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இந்தி குடிமப் தணித்தர்வு 2019 ஆம் ஆண்டிற்காண தேர்க்மக 

(..ஸ், .பி.ஸ், .ஆர்.ஸ் ததான்ந தணியிடங்கள்) 

மிழ்ழிப் தயிற்சி 

தயிற்சிக்கானம்  

ஜீமன 2018 முல் ப்ல் அல்னது த 2019 ஆம் ஆண்டு ம 

தயிற்சி தம் 

ாாட்களில் காமன முல் திம் ம 

தயிற்சிளிக்கப்தடும் தாடங்கள் 

முல் நிமனத்தர்வுக்காண பதாதுத்ாள்  ற்றும் முன்மத் தர்வுக்காண, 

கட்டுமத்ாள் ற்றும் பதாது அறிவுத்ாள்,1,2,3,4 ஆகி தகுதிகளுக்கு தயிற்சி 

அளிக்கப்தடும் 

தயிற்சி அளிக்கப்தடும் விம்  

தாடத்திட்டாணது பு ழித் மனப்புக்கமபயும் அத தம் டப்பு நிகழ்வுகளுடன் 

பாடர்பு தடுத்தி ண இண்டு ழிகளிலும் குப்புகள் மடபதறும் அத தம் 

ழுத்துப் தயிற்சிக்கும் ாம் எரு ாள் எதுக்கப்தட்டு தயிற்சி பங்கப்தடும். 

தாடம் டத்ப்தடும் பாழி 

மிழ் ழியில் (அத தம் முக்கிச் போற்களுக்கு ஆங்கின டிவிலும் 

விபக்கப்தடும்) 

தயிற்சி பல்னாம் உள்படக்கிது? 

 தாடத்திட்டத்திமண அடிப்தமடாகக் பகாண்ட கருப்பதாருமப அறிந்து 

பகாள்ளும் மகயில் விரிாண தயிற்சி 

 னிப்தட்ட கணம் 

 கட்டும ழுதுற்காண தயிற்சி 

 முல்நிமன ற்றும் முன்மத் தர்வுக்காண விரிாண விபக்காண 

தாடக்குறிப்புக்கள் மிழ் பாழியில் ங்கப்தடும் 

 முல் நிமன ற்றும் முன்மத் தர்வுக்காண குப்தமநத் தர்வுகள் 

 ாாரிாண டப்பு நிகழ்வுகள் பாகுப்புகள் மிழில் ங்கப்தடும் 

இமணழி குப்புகள்  
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ததன கூநப்ப்தட்ட அமணத்து அம்ேங்களும் இமணழி குப்புகளுக்கும் 

பதாருந்தும். தர்வுகள் ற்றும் தாடக்குறிப்புகள் அஞ்ேல் ழியில் அனுப்தப்தடும். 

இமணழி குப்பு வ்ாறு மடபதறும்? 

இமணழி குப்பு ன்தது குப்தமநயில் மடபதறும் நிகழ்வுகள் அமணத்தும் 

தகா மூனாக இமக்கப்தட்டு அம இமணம் மூனாக தமனயில் 

ார்கள் கானும் ன்ணம் டிமக்கப்தட்டிருக்கும். இமழி 

ார்களுக்கு இந் ேதிம தன்தடுத்துற்கு னித தணாபர் டி ற்றும் 

கடவுச் போல் ங்கப்தடும் இமணப் தன்தடுத்தி அர்கள் ப்ததாது 

தண்டுாணாலும் குப்பிமண காண இலும். 

குப்பில் வ்ாறு தேர்து? 

குப்பில் தேர்ற்கு முலில் ருதர்களுக்தக முன்னுரிம ன்ந அடிப்தமடயில் 

தேர்த்துக் பகாள்பப்தடுார்கள். இமழியில் 30 ததர் அத ததால் தடி 

குப்பில் 30 ததர் ட்டுத தேர்த்துக் பகாள்பப்தடுார்கள். தடி குப்பில் 

தேர்ற்கு த 20 முல் ஜீன் 20க்குள் தயிற்சி மத்திற்கு ந்து தேர்ந்து பகாள்ப  

தண்டும்.இமண ழி குப்பில் இம விரும்புதர்கள் ஆன்மனன் மூனம் 

தேர்ந்து பகாள்பனாம். தேர்ற்க் முன் பாமனததசியில் ங்கள் ேந்தகங்கமப 

தீர்த்துக் பகாள்பதண்டும். தேர்க்மகயின் ததாது விபக்காண மகதடு ங்கப்தடும். 

முல் நிமனத்தர்வின் அமப்பு ற்றும் தாடத்திட்டம் 

முல் நிமனத்தர்வு 

  இண்டு ாள்கமப பகாண்ட்து  

ாள் என்று- பதாதுப்தாடம் 

 தசி ற்றும் ேர்தே முக்கித்தும் ாய்ந் டப்பு நிகழ்வுகள் 

 இந்தி னாறு ற்றும் இந்தி தசி இக்கம் 

 இந்தி ற்றும் உனக புவியில் (தற்புந,பதாருபா,ேமூக) 

 இந்தி அசினமப்பு ற்றும் ஆட்சி முமந,பதாதுக் 

பகாள்மக,உரிமகள்,தஞ்ோத்து ாஜ், 

 ேமூக பதாருபாா தம்தாடு, நிமனத் பர்ச்சி,றும,ேமூக தம்தாட்டு 

டடிக்மககள் 
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 சுற்றுச்சூல்,உயிரிண ாழ்க்மகச் சூல்,தல்லுயிண தம்தாடு,தருநிமன 

ாற்நம் பாடர்தாண  நிகழ்வுகள். 

 பதாது அறிவில் 

முல் நிமனத்தர்விற்காண அனுகுமுமந 

தசி ற்றும் ேர்தே முக்கித்தும் ாய்ந் டப்பு நிகழ்வுகள் 

இந்ப் தகுதிமப் பதாறுத்ம தர்வுக்கு 12 ாங்கள் அல்னது 16 ாங்களுக்கு 

முன்பு டந்   நிகழ்வுகமப அடிப்தமடாக பகாண்டிருக்கும் 

இந்தி னாறு ற்றும் இந்தி தசி இக்கம் 

இந்ப் தகுதிம பதாறுத்ம விணாக்கபாணது ேமூக, பதாருபாாம் ற்றும் 

அசில்,கமன ற்றும் கனாச்ோம் ததான்ந தகுதிகமப அடிப்தமடாகக் பகாண்டு , 

தண்மட ,இமடக்கான ற்றும் வீண னாற்றுப் தகுதியிலிருந்தும் அத ேம் 19 

ஆம் நூற்நாண்டின் பிற்தகுதியில் மடபதற்ந இந்தி விடுமனப் ததாாட்ட 

னாற்றுக்கு முக்கித்தும் பகாடுத்து விணாக்கள் இடம்பதறும். 

இந்தி ற்றும் உனக புவியில்  

இப்தகுதிமப் பதாறுத்ம இந்திா ற்றும் உனமக அடிப்தமடாகக் பகாண்டு 

ேமூக,பதாருபா ற்றும் பதபதீக புவியில் தகுதிகளிலிருந்து விணாக்கள் 

இடம்பதறும். முக்கிாக இந்தி புவியிலின் கூறுகமப அடிப்தமடாகக் 

பகாண்தட அதிக விணாக்கள் தகட்கப்தடும் ாய்ப்பு அதிகம் 

இந்தி அசினமப்பு ற்றும் ஆட்சி முமந,பதாதுக் 

பகாள்மக,உரிமகள்,தஞ்ோத்து ாஜ் 

இப்தகுதிமப் பதாறுத்ட்டில் தம விணாத்ாள்கமப அடிப்தமடாக பகாண்ட 

தல்தறு ஆய்வுப் பதாருமப எட்டித புதி விணாக்கள் இடம்பதறும். அத தத்தில் 

டப்பு நிகழ்வுகளின் பின்புனத்திமண அடிப்தமடாகக் பகாண்ட விணாக்களும் 

தகட்கப்தடும். 

