
 
 

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

WWW.IYACHAMY.COM  
 

குருப் 2 முதனிலத்ததர்வு நற்றும் முதன்லநத் ததர்வு  ாடத்திட்டம் நற்றும் 

டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள் 

பாதுஅறிவு நற்றும் பாதுத்தமிழ் 

பபொதுலொக  நீங்கள் தமிழில் 90 வினொக்களுக்கு மயொக விடைளிக்க முற்சி பெய்வும் . 

பபொது அறிவுப் பகுதிடப் பபொறுத்தலட 70 வினொக்களுக்கு மயொக விடைளிக்க 

மலண்டும் அப்மபொதுதொன் உங்கரொல் பலற்றிடைமுடியும் . ஆயினும் ஒவ்பலொருலரும் 180 

வினொக்களுக்கு மல் எடுக்க கடுடொக முற்சி பெய்யுங்கள் . 

பபொதுலொன  அறிவுடகள். 

1. பபொதுலொக  நீங்கள் தமிழில் 90 வினொக்களுக்கு மயொக விடைளிக்க முற்சி பெய்வும் 

. பபொது அறிவுப் பகுதிடப் பபொறுத்தலட 70 வினொக்களுக்கு மயொக விடைளிக்க 

மலண்டும் அப்மபொதுதொன் உங்கரொல் பலற்றிடைமுடியும் . ஆயினும் ஒவ்பலொருலரும் 

180 வினொக்களுக்கு மல் எடுக்க கடுடொக முற்சி பெய்யுங்கள் . 

2. முதலில் பள்ளிப்பொைப்புத்தகங்கடர படிக்கவும்  திருப்புதலுக்கொக ட்டும அல்யது 

ஏமதனும் கூடுதல் தகலலுக்கொக மலறு நிறுலனத்தின் பொைக்குறிப்புகடர படிக்கவும் 

3.  ஒரு நொடரக்கு 5- 7 ணி மநம் படித்தொல் மபொது உங்கரொல் பலற்றிபபம முடியும். 

சியர் கூறுலது மபொல் 10 ணி மநம் படிப்பபதன்பது சிமந்ததொக இருக்கொது. நொம் 

எவ்லரவு மநம் படிக்கின்மமொம் என்படத விை எப்படி படிக்கிமமொம் என்பதுதொன் 

முக்கிம். மலும் அடனத்து நொட்களிலும் உங்கரொல் ஒம மபொல் படிக்க இயொது சிய 

நொட்கள் அதிக மநம் படிக்கயொம், சிய நொட்கள் குடமலொன மநம் படிக்கயொம் 

அடதப்பற்றி கலடயப்பை மதடலயில்டய. அடனலரும் இது ொதிரி பிச்ெடனட 

எதிர்பகொள்லர். 

4. பொைத்திட்ைத்டத டொக டலத்மத படியுங்கள் அது உங்கள் தொரிப்பிடன 

பநறிப்படுத்தும். முடிந்தொல் நீங்கள் படிக்கும் இைத்தில் பொைத்திட்ைத்திடன நீங்கள் 

பொர்க்கும் படி டலத்தொல் சிமப்பொக இருக்கும். 
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5.  சியர் பல்மலறு பயிற்சி டங்களின் பொைக்குறிப்புகள் ( பட்டீரில்ஸ்) மெகரிப்பர் 

ஆனொல் அலற்டம படிக்க ொட்ைொர்கள். எனமல நீங்கள் ஏதொலது ஒரு பயிற்சி டத்தின் 

பொைக்குறிப்பிடன பன்படுத்துங்கள். 

6. பபொதுலொக பொழிப்பொைம் தமிழ்/ஆங்கியம்/ ற்றும் அறிவுக்கூர்ட ற்றும் நைப்பு 

நிகழ்வுகள் மபொன்மலற்றில் கலனம் பெலுத்தினொல் உங்கரொல் ெரிொக 125 மகள்விகளுக்கு 

இந்த மூன்று பகுதிகளில் இருந்து விடைளிக்க இலும். இடத கலனத்தில் 

பகொள்ளுங்கள். 

7.  கூடுொனலட படற வினொத்தொள்கடர அடிப்படைொக டலத்து உங்கள் தொரிப்பிடன 

மம்படுத்துங்கள். 

