்டும், ( 120 யார்த்லதகளில்)
 3 திலந்து நதிப்பண் விாக்கள் பகாடுக்கப்ட்டிருக்கும் , 2 விாக்கள்
ழுததயண்டும், ( 250 யார்த்லதகளில்)
 4 ,முப்து நதிப்பண் விாக்கள் பகாடுக்கப்ட்டிருக்கும் , 2 விாக்கள்
ழுததயண்டும், ( 500 யார்த்லதகளில்)

FEES FOR DIRECT CLASS

FEES FOR ONLINE /POSTAL

PRELIMS+MAINS

- 22000

PRELIMS+MAINS

- 18,000

MAINS TEST +CLASS

-16000

MAINS TEST +CLASS

- 12000

PRELIMS CLASS+TEST

-12,000

PRELIMS CLASS+TEST

-7500

MAINS ALONE

-15,000

MAINS ALONE POSTAL

-10,000

PRELIMS TEST

-3000

PRELIMS TEST POSTAL

-3200

ONLEINE PRELIMS TEST

-1500

TO JOIN CONTACT: 9952521550, 044-48601550
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