ேமூக பதாருபாா தம்தாடு, நிமனத் பர்ச்சி,றும,ேமூக தம்தாட்டு 

டடிக்மககள் 

இப்தகுதியில் குறிப்தாக அசின் பர்ச்சி பாடர்தாண திட்டங்கள் ற்றும் 

பகாள்மககள் ஆகிற்றிமண அடிப்தமடாக பகாண்டு விணாக்கள் ழும் ணத 

அசின்  பதாருபாா தம்தாடு பாடர்தாண நிகழ்வுகமப உன்னிப்தாக கனிப்தன் 

மூனம் விணாக்கமப திர்பகாள்பனாம். 
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சுற்றுச்சூல்,உயிரிண ாழ்க்மகச் சூல்,தல்லுயிண தம்தாடு,தருநிமன ாற்நம் 

பாடர்தாண  நிகழ்வுகள் 

இப்தகுதிமப் பதாறுத்ம சுற்றுச்சூல் ற்றும் தரு நிமன ாறுதாட்டிமண 

கட்டுப்தடுத்துற்கு இந்திா ற்றும் உனக அபவில் தற்பகாள்பதட்ட 

டடிக்மககள் , எப்தந்ங்கள் ற்றும் நிறுணங்கள் ஆகிற்றிலிருந்தும் அத 

தமப தரு நிமன ாற்நம் ற்றும் சுற்றுச்சூல் ாசுதாட்டின் விமபவுகபால் 

சூழ்நிமனயில் ற்றும் தல்லுயிரிகள் வ்ாறு தாதிக்கதட்டண ன்தது பாடர்தாண 

விணாக்கள் இடம்பதறும் 

பதாது அறிவில் 

இப்தகுதிமப் பதாறுத்ம , அடிப்தமடாண அறிவிலின் தகுதிகபாண 

இற்பில், ததியில்,  உயிரியில் தகுதிகளில் இருந்து விணாக்கள் ழும் 

ாள்-இண்டு- CSAT 

 புரிந்துபகாள்ளும்திநன், நுண்றிவு, 

 காகாரிம் தகுத்ாய்ல் 

 முடிபடுக்கும் ற்றும் பிச்ேமணகமப தீர்க்கும் திநன் 

 பதாதுாண அடிப்தமட ாழ்வில் கக்குகள் 

 அடிப்தமட ண்கள் 

 கல் தகுத்ாய்ல் (Data Interpretation) 

 ஆங்கின திநன்(தத்ாம் குப்பு த்தில் இருக்கும்) 

பதாதுாண கல்கள் 

 விணாத்ாள்கள் ஆங்கினம் ற்றும் ஹிந்தியில் ட்டுத இருக்கும் 

 எவ்பாரு விணாவிற்கும் பகாடுக்கப்தட்டுள்ப ான்கு விமடகளில் 

என்மநத்   தர்ந்படுத்து ழுதுாக இருக்கும்.  

 தர்ால் நாக ழுப்தடும் விமடகளுக்கு மூன்றில் எரு தங்கு 

திப்பதண்  விமபப்தணாக (negative) குமநக்கப்தடும்.  

 ாள் இண்டு குதித் தர்ாக இருக்கும் அாது ாள் இண்டின் பாத் 

திப்பதண்ணில் 33% பதற்றிருந்ால் ததாதுாணது. 

CSAT 
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நுண்றிவுத் தர்விமணப் பதாறுத்ம தல்தறு விாங்கள் பாடர்ந்து 

பகாண்டுானிருக்கிநது CSAT முமநாணது குடிமப் தணித்தர்மப் 

பதாறுத்ம எரு எழுங்கிமண பகாண்டு ந்துள்பது இல்மனபன்நால் முல் 

நிமனத்தர்வில் விருப்தப்தாடம் முக்கிப் தங்கு கித்திருக்கும். CSAT தர்வு 

பறும் குதித் தர்ாக ஆக்கப்தட்டால் பதாது அறிவு ட்டுத இங்தக 

முக்கித்தும் பதறுகிநது ஆயினும் CSAT தர்ாணது ேமூகவில்,கமன அறிவில் 

தாடம் தடிப்தர்கள் ற்றும் கிாப் தகுதி ார்களுக்கு தாகாகவும் அத தம் 

பதாறியில் ற்றும் பாழில்நுட்த கல்வி தடிப்ததாருக்கும் ோகாக இருக்கின்நது 

ன்ந குல்களும் ஆங்காங்தக ழுகிநது, ஆணால் குதித் தர்ாக இருப்தால் 

கூடுனாக முற்சி பேய்ால் ததாதுாணது தமற்ந அச்ேம் தமயில்மன. 

CSAT  தர்வுக்கு வ்ாறு ாாது? 

CSAT தகுதிமப் பதாறுத்ம எரு கடிணாண தர்வு ன்தந பதாதுாக 

கருப்தடுகிநது ஆணால் தீவிாக இமண  உற்று தாக்கிணால் இது எரு நாண 

புரினாகும் இது முழுக்க முழுக்க எருரின் திநன் ோர்ந் தர்ாகும் குறிப்தாக 

ாசிப்தது , முடிபடுத்ல், காகாரிம் தகுத்றில் ஆகிற்மநக் 

பகாண்டிருக்கும் இற்மந ாம் கற்றுக்பகாள்ப தண்டும் பணனில் இந் 

திநன்கமப எருமுமந கற்றுக்பகாண்டால் ததாதுாணது. தலும் ற்ததாம கல் 

பாழில் நுட்த யுகத்தில் கல்கமப வில் நுனியில் பதற்றுவிடனாம்  ஆணால் இது 

ததான்ந திநன்கமப கற்றுக் பகாள்ப தண்டும் . குடிமப் தணி அதிகாரிகமபப் 

பதாறுத்ம தணியில் தேர்ந்பின் அதிகாண தகாப்புக்கமப ாசிக்க தண்டி 

இருக்கும் இடர்தாட்டுச் சூழ் நிமனகளில் முக்கி முடிவுகள் டுக்க தண்டியிருக்கும் 

அது ததான்ந ேங்களில் இத்திநன்கள் அர்களுக்கு உனாம். 

ற்ததாது CSAT ஆணது குதித் தர்ாக ாற்நப்தட்டுவிட்டது . ஆங்கின திநமண 

தம்தடுத்துற்கு முமநாண ாசிப்புப் தயிற்சிமக் பகாண்டு ாாகனாம் 

பணன்நால் விமாக ாசிப்ததிதன ான் இப்தகுதியில் சிநப்தாக ததினளிக்க  

இலும் அத ததால் கணித் திநன் தகுதிமப் பதாறுத்ம விணாக்கள் தத்ாம் 

குப்பு த்திதன ான் இருக்கும் இற்கு முமநாண தயிற்சிம பாடர்ச்சிாக 

தற்பகாண்டாதன இந் ாளில் 33% திப்பதண்கமப டுத்து விடனாம். 

முல் நிமனத் தர்வுக்காக தடிக்கதண்டி புத்கங்கள் 

ாள் என்று 

 னாறு-CBSE- 11ற்றும் 12ஆது குப்பு புத்கங்கள், தண்மட இந்திா, 

இமடக்கான இந்திா ஆர்.ஸ். ேர்ா, வீண இந்திா (மிழில் வீண இந்திா 

பங்கதடேன்) 
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 புவியில் 11ஆது ற்றும் 12 து குப்பு CBSE தாடப்புத்கங்கள்,மதடம் 

என்று 

 இந்தி அசிமனமப்பு னக்ஷ்மிகாந்த் ( ஆங்கினம்), னட்சுமிகாந்த் , மிழில் 

ேந்திதேகர் அல்னது டாக்டர் தக.பங்கதடேன் 

 இந்திப்பதாருபாாம், ேங்கர் கதணஷ், ற்றும் இந்திப் பதாருபாா 

ஆய்றிக்மக,பிதிதாகிா ர்தன் சிநப்பிழ் 

 இந்திா ஆண்டு புத்கம் ற்றும் LUCENT பதாது அறிவுப்புத்கம் 

 சுற்றுச்சூலில் , திநந் நிமனப் தள்ளி புத்கங்கள் (NIOS) 

 பேய்தித்ாள், தி இந்து அல்னது இந்தின் க்ஸ்பிஸ் , மிழில் திணணி ற்றும் 

மிழ் இந்து ாளிழ் 

 DISHA PUBLICATION OLD QUESTION PAPER  

ாள் இண்டு 

 ாது எரு ததிப்தகத்தின் இண்டாம் ாளுக்காண மகதடு,ற்றும் 

தகள்வித்ாள் பாகுப்பு .  