8.  பொைப்புத்தகம் தவிர்த்து,மனொொ பபொது அறிவுப் புத்தகம், அல்யது விகைன் பபொது 

அறிவுப் புத்தகம் , ஆங்கியத்தில் அரிஹந்த் அல்யது லூபெண்ட் பபொது அறிவு புத்தகத்தில் 

ஏதொலது ஒன்டம நீங்கள் கட்ைொம் படிக்கமலண்டும். நீங்கள் இப்புத்தகத்திடன படித்தொல் 

அதிகபட்ெம் ெொெரிட விை கூடுதயொக உங்கரொல் 15 வினொக்களுக்கு ெரிொன 

விடைளிக்க மலண்டும். ைொக்ைர் ெங்க ெலணின் பபொது அறிவுக் கரஞ்சிம் என்ம 

புத்தகத்டதயும் லொசிக்க மலண்டும் 

9. நொம் எவ்லரவுதொன் படித்தொலும் மதர்வு நொரன்று நொம் 3 ணி மநத்தில் எவ்லொறு 

விடைளிக்கப்மபொகிமமொம் என்பதில் தொன் இருக்கிமது அங்கு நொம் பண்ணுகின்ம தலறு 

என்னபலன்மொல் மகள்விட தலமொக புரிந்து பகொண்டு விடைளிப்பது இடத 

தவிர்ப்பதற்கொக ஏமதனும் ஒரு வினொத்தொள் ( ெக்தி அல்யது சுொ )பதொகுப்பிடன டலத்து 

ஒவ்பலொரு லொமும்  பயிற்சி பெய்யுங்கள் . 

பொைத்திட்ைம் -பபொது அறிவு 

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. 
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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.  

டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள் 

 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 

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. 
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 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. 

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 
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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 

 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. 

டிக்கதயண்டின புத்தகங்கள் 

 6 முதல் 10 யலப புவியினல் ாடப்புத்தகம் 

 தமிமக புவியினல் ற்றின குதிகளுக்கு  தமிழ்ாடு ற்றின குதிலன நதாபநா 

பாது அறிவு புத்தகத்தில் ார்க்கவும். 

http://www.iyachamy.com/
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 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-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. 

 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 
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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 

 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 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 -

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 

 அரிஹந்த/ லூபைண்ட் பாருாதாபம் குதி 

இந்தின ததசின இனக்கம்  
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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 ை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  

 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 பாதுயா அறிவுலபகள் 

 முதன்லநத் ததர்வுக்கு தனாபாதயார் இப்தாதிருந்தத அறிவினல் , 

பாருாதாபம் நற்றும் அபசினல் அறிவினல் ாடம் நற்றும் டப்பு நிகழ்வுகள் 

குதிக்கு முக்கினத்துயம் அளித்து ததர்வுக்கு தனாபாகாம். 
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 இப்தாதிருந்தத உங்களுக்கு துயாக ழுதக்கூடின தாலயத் ததர்வு 

பைய்து குறிப்புகள் டுப்து ழுதிப் ார்ப்து தான்யற்ல பைய்யதன் மூம்  

முதன்லநத் ததர்விற்கா ழுதும் தில இப்தாதத பற்றுக்பகாள்ாம். 

பதொதுத்மிழ் 

தகுதி - (அ) 

