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குருப் 1 முதனிலத்ததர்வு ாடத்திட்டம் நற்றும்  

டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள் 

இனற்பினல்: 

தபண்டத்தின் அலநப்பு-பாது அறிவினல் விதிகள்-புதின 

உருயாக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்-ததசின அறிவினல் ஆபாய்ச்சி கூடங்கள்-

ருப்பாருள்களின் ண்புகளும்,இனக்கங்களும்,-இனற்பினல் 

அவுகள்,அவீடுகள் நற்றும் அகுகள்-விலை,இனக்கம் நற்றும் ஆற்ல்-

காந்தவினல்,மின்ைாபவினல் நற்றும் மின்ன்னுவினல்-பயப்ம்,எளி நற்றும் 

எலி-அனு நற்றும் அனுக்கரு இனற்பினல்-திண்ந நில இனற்பினல்-

யானினல் நற்றும் விண்ணினல் அறிவினல்- நிநாலஇனல் -பூதகா 

இனற்பினல் 

டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள் 

 6 முதல் 10 யலப உள் அறிவினல் புத்தகம் 

 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: 

தனிநங்கள் நற்றும் தைர்நங்கள்-அமிங்கள் ,காபங்கள் நற்றும் உப்புகள்-

பைனற்லக உபங்கள்-உயிர்பகால்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்பகால்லிகள்-

ஆக்ஸிஜதற்ம் நற்றும் எடுக்க விலகள்-தாதுக்கள் நற்றும் 

உதாகங்களின் தயதினல்-கார்ன், லட்பஜன் நற்றும் அதன் 

கூட்டுப்பாருட்கள்-உயிர்தயதினல் நற்றும் உயிரிபதாழில்னுட்ம்-

மின்தயதினல்-ாலிநர் நற்றும் பிாஸ்டிக் 

டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள் 
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 6 முதல் 10 யலப உள் அறிவினல் 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 

அறிவினல்-உயிரிங்களின் ல்தயறு யலககள்-உணவூட்டம் நற்றும் திட 

உணவு-சுயாைம்-ைத்துணவினல் நற்றும் உணர்வினல்-யர்சிலதநாற் 

பயளிதனற்ம்-உயிரித் பதாடர்பினல். 

டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள் 

 6 முதல் 10 யலப உள் அறிவினல் புத்தகம் 

 11 யது தாயபவினல் ாட ண் 2,4,7 ாடங்கள் நட்டும். 

 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 சூமலினல்- உயிரின ம் நற்றும் சுகாதாபம்-

ல்லுயிரி தயறுாடும் அதன் ாதுகாப்பும்-நனித தாய்கள் முன்தடுப்பு 

நற்றும் பாநரித்தல்-பவும் தன்லநயுள் தாய்கள்-பயாத் தன்லநயுள் 

தாய்கள்-நது அடிலநனாதல் நற்றும் தாலதப்பாருட்கள்-

விங்குகள்,நனிதன்,தாயபம் இயற்றின் யாழ்வினல் 
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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 3 யது  ாடம் . 

 TATA MGraW Hill General Studies-  back question / or 

Arihant question Bank 

டப்பு நிகழ்வுகள் 

யபாறு-ைமீத்தின டப்புகள்-ததைம் -ததசின சின்ன்ங்கள் - நாநிங்களின் 

குறிப்புகள்-ததசினப்ாதுகாப்பு நற்றும் தீவிபயாதம் - ன்ாட்டு 

நிறுயங்கள்-முக்கின நாாடுகள், நிகழ்வுகள்-பிப ர்கள் - ைமீத்தின 

பிப இடங்கள்-விலனாட்டு ,தகாப்லகள்,தாட்டிகள் 

பதாடர்ாலய,முக்கின புத்தகங்கள் 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 

தீர்ப்புகள்-பாதுத்ததர்தல் 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. 
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அறிவினல்: அறிவினல் நற்றும் பதாழில் நுட்வினலில் தற்கா 

கண்டுபிடிப்புகள்-தற்கா  உடல்ம் ைார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள்-தகயல் 

பதாழில்னுட்ம் ைார்ந்த நிகழ்வுகள். 

டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள் 

 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 யங்கள்-காடுகள் நற்றும் ய உயிரிகள்-வியைான முலகள்-

தாக்குயபத்து நற்றும் தலபயழிப் தாக்குயபத்து நற்றும் தகயல் ரிநாற்ம்-

ைமூகப் புவியினல்-நக்கட்பதாலக அடர்த்தி நற்றும் பயல்-இனற்லகப் 

தபழிவுகள்-தரிடர் நிர்யாகம்- ருய நிலநாற்ம் அதன் தாக்கம் நற்றும் 

பைனல்ாடுகள்-நாசுக் கட்டுப்ாடு 

டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள் 

 6 முதல் 10 யலப புவியினல் ாடப்புத்தகம் 

 NCERT 11th book Fundamentals of Physical Geography 

 NCERT 12th, India Physical Environment, India People and 

Economy, Fundamentals of Human Geography 

http://www.iyachamy.com/
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 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: 

யபாற்றுக்கு முந்லதன நிகழ்வுகள்-சிந்து ைநபயளி ாகரிகம்-தயத 

காம்,ைங்க காம்,ஆர்னர்களின் காம் ற்றின பைய்திகள். பநரினப் 

தர்பசு-புத்த ,ைநண ைநனங்கள்-குப்தர்கள்-படல்லி சுல்தான்கள்-முகானர்கள் 

நற்றும் நபாத்தினர்கள்-விஜன கப,ாமினி அபசுகள்-பதன் இந்தின யபாறு-

தமிமக ண்ாட்டு நற்றும் ாபம்ரின யபாறு-தபாப்பினர்களின் யருலக-

பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் ஆட்சி.பிரிட்டிராரின் ஆட்சியிால் ைமூக-

பாருாதாப-ண்ாட்டு நாற்ங்கள்-இந்தின ைமூகச் ைநன சீர்திருத்த 

இனக்கங்கள் ழுச்சி-சுதந்திபத்திற்கு 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 ங்களிப்பு-கல-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 ாட்த்தில் உள் 

யபாறு குதி ( 9 ம் யகுப்பில் தமிழ் ாட்டு ண்ாட்டு நபபுகள் 

நட்டும் டித்தால் தாதும்.) 

 11 ஆம் 12 ஆம் யகுப்பு யபாறு புத்தகம். 

 12 ஆம் யகுப்பு இந்தினப் ண்ாடு. 



 

6 ADMISSION OPEN FOR GROUP I & II PRELIMS & MAINS/ ONLINE/POSTAL/DIRECT- STARTS FROM FEBRUARY 18,2018 

FOR MORE DETAILS: 9952521550 OR VISIT WWW.IYACHAMY.COM 
 

 

 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 

சிப்பினல்புகள்-நத்தின - 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-நாயட்ட நிர்யாகத்தில் காணப்டும் சிக்கல்கள்-ததர்தல்கள்-

நத்தின ததர்தல் ஆலணனம்-நா நிததர்தல் ஆலணனம்-அபசு அலுயல் 

பநாழி - அபசினலப்பின் 8 யது அட்டயல- அபசினலலநப்பு 

திருத்தங்கள்-அபசினலநப்பின் அட்டயலகள்- நிர்யாகச் சீர்திருத்தங்கள் 

நற்றும் தீர்ப்ானங்கள்-பாது யாழ்வில் ஊமல்- ஊமலுக்கு திபா முன் 

டயடிக்லககள்-நத்தின ஊமல் கண்கானிப்பு ஆலணனம்-தாக் 

அதாத்,முல நன் டுயர்- இந்தின கணக்கு தணிக்லக அதிகாரி-தகயல் 

அறியும் உரிலநச்ைட்டம் - நத்தின தகயல் ஆலணனம்-நாநி தகயல் 

ஆலணனம் –பண்களுக்கு அதிகாபநளித்தல்-தன்ார்ய பதாண்டு 

அலநப்புகள்-பாதுநக்கள் குல தீர்ப்பு- நுகர்தயார் ாதுகாப்பு 

டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள் 

 இந்தின அபசினலநப்பு டாக்டர் தக பயங்கதடைன் . தமிழில். 