 தம தகள்வித்ாள்களின் பாகுப்பு 

முன்மத் தர்வு  

முன்மத் தர்ாணது ழுத்துத் தர்வு ற்றும் தர்காணல் இண்மடயும் 

உள்படக்கிது. ழுத்துத் தர்மப் பதாறுத்மயில் விரிாக விமடளிக்கும் 

மகயில் பாத்ம் என்தது ாள்கமப உள்படக்கிது. இதில் முல் இண்டு 

ாள்கபாண ாய்பாழிப்தாடம் ற்றும் ஆங்கின அறிமச் தோதித்ல் ஆகிற்றில் 

டுக்கப்தடும் திப்பதண் ரிமேப் தட்டிலுக்கு தேர்த்துக்பகாள்பப்தடாட்டாது 

ஆணால் இத்ாள்களில் குமநந்தட்ே திப்பதண் டுத்து தர்ாகி இருந்ால்ான் 

ற்ந விமடத்ாள்கள் திருத்ப்தடும். முன்ம  ழுத்துத்  தர்வில்  தர்ச்சி  

பதறுற்காண  குமநந்தட்ே  திப்பதண்கமபப்  பதற்ந  தர்ர்கள்  

தர்வுக்குழுவின்  அனுதிதாடு  அர்களின்  ஆளுமத்ன்மம அறி எரு  

தர்காலுக்கு உட்தடுத்ப்தடுார்கள். 

முன்மத் தர்வு தர்ர்களின் கல் அளிக்கும் திநன் ற்றும் நிமணவுத்  திநமண  

திப்பீடு  பேய்ால்  அர்களுமட  அறிவுோர்  தண்புகமபயும்    புரிந்து  

பகாள்ளும்  திநமணயும்  திப்பீடு  பேய்ாக  அமக்கப்தட்டுள்பது.  முன்மத்  

தர்வின்  விருப்தப்  தாடத்ாள்களின்  தாடத்திட்டாணது  முதுகமன  
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தட்டப்தடிப்பிற்கு  இமாக  இருக்கும்.  டுத்துக்காட்டாக  இபநிமன  

தட்டப்தடிப்பின்    அபம  விட  உர்ாகவும்,  முதுநிமனப்  தட்டப்  தடிப்மத  விட   

குமநாக  இருக்கும்.  பதாறியில்  ற்றும்  ேட்டப்  தடிப்புகளில்  இன்  அபவு  

இபநிமன  தட்டப் தடிப்புக்கு இமாக இருக்கும். 

 

முன்மத் தர்வு அமப்பு 

ாள் 1  தாடத்மனப்பு திப்பதண் 

ாள் 2 அசினமப்பின் ட்டாது அட்டமணயில் உள்ப 

ாது எரு பாழி ( ாய்பாழி) 

300 

ாள் 3 ஆங்கினம் 300 

ாள் 4 கட்டுமத் ாள் 250 

ாள் 5 பதாது அறிவுத் ாள்: இந்திப் தாம்தரிம் ற்றும் 

தண்தாடு,னாறு, உனகப் புவியில் ற்றும் ேமுாம் 

250 

ாள் 6 பதாது அறிவுத்ாள் : ஆளுமக, அசினமப்பு, ஆட்சி 

அமப்பு முமந , ேர்தே உநவுகள் ற்றும் ேமூக நீதி 

250 

ாள் 7 பதாது அறிவுத்ாள் : பாழில் நுட்தம், பதாருபாா 

தம்தாடு,தல்லுயிரிண தறுதாடு, சூற்றுச்சூல், 

தாதுகாப்பு ற்றும் ததரிடர் தனாண்ம 

250 

 

 

பதாது அறிவுத்ாள்: அநவில், தர்ம ற்றும் 

ணப்தாங்கு 

250 

ாள் 8  விருப்தப்தாடம் ாள் - 1  250 

ாள் 9 விருப்தப்தாடம் ாள் -  2 250 

 பாத்ம் 1750 

 தர்கால் 2025 

குறிப்பு முல் இண்டு ாள்களிலும் குமநந் தட்ே திப்பதண் டுத்ால் ததாது 
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அற்றில் பதற்ந திப்பதண்கள் ரிமேப் தட்டிலுடன் தேர்த்துக்பகாள்பப்தடாடு. 

முன்மத் தர்ம மிழில் ழு முடியுா?  

நிச்ோக முடியும். விணாத்ாள்கள் ஆங்கினம் ற்றும் இந்தியில் ட்டுத இருக்கும் 

ஆணால் தர்ர் ாம் விரும்பும் பாழியில் அாது அந் பாழி இந்தி 

அசினமப்புச் ேட்டத்தின் ட்டாது அட்டமயில் உள்ப ந் பாழியிலும் 

ழுனாம் மிழிலும் ழுனாம். 

ஆணால்  தகள்விகமபப்புரிந்து  பகாள்பக்கூடி  மகயில்  குமநந்தட்ே  ஆங்கின 

புனமாது க்கு இருத்ல் தண்டும். முன்மத் தர்ம ஆங்கினம் அல்னது 

மிழில் ழுனாம். ம்பாழியில் தர்வு ழுப்ததாகிதநாம் ன்தம 

விண்ப்தத்ம பூர்த்தி பேய்யும் ததாது அசிம் குறிப்பிட தண்டும். முன்மத் 

தர்விற்கு ம்பாழிம தர்ந்படுக்கிறீர்கதபா அத பாழியில் ான் தர்காலும் 

மடபதறும். ஆணால் சின ேங்களில் தர்கால் டத்தும் குழுாணது தர்கால் 

ருத்தில் ாம் விரும்பும் பாழிம தர்ந்படுக்கும் ாய்ப்பிமண ல்கும். 

அவ்ாறு ாய்ப்தளிக்கப்தடும் தத்தில் நீங்கள் ஆங்கினத்ம தர்ந்படுக்கனாம். பிந 

பாழியின் புனமமயும் ஆர்த்மயும் ண்ணி தாாட்டுார்கள். தலும் 

உங்களுக்கு ன்ணம்பிக்மக பரும். தர்காலுக்கு ஆங்கினம் ற்றும் மிழில் 

ார் பேய்து பகாள்தின் மூனம் சூழ்நிமனம ளிாக மகாபனாம் ன்தது 

ன்னுமட அறிவும ஆகும். 

தர்கால் தர்வு 

தர்கால் மடபதறுற்கு முன்தத ஆமத்திடம் பரிவு பேய்ப்தட்டர் 

தற்றி  முழு  விப்  தட்டில்  இருக்கும்.  விண்ப்தாரிடம்  பதாது  ஈடுதாட்டின்  

ததரில் விணாக்கள்  தகட்கப்தடும்.  விண்ப்தாம  தர்ந்படுக்கும்  

தர்ாமாபர்கள்  திநம  ாய்ந்ர்கபாகவும்,  தாாதட்ேமில்னார்கபாகவும்  

இருப்தார்கள்.  அர்கபால்  ட்டுத  அப்தணி  ோர்தாண  திப்பீடு  பேய்ப்தடுகிநது.  

அசுப்  தணிக்கு  ற்புமடா  ன்தம திப்பீடு பேய்த இன் தாக்காகும்.   