இனக்கம் 

1. பதொருத்துல்: பதொருத்ொண பதொருளபத் தர்வு பெய்ல் - புகழ் பதற்ந நூல் 

நூனொசிரி 

2. பொடரும் பொடர்பும் அறில் -இத்பொடொல் குறிக்கப்பதறும் ெொன்தநொர் --

அளடபொழிொல் குறிக்கப்பதறும்நூல் 

3. பிரித்பழுதுக 

4. திர்ச்பெொல்ளன டுத்பழுதுல் 

5. பதொருந்ொச் பெொல்ளனக் கண்டறில் 

6. பிளதிருத்ம் --ெந்திப்பிளள நீக்குல் --எருள தன்ள - பிளகளப நீக்குல் 

7. புப் பிளகள், ழுவுச்பெொற்களப நீக்குல் - பிநபொழிச் பெொற்களப நீக்குல் 

8. ஆங்கினச் பெொல்லுக்கு தொண மிழ்ச் பெொல்ளன அறில் எலி தறுதொடறிந்து ெரிொண 

பதொருளபறில் 

9. ஏபழுத்து எருபொழி உரி பதொருளபக் கண்டறில் 

10. தர்ச்பெொல்ளனதர்ந்படுத்ல் 

11. தர்பெொல்ளனக் பகொடுத்து விளணமுற்று , விளணபச்ெம், விளணொனளயும் பதர் 

பொழிற்பதள -உருொக்கல் 

12. அகரிளெப்தடி பெொற்களபச் சீர்பெய்ல் 

13. பெொற்களப எழுங்குதடுத்தி பெொற்பநொடொக்குல் 

14. பதர்ச்பெொல்லின் ளகறில் 

15. இனக்கக் குறிப்தறில் 

16. விளடக்தகற்ந விணொளத் தர்ந்படுத்ன 

17. வ்ளக ொக்கிம் ணக் கண்டறில் 

18. ன்விளண, பிநவிளண, பெய்விளண, பெப்தொட்டு விளண ொக்கிங்களபக் கண்டறில் 

19. உளொல் விபக்கப்பதறும் பதொருத்ொண பதொருளபத் தர்ந்படுத்ல் 

20. துளக, தொளண, இளபு இற்றுள் தனும் என்ளநத் தர்ந்படுத்ல் 

தகுதி (ஆ) 

இனக்கிம் 

1. திருக்குநள் பொடொ ;தொண பெய்திகள் , பற்தகொள்கள் பொடள நிப்புல் (தத்பொன்தது 

அதிகொம் ட்டும்)அன்பு , தண்பு, கல்வி, தகள்வி, அறிவு, அடக்கம், எழுக்கம், பதொளந, 
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ட்பு, ொய்ள, கொனம், லி, எப்புறில்,பெய்ன்றி, ெொன்நொண்ள, 

பதரிொளத்துளக்பகொடல், பதொருள் பெல்ளக, விளணத்திட்தம், இனிளகூநல் 

2. அநநூல்கள் ொனடிொர்ொன்ணிக்கடிளக , தபொழிொனூறு, முதுபொழிக்கொஞ்சி, 

திரிகடுகம், இன்ணொொற்தது, இனிள ொற்தது , சிறுதஞ்ெமூன, னொதி, 

ஏபளொர்தொடல்கள் பொடர்தொண பெய்திகள் , ததிபணண்கீழ்க்கக்கு நூல்களில் பிந 

பெய்திகள். 

3. கம்தொொம் - பொடர்தொண பெய்திகள் தற்தகொள்கள், தொ ளக, சிநந் பொடர்கள். 

4. புநொனூறு - அகொனுறு , ற்றிள, குறுந்பொளக, ங்குறுநூறு, கலித்பொளக 

பொடர்தொண பெய்திகள் , தற்தகொள்கள் அடிளளந , ட்டுத்பொளக, தத்துப்தொட்டு 

நூல்களில் உள்ப பிந பெய்திகள். 

5. சினப்ததிகொம்-ணிதகளன - பொடர்தொண பெய்திகள் , தற்தகொள்கள் சிநந் பொடர்கள் 

உட்பிரிவுகள் ற்றும்ம்பதரும் - ஞ்சிறுங்கொப்பிங்கள் பொடர்தொண பெய்திகள். 

6. பதரிபுொம் - ொனொயி திவ்விப்பிதந்ம் - திருவிளபொடற்புொம் - தம்தொணி 

- சீநொப்புொம்பொடர்தொண பெய்திகள். 

7. சிற்றினக்கிங்கள்:திருக்குற்நொனக்குநஞ்சி - கலிங்கத்துப்தணி - முத்பொள்பொயிம் , 

மிழ்விடு தூது , ந்திக்கனம்தகம் -விக்கிதெொன் உனொ , முககூடற்தள்ளு, 

கொடிச்சிந்து, திருதங்கடத்ந்ொதி, முத்துக்குொசுொமி பிள்ளபத்மிழ் , பதத்னபகம் 

குநஞ்சி, அகொ; கிள்ளபவிடுதூது, இொகூொகூன் தெொன் உனொ பொடர்தொண 

பெய்திகள். 

8. தணொன்ணிம் - தொஞ்ெொலி ெதம் - குயில்தொட்டு - இட்டுந பொழில் 

(கொபதகப்புனர்- அகிபெொக்கொர்பொடர்தொண பெய்திகள்). 