 6 முதல் 10 யலப ைமூக அறிவினல் ாடத்தில் உள் 

குடிலநயினல் குதி 
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 12 யது இந்தின அபசினலநப்பு புத்தகம். 

 லமன விாத்தாள் 

இந்தினப்பாருாதாபம்: 

இந்தினப் பாருாதபத்தின் இனல்புகள்-ந்தாண்டு திட்டங்கள்-நாதிரிகள்-

நதிப்பீடு- நிச்சீர்திருத்தங்கள் நற்றும் தயாண்லந-தயாண்லநயில் 

அறிவினலின் னன்ாடு-பதாழில் யர்ச்சி-மூதன் ஆக்கம் நற்றும் 

முதலீடுகள்-பாதுத்துல நிறுயங்களின் ங்களிப்பு நற்றும் ங்கு 

விக்கல்-அடிப்லட கட்டலநப்பு தநம்ாடு-ததசின யருநாம்-பாது நிதி 

நற்றும் நிதிக்பகாள்லக-விலக் பகாள்லக நற்றும் பாது விநிதனாக 

முல-யங்கியினல் –ண்ம் நற்றும் ணக்பகாள்லக- அந்நின தபடி 

முதலீட்டின் ங்களிப்பு-உக யர்த்தக நிறுயன்ம்-உகநனநாதல்-தனினார் 

நனநாதல்-கிபாந ம் நற்றும் ம் ைார்ந்த திட்டங்கள்-ைமூகம் ைார்ந்த 

பிபச்ைலகள்-கல்வி-நக்கள்பதாலக-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 

 12 ஆம் யகுப்பு கலடசி இபண்டு ாடம் நட்டும் 

 பிபதிதனாகிதா தர்ான் ( ஆங்கித்தில் நட்டுதந கிலடக்கும். 

முதன்லநத் ததர்வுக்கு முக்கினநாக னன்டும்.) 

 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 
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தாபாட்டத்தின் ல்தயறு நிலகள்- ல்தயறு ைட்டங்கள்- உகப்தார்கள் 

நற்றும் அதன் இறுதி நில- நதயாதமும் ததைப்பிரிவிலலனயும்- சுதந்திப 

தாபாட்டத்தில் தமிழ் ாட்டின் ங்களிப்பு-பாஜாஜி, 

ய.உ.சி,பரினார்,ாபதினார்,நற்றும் ர்-அபசினல் கட்சிகளின் பிப்பு-

சுதந்திபத்திற்கு பிந்லதன இந்தின  அபசினல் நில . 

டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள் 

 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 விக்கப்டம்-முழுலநத் பதாகுதினாக தகயல்கல 

பதரிவித்தல்-பகாடுக்கப்ட்ட தகயல்கல குப்ாபாய்வு பைய்தல்-ைதவீதம்- 

மீ.ப.ய நற்றும் மீ.சி.ந-விகிதம் நற்றும் விகிதாச்ைாபம்-தனியட்டி , 

கூட்டுயட்டி-பப்வு நற்றும் க அவு- தபம் நற்றும் தயல- 

நிகழ்தகவு-தகயல் 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  

 கனினன் / தனசுயா / கணிதம் A-Z புத்தகம் தாயது என்ல 

பின்ற்ாம். 

சி அறிவுலபகள் 
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 விடுதலப் தாபாட்ட யபாறு , அபசினலநப்பு, 

பாருாதாபம் தான்யற்ல டிக்கும் தாது முதன்லநத் 

ததர்வுக்கும் தனாபாகாம். 

 அறிவினலப் பாறுத்தயலப முதன்லநத் ததர்வுக்கும் தைர்த்து 

தனாபாக விரும்புதயார் 2004 ஆம் ஆண்டு திப்பு அறிவினல் 

புத்தகத்லத டிக்காம். 

 டிக்கத் துயங்கும் முன் , குருப் 1 நற்றும் லமன   ஸ் 

ததர்வின் முதல் நிலத்ததர்வு விாக்கல விலடயுடன் 

டித்து அயற்றில் விாக்கள் வ்யாறு தகட்கப்ட்டுள்து 

ன்தல அறிந்து டிக்க துயங்குக. 

 டப்பு நிகழ்வுகளுக்கு அதிக முக்கினத்துயம் பகாடுத்து 

டிக்காம். 

 