தர்கானாணது  தர்ரின்  ண  ஆற்நமன  தீர்ானிக்கும்  மகயில்  

திட்டமிடப்தடுகிநது.  பதாதுாக  கூநதண்டுாணால்  இத்தர்ாணது  

அறிவுத்திநமண  திப்பீடு  பேய்ல்ன.  அர்களின்  ேமூகப்  தண்புகள்  டப்பு  

நிகழ்வுகமப  பரிந்து  பகாள்தில் ஈடுதாடு ததான்நற்மந திப்பிடுகிநது. இதுத 

திப்பீடு பேய்ப்தடும் முக்கிப் தண்புகபாகும்.   

தர்முகத்  தர்வு  ன்தது  தணிாடுரின்  முந்ம  ழுத்துத்  தர்வின்  

அடிப்தமடயிதனா  பதாது  அறிமதா  (அ)  தர்ந்படுக்கப்தட்ட  தாட  
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அறிமதா  தோதிப்தாக அல்னால், அர்களின் தாட அறிவு ற்றும் ன்மணப் 

தற்றியும், ன்னுமட  ாநினத்திலும்  தேத்திலும்  உள்தபயும்,  பளிதயும்  

டக்கும்  நிகழ்வுகமபப்  தற்றியும்  புதுமாண  நிகழ்வுகள்  தற்றி  ண்ங்கள்  

ற்றும்  இமப  மனமுமநயிணரின்  புதி  முற்சிகமப பளிக்பகாக்கூடி 

ஆர்த்திமண தூண்டுத  தர்காலின் முக்கி  தாக்காகும். அத ேம் 

தர்ரின் விரிாண விண்ப்தடித்திமண(DAF) எட்டித தர்கால் தர்வு 

அமந்திருக்கு 

தர்காலில் தர்ரிடமிருந்து திர்தார்ப்தது 

 பளிாக ததிமன பளிப்தடுத்துல்  

 ளிமாகக் கூநல் ற்றும் விாத்திமண முமநாக புரிந்து பகாள்பல் 

 தகுத்றிவுத் திநன் 

 பவ்தறு கண்தாட்டத்தில்  நிகழ்விமண ேமூக , பதாருபாா ரீதியில் 

அணுகுல் அதுதற்றி விழிப்புர்வு 

 அதிக  ஆர்ம்  ற்றும்  க்களின்  உர்வுகள்  பாடர்புமட  னிப்தட்ட  

ஆக்கக் கூறுகள் 

 ஆட்சிப்  தணிக்காண   தர்கால்  ன்தது  ஆளுமத்  தர்வு  

ன்தாகும்.  இன்  குறிக்தகாள் தணிாடுரின் ஆளுமம திப்பீடு 

பேய்ாகவும், அர் திநமாண  நிர்ாகத் குதி ாய்ந்ா, 

இல்மனா ன்தமயும் திப்பிடுகிநது. தணிாடுணரின்  அறிவுத்திநன்  

ட்டுமின்றி  அருமட  முழுமாண  ஆளும  பர்ச்சி,   தர்ம,  

ாம்,  விழிப்புர்வு,  ேநிமனத்  தர்வு,  கணம்,  மனமப்  தண்பு  

ஆகி  தண்புகமப  திப்பிடுகிநது.  ஆமகால்   தர்முகத்  தர்விற்கு 

ேரிாண  முமநயில்  திட்டமிடல் அசிம். 

 தர்ர்கள் தணிாடுரின் சின தண்புகமப உற்று தாக்கி  அர்  ஆட்சிப்  

தணிக்குத்  குதிாணா?  இல்மனா?  ண  முடிவு  பேய்ார்கள்.  

அற்காக  அர்களுக்கு  தர்மந  ண்ங்கள்  ேதாசி  யுக்தி,  

நாண  ண்ங்களுக்கு  இடளிக்காாகவும்,  இறுக்காண  

சூலிலும்  மகாளும்  திநன்  உமடாகவும்  இருத்ல்  தண்டும்.   

தர்முகத்  தர்வுக்கு  ார்  பேய்ல்  ன்தது  எரு பாடர் நிகழ்வு. ார் 

பேய்ல் ன்தது அதிகாண புத்கங்கள், தத்திரிக்மககள்  குமநந்தட்ேம்  

இண்டு  பேய்தி  ாள்கள்  ஆழ்ந்து  தடிப்தாகும்.  எருர்  ல்ன  

உச்ேரிப்புடன்  கூடி  கனந்துமாடல்  திநமண  பர்த்துக்  பகாள்ப  

முற்சி  பேய்ல்  தண்டும்.  ன்மணப்  தற்றியும்  ன்னுமட  பதாழுது  

ததாக்கு  தற்றியும்  ன்னுமட  இ  திநமகமபச்  ோர்ந்து  

தகட்கப்தடும்  தகள்விகளுக்கு  ததினளிக்க  ாாக  இருத்ல் தண்டும். 
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ண்தர்களுடன் டப்பு நிகழ்வுகள் தற்றியும், ேமீதகான ேம்தங்கள்  குறித்து  

ஆதனாசிப்தது ல்ன தனமணத் ரும்.   

 தர்காலில் பதாதுாக தகட்கப்தடும் தகள்விகள் 

 தணிாடு ரின் பதர்,பிதனாண புகழ்பதற்ந தர்கள் பாடர்தாண 

 உங்களுமட குறிக்தகாள்/ குடிமப் தணிமத் தர்ந்படுக்க காம் 

 உங்களுமட பதாழுதுததாக்குகப. ன் அந் பதாழுது ததாக்கிமண 

தர்ந்படுத்தீர்கள். 

 ேமீதத்தி முக்கி நிகழ்வுகள்/ ேட்டன்ந தாபன்நத்திற்கு எத 

தத்தில் தர்ல்/ நிதிக்குழு பாடர்தாணம/ பதண்கள் ற்றும் 

குந்மகள் மீாண ன்முமந அற்கு அசு டுத் திர்விமண/ முக்கி 

உச்ே நீதின்நத் தீர்ப்பு/ சிரிா விகாம்/ கான்பல்த் விமபாட்டுப் 

ததாட்டி ( நீங்கள் தர்காணல் பேல்லும்ப்ததாது ாறுதடனாம்) 

 ேமீத்தி பேய்திகள் உங்கள் விருப்தப் தாடத்தாடு பாடர்பிருந்ால்  

 உங்கள் கல்வி ோர்ந் அறிம வ்ாறு தன்தடுத்திவீர்கள்  

 சூழ்நிமன ோர்ந் தகள்விகள் ( முக்கிாண சூழ்நிமனகமப மத்து 

நீங்கள் அந்ப் பதாறுப்பில் இருந்ால் ன்ண பேய்வீர்கள் ன்தது ததான்ந) 

 உங்கள் விண்ப்தத்தில் நீங்கள் பரிவித் கல் பாடர்தாணம 

 உங்கள் போந் ஊர் , ாட்டம் , ாநினம் பாடர்தாணம 

முன்மத் தர்வு தாடத்திட்டம்  

ாள் 1  

கட்டும 

தர்ர்கள் தல்தறு மனப்புகளின் கீழ் கட்டும ழு தண்டி இருக்கும். 

தகட்கப்தட்ட கட்டுமயின் மனப்மத பதாறுத்த ங்களின் ண்ங்கமப 

முமநாண ரிமேயில் சுருக்காக ழுதண்டும் ஆணால்  ன்திப்பதண்கள் 

ேரிாண அர்த்த்துடன் பளிாண ழுத்து மடக்தக ங்கப்தடும் 

ாள் -2 பதாதுத்ாள்  -இந்தி தாம்தரிம் ற்றும் தண்தாடு, னாறு ற்றும் உனகப் 

புவியில் ற்றும் ேமூகம்- Indian Heritage and Culture, History 

andGeography of the World and Society. 