9. ொட்டுப்புநப்தொட்டு - சித்ர்தொடல்கள் பொடர்தொண பெய்திகள். 

10. ெ முன்தணொடிகள் அப்தர் , ெம்தந்ர்,சுந்ர், ொணிக்கொெகர்;, திருமூனர்;, குனதெக 

ஆழ்ொர்;, ஆண்டொள், சீத்ளனச் ெொத்ணொர் ;, ச்..கிருஷ் பிள்ளப , 

உறுப்புனர்,பொடர்தொண பெய்திகள், தற்தகொள்கள், சிநப்புப்பதர்கள். 

தகுதி -இ 

மிழ் அறிஞர்களும் மிழ்த் பொண்டும் 

1. தொதிொர்,தொதிொென், ொக்கல் கவிஞர் , கவிணி தசிக விொகம் பிள்ளப 

பொடர்தொண பெய்திகள், சிநந்பொடர்கள், சிநப்புப் பதர்கள். 

2. புக்கவிள - முடிென் , ொணிொென், சுொ. கண்ொென் , 

உடுளனொொகவி,தட்டுக்தகொட்ளட கல்ொசுந்ம் , ருகொசி பொடர்தொண 

பெய்திகள், அளடபொழிப்பதர்கள். 

3. புதுக் கவிள - .பிச்ெமுர்த்தி , சி.சு.பெல்னப்தொ, ருமு சிொமு , தசுய்ொ, 

இொ.மீணொட்சி, சி.ணி, சிற்பி, மு.தத்ொ, ஈதொடு மின்தன் , அப்துல்குொன், 

கனொப்ரிொ, கல்ொண்ஜி, ஞொணக் கூத்ன் , ததன், ெொளன இபந்திளண ,; ெொலினி 

இபந்திளண, ஆனந்தூர்தொகணங்கன் - பொடர்தொண பெய்திகள் , தற்தகொள்கள், 

சிநப்புத் பொடர்கள் ற்றும் புதி நூல்கள். 

4. மிழில் கடி இனக்கிம் - ொட்குறிப்பு: தரு - கொந்தி - மு.. அண்ொ --

ஆணந்ங்கம் பிள்ளப ொட்குறிப்பு பொடர்தொண பெய்திகள். 
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5. ொடகக்களன - இளெக்களன பொடர்தொண பெய்திகள் 

6. மிழில் சிறுகளகள் ளனப்பு - ஆசிரிர் பதொருத்துல் 

7. களனகள் - சிற்தம் - ஏவிம் - ததச்சு - திளப்தடக்களன பொடர்தொண பெய்திகள். 

8. மிழின் பொன்ள - மிழ் பொழியின் சிநப்பு திொவிட பொழிகள் பொடர்தொண 

பெய்திகள். 

9. உளளட - ளநளனகள் - தரிதிொற்களனஞொ ; .மு.தங்கடெொமி ொட்டொர் , 

ொ.பி. தெதுப் பிள்ளப , திரு.வி.க. ளொபுரிப்பிள்ளப - பொழி ளட பொடர்தொண 

பெய்திகள்.. 

10. உ.ப.ெொமிொ ொ ;, ப.பதொ.மீணொட்சி சுந்ணொர் ;, சி.இனக்குணொர்; - மிழ்ப்தணி 

பொடர்தொண பெய்திகள். 

11. ததப்தொொொ; - அகமுலி, தொனதறு பதருஞ்சித்திணொர் ;, மிழ்த்பொண்டு 

பொடர்தொண பெய்திகள். 

12. ஜி.யு.ததொப் - வீொமுனிர்; மிழ்பொண்டு சிநதபுத் பொடர்கள் 

13. பதரிொர்; - அண்ொ - முத்துொனங்கத் தர்  - அம்ததத்கொர் - கொொெர்- ெமுொத் 

பொண்டு. 

14. மிகம் - ஊரும் ததரும், தொற்நம் ொற்நம் தற்றி பெய்திகள். 

15. உனகபொவி மிர்கள் சிநப்பும் - பதருளயும் - மிழ்ப் தணியும். 