 Indian culture will cover the salient aspects of Art Forms, 

literature and Architecture from ancient to modern times 
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 இந்திக் கனாச்ோத்தின் சிநப்தம்ேங்கள் ற்றும் தல்தறு கமன டிங்கள், 

இனக்கிம் , தங்கான இந்திா முல் வீண இந்திா மயுள்ப கட்டிடக் 

கமன 

 Modern Indian history from about the middle of the eighteenth 

century until the present- significant events,personalities, issues. 

 18 ஆம் நூற்நாண்டின் இமடக்கானத்திலிருந்து வீண இந்திா னாறு 

நிகழ்கானம் ம- முக்கி நிகழ்வுகள்- முக்கி தர்கள் 

 The Freedom Struggle - its various stages and important 

contributors/contributions from different parts of the country. 

 இந்தி விடுமனப்ததாாட்ட னாறு- அன் தல்தறு நிமனகள் - 

விடுமனப் ததாாட்டத்தில் முக்கிப் தங்காற்றிர்கள்- இந்திாவின் 

தல்தறு தகுதியிகளிலிருந்து விடுமனப் ததாாட்டத்திற்காண தங்களிப்பு. 

 Post-independence consolidation and reorganization within the 

country. 

 சுந்தித்திற்கு பிந்ம இந்திக் கட்டமப்பு- இந்திாவுக்குள் 

ாநினங்களின் எருங்கிமப்பு 

 History of the world will include events from 18th century such as 

industrial revolution, world wars, redrawal of national boundaries, 

colonization, decolonization, political philosophies like 

communism, capitalism, socialism etc. their forms and effect on 

the society. 

 18 ஆம் நூற்நாண்டிலிருந்து உனக னாற்றின் முக்கி நிகழ்வுகபாண 

பாழில் புட்சி, உனகப் ததார்கள், தல்தறு ாட்டின் ல்மனகள் றுமவு, 

கானனிதிக்கம்,அசில் த்துங்கள் , பதாதுவுமடம, முனாளித்தும், 

ேர்ம் ததான்நமகள் ற்றும் அற்றின் தல்தறு டிங்கள் ேமூகத்தில் 

அமகள் ற்தடுத்தி ாக்கம்.  

 Salient features of Indian Society, Diversity of India. 

 இந்தி ேமூகத்தின் சிநப்பில்புகள், தற்றுமயில் எற்றும 

 Role of women and women’s organization, population and 

associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, 

their problems and their remedies. 

 களிர் ற்றும் களிர் நிறுணங்களின் தங்களிப்பு- க்கள்பாமக ற்றும் 

அதணாடு பாடர்புமட நிகழ்வுகள், றும ற்றும் தம்தாட்டு நிகழ்வுகள், 

கர்ால்- பிச்ேமணகள் ற்றும் அற்காண தீர்வுகள். 

 Effects of globalization on Indian society. 

 உனகாக்கலின் விமபாக இந்தி ேமூகத்தில் ற்தட்ட ாக்கம் 
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 Social empowerment, communalism, regionalism & secularism. 

 ேமூக அதிகாளித்ல், குப்புாம், பிாந்திாம்,ேச்ோர்பின்ம  

 Salient features of world’s physical geography. 

 உனக பதபதீக புவியிலின் சிநப்தம்ேங்கள்  

 Distribution of key natural resources across the world (including 

South Asia and the Indian sub-continent); factors responsible for 

the location of primary,secondary, and tertiary sector industries in 

various parts of the world (including India). 

 உனகில் தல்தறு தகுதிகளில் உள்ப முக்கி இற்மக பங்கள்.( பற்காசி 

ற்றும் இந்தி துமக்கண்டமும் உள்படக்கம்). முல் நிமன , இண்டாம் 

நிமன, துமண நிமனத் பாழில்கள் அமவிடக் காணிகள் ( இந்திாவும் 

தேர்த்து). 

 Important Geophysical phenomena such as earthquakes, 

Tsunami, Volcanic activity, cyclone etc.,geographical features and 

their location-changes in critical geographical features (including 

water-bodies and ice-caps) and in flora and fauna and the effects 

of such changes. 

 முக்கி பதபதீக புவி அமப்பின் சிநப்புத் ன்மகள் அாது  நினடுக்கம், 

சுணாமி, ரிமனச் பேல்தாடுகள், சூநாளிகள் ததான்நம.புவியில் 

சிநப்தம்ேங்கள் ற்றும் அன் அமவிடங்கள்( நீர் நிமனகள் ற்றும் தனி 

மனகள்) ாம் ற்றும் வினங்கிணங்கள் அற்றின் ாற்நங்கள் ற்றும் 

ாக்கங்கள். 

ாள் -3 பதாதுத்ாள்- ஆளுமக, அசினமப்பு, ஆட்சி அமப்பு முமந, ேமூக நீதி 

ற்றும் ேர்தே உநவுகள். Governance, Constitution, Polity, Social 

Justice and International relations. 

 Indian Constitution historical underpinnings, evolution, features, 

amendments, significant provisions and basic structure. 

 இந்தி அசினமப்பு- னாற்றுடணாண கட்டமப்பு- அசினமப்பின் 

பர்ச்சி-சிநப்தம்ேங்கள், அசினமப்பு திருத்ங்கள்- சிநப்பு ாய்ந் 

ேட்டப்பிரிவுகள் ற்றும் அடிப்தமடக் கட்டமப்பு. 

 Functions and responsibilities of the Union and the States, issues 

and challenges pertaining to the federal structure, devolution of 

powers and finances up to local levels and challenges therein. 
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 த்தி ற்றும் ாநின அசுகளின் பேல்தாடுகள் ற்றும் பதாறுப்புக்கள்-

கூட்டாட்சி அமப்பு பாடர்தாண ோல்கள் ற்றும் பிச்ேமணகள்-உள்பாட்சி 

அமப்புகளுக்காண அதிகாம் ற்றும் நிதிப் தகிர்வு பாடர்தாண ோல்கள். 

 Separation of powers between various organs dispute redressal 

mechanisms and institutions. 

 அசினமப்பின் தல்தறு அங்கங்களுக்கிமடாண அதிகாப்தகிர்வு-

காறுகமபத் தீர்த்லுக்காண இந்தி நுட்தம் (mechanisms) ற்றும் 

அமப்புக்கள். 

 Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other 

countries. 

 இந்தி அசினமப்புத் திட்டத்ம தற்று ாட்டு அேமப்புத் 

திட்டத்தாடு எப்பீடு பேய்ல். 

 Parliament and State legislatures structure, functioning, conduct 

of business, powers & privileges and issues arising out of these. 

 தாபன்நம் ற்றும் ாநினச் ேட்ட ன்நம்- அமப்பு- பேல்தாடு- 

அலுல்கள் மடபதறும் விம்- அதிகாங்கள் ற்றும் ேலுமககள் ற்றும் 

இற்றிலிருந்து ழும் பூேல்கள்  

 Structure, organization and functioning of the Executive and the 

Judiciary Ministries and Departments of the Government; 

pressure groups and formal/informal associations and their role 

in the Polity. 

 பேனாட்சித் துமந ற்றும் நீதித்துமநயின் கட்டமப்பு முமந , 

பேல்தாடுகள்-அசின் அமச்ேகங்கள் ற்றும் துமநகள்- முமநோர் ற்றும் 

முமநோா அழுத்க்குழுக்கள் ற்றும் அமப்புகள் ஆகிம ஆட்சிமப்பு 

முமநயில் தங்களிப்பு. 

 Salient features of the Representation of People’s Act. 

 க்கள் பிதிநிதித்துச் ேட்டத்தின் சிநப்தம்ேங்கள் 

 Appointment to various Constitutional posts, powers, functions 

and responsibilities of various Constitutional Bodies. 

 தல்தறு அசினமப்பு தவிகளின் நிணங்கள்,அதிகாங்கள், 

அசினமப்பு நிறுணங்களின் அதிகாங்கள்-பேல்தாடுகள் ற்றும் 

பதாறுப்புக்கள் 

 Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. 