16. மிழ்பொழியில் அறிவில் சிந்ளணகள் பொடர்தொண பெய்திகள் 

17. மிககளிரின் சிநப்பு - அன்னி பதெண்ட் அம்ளொர் ;, மூலூர்; 

ொொமிர்த்ம்ொள்,டொக்டர். முத்துனட்சுமி பட்டி -  

18. விடுளனப் ததொொட்டத்தில் களிர்தங்கு (தில்ளனொடி ள்ளிம்ள, ொணிங்கம்ொள்) 

19. மிர்ணிகம் - பொல்லில் ஆய்வுகள் - கடற் தணிகள் - பொடர்தொண பெய்திகள் 

20. உத ருந்து - தொய் தீர்க்க்கும் மூலிளககள் பொடர்தொண பெய்திகள். 

21. ெப் பதொதுள உர்த்தி ொயுொணர் ;, இொலிங்க அடிகபொர் ,; திரு.வி. கல்ொ 

சுந்ணொர்; பொடர்தொணபெய்திகள் - தற்தகொள்கள். 

தடிக்க தண்டி 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) 

 

 

 

 

 

மகள்விகளின் எண்ணிக்டக பகுப்பொய்வு 
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பொைம்  மகள்விகளின் எண்ணிக்டக  

அசியடப்பு 12-15 

லயொறு ற்றும் மதசி இக்கம்  12-18 

பபொருரொதொம்  5-10 

புவியில்  5-10 

நைப்பு நிகழ்வுகள் 15-20 

பபொது அறிவில்  20 

பபொது அறிவு 5-10 

கணிதம் / புத்திகூர்ட 25 

பபொதுத்தமிழ் / ஆங்கியம்  100 

 

 

குருப் 2 முதன்லநத்ததர்வு ாடத்திட்டம் நற்றும் டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள் 

விாத்தாள் அலநப்பு 

1. இந்தி & மிக அபவில் அறிவில் பொழில்நுட்தத்தின்  தங்கு 

ற்றும் ொக்கம் ற்றும்  தம்தொடு 

ததண்டத்தின் அளப்பு-பதொது அறிவில் விதிகள்-புதி உருொக்கங்களும் 

,கண்டுபிடிப்பும்-தசி அறிவில் ஆொய்ச்சி கூடங்கள்-தருப்பதொருள்களின் 

தண்புகளும்,இக்கங்களும்,-இற்பில் அபவுகள்,அபவீடுகள் ற்றும் அனகுகள்-

விளெ,இக்கம் ற்றும் ஆற்நல்-கொந்வில்,மின்ெொவில் ற்றும் மின்ணனுவில்-

பப்தம்,எளி ற்றும் எலி-அனு ற்றும் அனுக்கரு இற்பில்--ொனில் ற்றும் 

விண்ணில் அறிவில்- நிநொளனஇல் -பூதகொப இற்பில்-னிங்கள் ற்றும் 

தெர்ங்கள்-அமினங்கள் ,கொங்கள் ற்றும் உப்புகள்-பெற்ளக உங்கள்-உயிர்பகொல்லிகள்- 

நுண்ணுயிரிக்பகொல்லிகள்-ஆக்ஸிஜதணற்நம் ற்றும் எடுக்க விளணகள்-ொதுக்கள் ற்றும் 
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உதனொகங்களின் ததில்-கொர்தன், ளட்ஜன் ற்றும் அன் கூட்டுப்பதொருட்கள்-