 ேட்டமுமந நிறுணங்கள், எழுங்குமுமந நிறுணங்கள் ற்றும்  

நீதிச்ோர்ப்புமட அமப்புக்கள். 
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 Government policies and interventions for development in various 

sectors and issues arising out of their design and implementation. 

 தல்தறு துமநகளில் பர்ச்சிக்காண அசின் பகாள்மககள் ,மனயீடுகள் 

ற்றும் அற்மந உருாக்குல் பேல்தடுத்துல் ததான்நற்றில் ழும் 

பிச்ேமணகள். 

 Development processes and the development industry the role of 

NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, 

institutional and other stakeholders. 

 பர்ச்சிக்காண பேனாக்கம் ற்றும் பாழில்துமந பர்ச்சி- பாண்டு 

நிறுணங்கள் ற்றும் சு உவிக் குழுக்களின் தங்களிப்பு ததான்ந தல்தறு 

குழுக்கள் , அமப்புக்கள் , பகாமடாபர்கள் , நிறுணங்கள் ற்றும் 

தங்தகற்தாபர்கள். 

 Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the 

Centre and States and the performance of these schemes; 

mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the 

protection and betterment of these vulnerable sections. 

 லிமடந் பிரிவிணருக்காண த்தி ற்றும் ாநின அசின் 

னத்திட்டங்கள் ற்றும் அற்றின் பேனாக்கம் , நுட்தங்கள், ேட்டங்கள்- 

லிமடந் பிரிவிணரின் தாதுகாப்பு ற்றும் தம்தாட்டுக்காக 

அமக்கப்தட்ட அமப்புக்கள் ற்றும் நிறுணங்கள் ததான்நம. 

 Issues relating to development and management of Social 

Sector/Services relating to Health, Education,Human Resources. 

 ேமுாத் துமநகள் ோர்ந் தம்தாடு ற்றும் தனாண்ம பாடர்தாண 

சிக்கல்கள்-னி பம், ருத்தும் , கல்வி ததான்ந தேமகள். 

 Issues relating to poverty and hunger. 

 றும ற்றும் தட்டினி பாடர்தாண நிகழ்வுகள் 

 Important aspects of governance, transparency and 

accountability, e-governance- applications, models, successes, 

limitations, and potential; citizens charters, transparency & 

accountability and institutional and other measures. 

 ஆளுமகயின் முக்கி கூறுகள், பளிப்தமடத் ன்ம ற்றும் 

பதாறுப்புமடம- மின் ஆளுமக- தன்தாடுகள்- ாதிரிகள் - பற்றிகள்- 

மமநகள் ற்றும் ருங்கான ாய்ப்பு- குடிக்கள் ோேணம்-

பளிவ்ப்தமடத் ன்ம ற்றும் பதாறுப்புமடம ற்றும் நிறுணங்கள் 

தலும் தன இது பாடர்தாண டடிக்மககள். 

 Role of civil services in a democracy. 
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 க்கபாட்சியில் குடிமப்தணியின் தங்களிப்பு 

 India and its neighborhood- relations. 

 இந்திாவும் அன் அண்மட ாட்டு உநவுகளும் 

 Bilateral, regional and global groupings and agreements involving 

India and/or affecting India’s interests. 

 இருப்பு உநவுகள்-பிாந்தி ற்றும் உனகபாவி குழுச் பேல்தாடுகளில் 

இந்திாவின் ஈடுதாடு ற்றும் எப்தந்ங்கள் அல்னது இந்திாவின்  னனில் 

ற்தடுத்தும் ாக்கம் 

 Effect of policies and politics of developed and developing 

countries on India’s interests, Indian diaspora. 

 பர்ந் ற்றும் பரும் ாடுகளின் பகாள்மககள் ற்றும் அசில் 

ததான்நம இந்தி னனில் ற்தடுத்தும் ாக்கம்- புனம்பதர்ந் 

இந்திர்கள். 

 Important International institutions, agencies and fora- their 

structure, mandate. 

 முக்கித்தும் ாய்ந் ேர்தே நிறுணங்கள், முகமகள் ற்றும் 

ன்நங்கள் ஆகிற்றின் அமப்பு ற்றும் ஆமகள். 

பதாதுத்ாள்-3 பதாது அறிவுத்ாள் : பாழில் நுட்தம், பதாருபாா 

தம்தாடு,தல்லுயிரிண தறுதாடு, சூற்றுச்சூல், தாதுகாப்பு ற்றும் ததரிடர் 

தனாண்ம Technology, Economic Development, Bio diversity, 

Environment, Security and Disaster Management 

 Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of 

resources, growth, development and employment. 

 இந்திப் பதாருபாாம் ற்றும் திட்டமிடுல் பாடர்தாண பிச்ேமணகள்- 

பங்கமப திட்டல்-பர்ச்சி, தம்தாடு ற்றும் தமன ாய்ப்பு 

 Inclusive growth and issues arising from it. 

 அமணமயும் உள்படக்கி பர்ச்சி ற்றும் இதிலிருந்து ழும் 

பிச்ேமணகள் 

 Government Budgeting. 

 அசின் நிதிோர்ந் திட்டமிடல்  

 Major crops-cropping patterns in various parts of the country, - 

different types of irrigation and irrigation systems storage, 

transport and marketing of agricultural produce and issues and 

related constraints; e-technology in the aid of farmers. 
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 முக்கிப் தயிர்கள்- ாட்டின் தல்தறு தகுதிகளில் தயிரிடுல் முமநகள்- 

தல்தறு மகாண நீர்ப்தாேண மககள் ற்றும் நீர்தாேண தேமிப்பு 

முமநகள்- தபாண் பதாருட்களுக்காண ததாக்குத்து ேதி ற்றும் 

ேந்மப் தடுத்துல் பிச்ேமணகள் ற்றும் அது பாடர்தாண மடகள்- 

விோயிகளுக்கு உக்கூடி மின் பாழில் நுட்தங்கள்  

 Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum 

support prices; Public Distribution System- objectives, 

functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and 

food security; Technology missions; economics of animal-rearing. 

 தடி ற்றும் மநமுக தண்ம ானிங்கள் பாடர்தாண பிச்ேமணகள் 

ற்றும் குமநந்தட்ே ஆவு விமனகள் - பதாது விநிதாகத்திட்டம்- 

தாக்கங்கள்-பேல்தாடுகள்-மமநகள்-புதுப்பித்ல்-உவுப் தாதுகாப்பு 

ற்றும் மகயிருப்பு ானிங்கள் பாடர்தாண பிச்ேமணகள்-பாழில்னுட்த 

பேல்திட்டம்- வினங்குகள் பர்ப்பின் பதாருபாாம். 

 Food processing and related industries in India- scope’ and 

significance, location, upstream and downstream requirements, 

supply chain management. 

 இந்திாவில் உவுப் தப்தடுத்துல் பாடர்தாண பாழிற்ோமனகள்-

இனக்கு-னிமுமநச் சிநப்பு-அமவிடம்- ற்ந இநக்கங்கள்- தமகள்- 

அளிப்பு ேங்கிலி தம்தாடு. 

 Land reforms in India. 

 இந்திாவில் நினச்சீர்திருத்ங்கள் 

 Effects of liberalization on the economy, changes in industrial 

policy and their effects on industrial growth. 

 உனகாக்களின் விமபாக இந்திப் பதாருபாாத்தின் மீாண ாக்கம்-

பாழில் பகாள்மகயில் ாற்நம் ற்றும் பாழில் பர்ச்சியில் அன் 

விமபவுகள் 

 Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc. 

 அடிப்தமடக் கட்டமப்புக்கள்-ஆற்நல்-துமநமுகங்கள்-ோமனகள்-விாண 

நிமனங்கள்-இயில்த ற்றும் தன. 

 Investment models. 

 மூனண ாதிரிகள் 

 Science and Technology- developments and their applications and 

effects in everyday life. 

 அறிவில் பாழில்நுட்த தம்தாடு-தம்தாடு ற்றும் அன்நாட ாழ்வில் 

இற்றின் தன்தாடுகள் ற்றும் ற்தடுத்தி ாக்கங்கள். 
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 Achievements of Indians in science & technology; indigenization of 

technology and developing new technology. 