உயிர்ததில் ற்றும் உயிரித்பொழில்னுட்தம்-மின்ததில்-தொலிர் ற்றும் பிபொஸ்டிக் 

ொழ்க்ளக அறிவிலின் முக்கி கருத்துக்கள்-பெல்லின் அடிப்தளட தற்றி அறிவில்-

உயிரிணங்களின் தல்தறு ளககள்-உவூட்டம் ற்றும் திட உவு-சுொெம்-

ெத்துவில் ற்றும் உர்வில்-பர்சிளொற்ந பளிதற்நம்-உயிரித் பொடர்பில்.-

இத்ம் ற்றும் இத் சுற்சி- ொபொமில்னொ சுப்பி ண்டனம் அளப்பு-இணப்பதருக்க 

அளப்பு முளந-பில் ற்றும் தொம்தரி அறிவில்-சுற்றுச்சூல் ற்றும் சூலில்- 

உயிரி னம் ற்றும் சுகொொம்-தல்லுயிரிண தறுதொடும் அன் தொதுகொப்பும்-னி 

தொய்கள் முன்டுப்பு ற்றும் தொரித்ல்-தவும் ன்ளயுள்ப தொய்கள்-தொத் 

ன்ளயுள்ப தொய்கள்-து அடிளொல் ற்றும் ததொளப்பதொருட்கள்-

வினங்குகள்,னின்,ொம் இற்றின் ொழ்வில்-அசின் அறிவில் பொடர்தொண 

பகொள்ளககள் ற்றும் நிறுணங்கள்-அறிவில் பொழில் நுட்தத்தின் தங்களிப்பு-ெொளண-

ொக்கம்-ஆற்நலில் ன்னிளநவு- ண்பணய்பம் கண்டறில்-தொதுகொப்பு ஆொய்ச்சி 

பொடர்தொண நிறுணங்கள்- கடல் ஆொய்ச்சி ற்றும் தம்தொடு- பொளன நுண்ணுணர்வு 

பொழில்நுட்தம் ற்றும் அன் தன்தொடுகள். 

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) 
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2. த்தி ற்றும் ொநின ஆட்சிமுளந ற்றும் மிகத்துடணொண சிநப்பு 

பொடர்பு ெம்தந்ொக 

ொநின அசு அளப்பு-தணிகள்-கட்டுதொட்டு முளநகள்-ொட்ட  நிர்ொகம்-க்கள் னம் 

ெொர்ந் திட்டங்களில் ொட்ட நிர்ொகத்தின் தங்கு- மிக பொழிற்ெொளன 

அளவிடங்கள்-பதொதுப்தணிகளில் ொநின அெொங்கம்- தணிொபர் தர்வு முகளகள் ொநின 

அபவில் - ொநின அசின்  நிதி பொடர்தொக- நிதி ஆொங்கள்-ஆண்டு வு 

பெனவு(தட்பஜட்) ற்றும் ொநின நிதி நிர்ொகம்- நிர்ொகத்தில் கல் பொழில்நுட்தத்ள 

தன்தடுத்துல்- ொநின அபவில் மின் ஆளுளக (E-Governance)- இற்ளகப் 

ததரிடர்கள்- த்தி ற்றும் ொநின அபவில் ததரிடர்கள்- ததரிடர் பொடர்தொண திட்டமிடல்- 

ெமூக னம்-த்தி அசு திட்டம்- த்தி அெொல் மிகத்தில் பெல்தடுத்ப்தடும் 

னத்திட்டங்கள்- த்தி அசு அளப்பு-தணிகள் ற்றும் கட்டுப்தொட்டு முளநகள்- த்தி 

ற்றும் ொநின அசுகளுக்கு இளடதொண உநவுகள்- இந்தி பொழில் அளவிடங்கள்- 

பதொதுப்தணிகளில் த்தி அசின் தங்கு- த்தி அசு அபவினொண தணிொபொர் தர்வு 

முகளகள்- த்தி அசின் நிதி பொடர்தொக- நிதி ஆொங்கள்- ஆண்டு வு பெனவு 

திட்டம் (தட்பஜட்)- நிதி நிர்ொகம்- த்தி அசின் பெல்தொடுகளில் கல் பொழில் 

நுட்தத்ள தன்தடுத்துல்- த்தி அசு அபவில் மின் ஆளுளக- ெமூக னம்- த்தி 

அெொல் பெல்தடுத்ப்தடும் ெமூகன 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) 

3. ெமூக பதொருபொொ ததொக்குகள் இந்திொ ற்றும் மிக அபவில் 

க்கள்பொளக படிப்பு-தளனொய்ப்பின்ள தற்றி நிகழ்வுகள் இந்தி ற்றும் மிக 

அபவில்-குந்ள பொழினொபொர்-பதொருபொொப் ததொக்கு- றுள-தூய்ள – கர்ப்புந 

ற்றும் ஊகப்தகுதிகள்-பதொதுொழ்வில் ஊல்-ஊல் முன்டுப்பு டடிக்ளககள்- த்தி 
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ஊல் கண்கொணிப்பு ஆளம்-க்கள் நீதின்நம் (தனொக் அொனத்)-குளநதீர்ப்தொபர்-