 அறிவில் பாழில்நுட்தத்தில் இந்திர்களின் ோமணகள்-

பாழில்நுட்தத்தில் உள்ாட்டுத் ாரிப்பு ற்றும் புதி பாழில்நுட்தங்கமப 

தம்தடுத்துல். 

 Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano-

technology, bio-technology and issues relating to intellectual 

property rights. 

 கல் பாழில்னுட்தம்,விண்பளி,கணினிகள், ந்தினில், ாதணா 

பாழில்னுட்தம், உயிரித் பாழில்னுட்தம் ஆகிற்றில் விழிப்புர்வு- 

ற்றும் பாடர்தாண பிச்ேமணகள் தலும் அறிவுோர் போத்துரிம. 

 Conservation, environmental pollution and degradation, 

environmental impact assessment. 

 இற்மகபம் ததணல், சுற்றுச்சூல் ாசுதடு ற்றும் சீர்தகடுகள்- சுற்றுச் 

சூல் ாக்க தீப்பிடு 

 Disaster and disaster management. 

 ததரிடர் ற்றும் ததரிடர் தனாண்ம 

 Linkages between development and spread of extremism. 

 பர்ச்சிக்கும் ற்றும் தீவிா தலுக்குாண பாடர்பு 

 Role of external state and non-state actors in creating challenges 

to internal security. 

 உள்ாட்டுப் தாதுகாப்பில் ோல்கமப ற்தடுத்துதில் பளிாட்டு அசு 

ோர்ந்/ோா  தர்கள்/ நிறுணங்களின் தங்களிப்பு 

 Challenges to internal security through communication networks, 

role of media and social networking sites in internal security 

challenges, basics of cyber security; money-laundering and its 

prevention. 

 பாமனபாடர்பு பின்ணலின் மூனம் உள் ாட்டுப் தாதுகாப்பில் ோல்கமப 

ற்தடுத்துல், உள்ாட்டுப் தாதுகாப்பில் ோல்கமப ற்தடுத்தும் ஊடகங்கள் 

ற்றும் ேமூக ஊடகங்கள்-இமபளிப்தாதுகாப்பின் அடிப்தமட புரில்-

தப்ததுக்கல் ற்றும் முன்டுப்பு  

 Security challenges and their management in border areas - 

linkages of organized crime with terrorism. 

 ல்மனப் தகுதி தாதுகாப்பில் உருாகும் ோல்கள் ற்றும் தனாண்ம- 

திட்டமிடப்தட்ட குற்நங்களுக்கும் தீவிாத்திற்குமிமடதாண பாடர்பு 

 Various Security forces and agencies and their mandate. 
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 தல்தறு மகாண தாதுகாப்பு தமடகள் ற்றும் முகமகள் ற்றும் 

அற்றின் தணிகள். 

பதாது அறிவுத்ாள் 4: அநவில், தர்ம ற்றும் ணப்தாங்கு- Ethics, Integrity 

and Aptitude 

This paper will include questions to test the candidates’ attitude and 

approach to issues relating to integrity, probity in public life and his 

problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in 

dealing with society. Questions may utilise the case study approach to 

determine these aspects. The following broad areas will be covered  

இந்ப் தகுதியில் இடம்பதறும் விணாக்கள் தர்ரின் ணப்தாங்கு ற்றும் தர்ம , 

எழுக்கம், ாம் ஆகிற்மந பதாதுச்தேமயில் அர் வ்ாறு அணுகுகிநார் 

தலும் தல்தறு சிக்கனாண சூழ்நிமனகமப ேமூகத்துடன் திர்பகாண்ட ததாது அர் 

விமணாற்றி விம் ற்றும் முடிபடுத்ல் திநன் ஆகிற்மந தரிதோதிக்கும் 

மகயில் இருக்கும். விணாக்கள் நிகாய்வு (Case study) திர்பகாள்ளுல் ததான்ந 

கூறுகமபக் பகாண்டிருக்கும். 

 Ethics and Human Interface: Essence, determinants and 

consequences of Ethics in-human actions; dimensions of ethics; 

ethics - in private and public relationships. Human Values - 

lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers 

and administrators; role of family society and educational 

institutions in inculcating values. 

 அநவில் ற்றும் னி பாடர்பு-அநவிலின் அடிப்தமட ற்றும் னிச் 

பேல்தாடுகளில் அந இலின் விமபவுகள்- அந இலின் தரிாங்கள்- 

பதாது ற்றும் னிார் பாடர்பில் அந இல்-னி விழுமிங்கள்-போந் 

ாழ்க்மகயிலிருந்து கற்றுக் பகாண்ட தாடங்கள் ற்றும் சிநந் மனர்கள், 

சீர்திருத்ாதிகள் ற்றும் நிர்ாகிகளின் ததாமணகள்-னி 

விழுமிங்கமப கற்பிப்ததில் குடும்தம், ேமுாம் ற்றும் கல்வி 

நிறுணங்களின் தங்களிப்பு. 

 Attitude: content, structure, function; its influence and relation 

with thought and behaviour; moral and political attitudes; social 

influence and persuasion. 
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 ணப்தாங்கு-உட்பதாருள்,அமப்பு ற்றும் பேல்தாடுகள்-சிந்மண ற்றும் 

பேல்தாடுகளின் உநவில் ணப்தாங்கின் பேல்ாக்கு-  தர்ம ோர்ந் 

ற்றும் அசில் ணப்தாங்கு ேமூகச்பேல்ாக்கு ற்றும் பகாள்மகப் தற்று. 

 Aptitude and foundational values for Civil Service, integrity, 

impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public 

service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker-

sections. 

 குடிமப் தணிகளுக்காண ணப்தாங்கு ற்றும் விழுமிங்கள்- பதாதுச்தேம 

ோர்ந் அர்ப்தணிப்புடன் கூடி தர்ம , டு நிமனத்ன்ம ற்றும் 

தாகுதாடற்ந ன்ம தாக்கம் ஆகிண-தச்ோாதத்துடன் கூடி ேகிப்புத் 

ன்ம ற்றும் லிவுற்ந பிரிணருக்காண இக்க உர்ச்சி. 

 Emotional intelligence-concepts, and their utilities and 

application in administration and governance. 

 உர்ச்சிப்தட்ட அறிவுத்திநன் - பதாதுாண கருத்து - நிர்ாகம் ற்றும் 

ஆளுமகயில் இன் தன்தாடுகள். 

 Contributions of moral thinkers and philosophers from India and 

world. 

 இந்திா ற்றும் ேர்தே  பறிமுமநச் சிந்மணாபர்கள் ற்றும் 

த்துாதிகள் அர்களுமட தங்களிப்பு 

 Public/Civil service values and Ethics in Public administration: 

Status and problems; ethical concerns and dilemmas in 

government and private institutions; laws, rules, regulations and 

conscience as sources of ethical guidance; accountability and 

ethical governance; strengthening of ethical and moral values in 

governance; ethical issues in international relations and funding; 

corporate governance. 

 பதாதுச்தேமயில் விழுமிங்கள்-பதாது நிர்ாகத்தில் அந இலின் ன்ம 

ற்றும் சிக்கல்கள்-  பறிமுமநகள் பாடர்தாண குப்தநிமன அசு ற்றும் 

னிார் நிறுணங்களில்-ேட்டங்கள்-விதிகள்-எழுங்குமுமநகள் ற்றும் 

ணச்ோன்றுக்கு கட்டுப்தட்ட நிமனகள் ஆகிம பறிமுமநகளின் 

ழிகாட்டிகள்-பதாறுப்புமடம ற்றும் பறிமுமந ோர்ந் ஆளுமக- 

ஆளுமகயில் பறிமுமந ோர்ந் ற்றும்  தர்ம ோர்ந் விழுமிங்கமபப் 

தனப்தடுத்துல்-ேர்தே உநவில் பறிமுமநகள் ோர்ந் சிக்கல்கள்-

ேட்டமுமநாண ஆளுமகக்கு நிதியுவி ததான்நம. 