த்தி கக்கு ணிக்ளகொபர்-கல்விறிவின்ள-பதண்கள் தம்தொடு- பதண்கள் 

தம்தொட்டு டடிக்ளககளில் அசின் தங்கு-அளணத்து துளநகளிலும் பதண்களுக்கு 

இளக்கப்தடும் அநீதிகள்-குடும்த ன்முளந-ட்ெளணப் பிச்ெளண- தொலில் 

ொக்குல்-பதொருபொொ தம்தொட்டு ொக்கத்ொல் தண்தொடு ற்றும் தொம்தரித்ள இத்ல்- 

கர்ொம் ற்றும் ெமூகத்தில் கர்ொலின் விளபவு- ொட்டின் பர்ச்சிக்கு திொண 

ன்முளநகள்-  ன்முளந- தீவிொம் ற்றும் குப்பு ொம்- சிறுதொன்ளயிணரின் 

பிச்ெளணகள்- னி உரிளகள் பொடர்தொக-கல் அறியும் உறிள – த்தி ற்றும் 

ொநின கல் ஆளங்கள்- ொன்கு  நிர்ொகத் தூண்கபொண – நீதித்துளந- 

நிர்ொகத்துளந-ெட்டமிற்றுல்- ஊடகங்களுக்கிளடத உள்ப ம்பிக்ளக ற்றும் 

தறுதொடுகள்- கல்வி- கல்வி ற்றும் பதொருபொொ பர்ச்சிக்கு இளடதொண பொடர்பு- 

ெமூக முன்தணற்நத்திட்டம்-தளனபதறும் உரிளச் ெட்டம்-சு தம்தொட்டுத்பொழில்கள் 

ற்றும் பொழில்முளணதொர் தம்தொடு- ெமூக னத்தில் அசு ெொொ நிறுன்ங்களின் 

தங்களிப்பு-அசின் சுகொக்  பகொள்ளக பொடர்தொணள. 

டிக்க தயண்டின புத்தகங்கள்  

 11 ஆம் யகுப்பு பாருாதாப புத்தகத்தின் சி குதிகள் 

 இந்தினப்பாருாதாப யர்ச்சி நா.பா குருைாமி 

 Social Economic Issues in India and Tamilnadu - Iyachamy Murugan 

4. டப்பு ைம்யங்கள் ததசின அவில்  

5. டப்பு ைம்யங்கள் தமிமக அவில்  

(குறிப்பு இந்தப் குதிக்கு திைரி பைய்தித்தாள் டிப்தன் மூம் ளிலநனாக 

திர்பகாள்ாம்) 

ADMISSION OPEN  

1. Group 1 & 2 Prelims ( Weekend Batch ) Direct Class|Online Class 

2. Group 1 & 2 Mains ( Weekend Batch ) Direct Class|Online Class 
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3. Group 1 & 2 Prelims Test Batch ( Fresh Batch Starts From April 3
rd
 

Week)  

4. Group I & 2 Mains Test Batch ( Notes Will Be Provided)  

இலனயழி யகுப்பில் தைர்யது வ்யாறு? 

நீங்கள் ங்களிடம் யகுப்பில் தைர்யதற்கா கட்டணத்லத தரிதா அல்து 

இலணனயழினாகதயா பைலுத்தின பின் உங்களுக்காக தனிதன னார் ண் நற்றும் 

குறியீடு பகாடுக்கப்டும் அதலப் னடுத்தி நீங்கள் இலனதத்தில் ப்தாது 

தயண்டுநாாலும் யகுப்புகல ார்க்காம் தநலும் லவ் யகுப்புகலயும் ார்க்க இனலும். 

குறிப்புகள் யகுப்புகலப் பாறுத்து மின்ஞ்ைல் மூம் அனுப்பி லயக்கப்டும். முதன்லநத் 

ததர்வுக்கு குறிப்புகள் அஞ்ைல் யழியித அனுப்ப்டும்.  

பதாடர்புக்கு: 9952521550, 044-48601550 

விாத்தாள் அலநப்பு  

 35  , 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 

PRELIMS+MAINS   - 22000 

MAINS TEST +CLASS  -16000 

PRELIMS CLASS+TEST  -10,000 

MAINS ALONE   -16,000 

PRELIMS TEST    -2500 

FEES FOR ONLINE /POSTAL 

PRELIMS+MAINS   - 18,000 

MAINS TEST +CLASS  - 12000 

PRELIMS CLASS+TEST  -7500 

MAINS ALONE POSTAL  -10,000 

PRELIMS TEST POSTAL   -3000 

ONLEINE PRELIMS TEST  -1200 