 Probity in Governance: Concept of public service; Philosophical 

basis of governance and probity; Information sharing and 
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transparency in government, Right to Information, Codes of 

Ethics, Codes of Conduct, Citizen’s Charters, Work culture, 

Quality of service delivery, Utilization of public funds, challenges 

of corruption. 

 ஆளுமகயில் தர்ம-பதாதுச்தேமயின் பதாதுக்கருத்து-தகுத்றிவுச் 

சிந்மண ோர்ந் ஆளுமக ற்றும் தர்ம-கல்கமபப் தகிர்ல் ற்றும்  

அசின் பளிப்தமடத் ன்ம- கல் அறியும் உரிம- பறிமுமநகளின் 

பாகுப்பு- டத்ம விதிகளின் பாகுப்பு-குடிக்கள் ோேணம்-தணிக் 

கனாச்ோம்- தேமமக் பகாண்டு தேர்ப்ததின் தண்பு- பதாதுப்தத்ம 

தன்தடுத்துல்- ஊலுக்காண ோல்கள். 

 Case Studies on above issues. 

 ததன கூநப்தட்டமகளின் நிகாய்வு பாடர்தாணம 

விருப்தப் தாடத்தின் தட்டில்கள் 

தபாண்ம/ வினங்குகமபப் ததணிக் காத்ல் - கால்மட அறிவில் 

/ானிடவில் / ாவில்  / ததியில்  / கட்டிட  பதாறியில்  / ணிகம்  

ற்றும்  கக்கில்  / பதாருபாம் / மின்ணணு பதாறியில் /புவியில் 

/ண்ணில் / னாறு / ேட்டம் / தனாண்ம / கணிம் / இந்திவில் 

/ருத்து அறிவில் / த்தும் / இற்பில் / அசில் அறிவில் / தன்ணாட்டு 

உநவு முமநகள் /தணா த்தும் / பதாது நிர்ாகம் / ேமூகவில் /புள்ளில் / 

வினங்கில்       

முன்மத் தர்வு விணாக்களின் தல்தறு மககள் 

மமந( Define)  பதாருளின் ல்மனம பரிவுதடுத்துல் அாது 

விணாாணது ற்கணத மமந பேய்ப்தட்ட எரு 

பதாருமப உள்பது உள்பாறு ழுதுது ஆகும் 

விபக்கவும( describe)  பதாருளிமணப் தற்றி முழு வித்திமணயும் விபக்காக  

பரிவித்ல் ன்தது ஆகும் 

விாதித்ல்(Discuss) எரு பதாருளிமண மிக பளிாக ஆாய்ந்து ோக ற்றும் 

தாகாண அம்ேங்கமப குறிப்பிட்டு முடிவில் எரு 

பளிாண முடிவுமம பகாண்டிருக்குாறு ழுதுது 

ஆகும் 

விபக்கம்( Explain) பதாருளிமண ன் ற்றும் ற்காக நிகழ்ந்து ண 

முமநாக விபக்கிக் கூறுலும், கருத்துக்கமப புரியும்தடி 
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கூறுல் ற்றும் அந்ப் பதாருதபாடு பாடர்புமட 

தல்தறு நிகழ்ச்சிகமப பளிவு தட ழுதண்டும். 

விரிாகக் கூநல் 

(elaborate)  

தகட்கப்தட்ட பதாருளிமண நுட்தாகவும் கூடுல் 

கல்களுடனும் ழுதுது. 

பேல்விபக்கம் 

(Demonstrate) 

தகட்கப்தட்ட பதாருள் பாடர்தாண கல்கமப டுத்துக் 

காட்டுடன் பளிாக ழுதுல் ஆகும் 

தகுத்துமத்ல் 

(Analyse)   

தகட்கப்தட்ட் பதாருளிமண னித்னிக் கூறுகபாகப் 

பிரித்து அற்கு துமணபுரிக் கூடி ாங்கமபயும் அத 

தத்தில் பதாருளின் திர் ாங்கமபயும் , 

என்தநாபடான்று வ்ாறு பாடர்புமடது 

ன்தமணயும் ழுதுதண்டும். 

திப்பீடு ( Access)  பதாருள் ந் அபவில் உண்மத் ன்மயுடன் 

கூநப்தட்டுள்பது தலும் அது பாடர்தாண ஆய்வுத் 

வுகமபயும் ற்றும் பதாருளில் உள்ப குமநகள் ற்றும் 

திர்ாங்கமபயும் குறிப்பிட்டு பதாருளின் உண்மத் 

ன்மதாடு ந் அபவில் எத்துப் ததாகின்றீர்கள் 

ன்தமயும் பரிவிக்க தண்டும். 

எப்பீடு (Compare) எரு பதாருளின் குறிப்பிடத்க்க எத் ன்மகள் ற்றும் 

ாறுதட்ட ன்மகமப எப்பிட்டு எத் ன்மகள் 

ற்றும் தறுதட்ட ன்மகமப கூநல் ஆகும் 

தறுதடுத்து(Contrast)  பதாருமப எப்பீடு பேய்மப் ததான்நது ான் ஆணால் 

பதாருட்களின் தறுதாட்மட னித தறுதடுத்தி 

என்றிலிருந்து ற்பநான்று வ்ாறு தறுதட்டது ணவும் 

அந் தறுதாட்டில் முக்கித்தும் ாய்ந்ணற்மந 

குறிப்பிட தண்டும். 

ஆாய்ல்(Examin) தர்ந்படுத் பதாருளின் முக்கி அம்ேங்கமப அது 

பாடர்தாண கூடுல் கல்கமபயும் நிறுவி  நீங்கள் 

தர்ந்படுத் கல்கள் ன் முக்கிாணமாக 

கருதுகிறீர்கள் ணவும் அதததால் தறு வ்மகயில் 

இமண விபக்கமுடியும் ணத் பரில் தண்டும்.  

கருத்துமத்ல்( 

comment upon) 

எரு பதாருளின் முக்கித்துத்ம பளிப்தடுத்தி அன் 

மீது உங்கபது கருத்துக்கமப பரிவித்து நீங்கள் 

பரிவித் கருத்திமண தனப்தடுத்துாறு ஆாங்கமபயும் 
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வுகமபயும் அற்காண காண காரிங்கமபயும் 

முன்மத்து ழு தண்டும். 

விரித்ல்(Give an 

account of )  

ாது எரு பதாருளிமணப் தற்றி விாக விபக்கி ன் 

வ்ாறு மடபதற்நது ண ழு தண்டும். 

திநணாய்வுடன் கூடி 

திப்பீடு (Critically 

evaluate) 

எரு குறிப்பிட்ட ஆாய்ச்சிப் தகுதியில் தனும் எரு 

பதாருமப குறிப்பிட்டு ந் அபவுக்கு  அந்ப் பதாருளின் 

ோாம்ேத்துடன் எத்துப் ததாகிறீர்கள் ண தீர்ாணம் பேய்து 

அமண எத்துக்பகாண்டு அல்னது திர் கருத்ம 

பரிவித்து ன் ண அற்காண ோன்றிமண குந் 

ஆாங்களுடன் ங்கி எரு இறுதி முடிவிற்கு 

தண்டும். அந் முடிவிமண வ்ாறு டுத்தீர்கள்  

ன்தமயும் அந் முடிவிமண டுப்தற்காண முக்கி 

காணிகள் து ணவும் பய்ப்பிக்க தண்டும். 

 

Detailed syllabus 

Polity  

Topics covered   உள்படக்கி மனப்புக்கள்  

 Political systems: Democratic & Non- 

Democratic, Parliamentary & 

Presidential, Unitary & Federal, 

Direct and Representative, Republic 

and Monarchy etc. 

 Constitutionalism Historical 

Underpinnings 

 Evolution & Making of the 

Constitution Features and Significant 

Provisions 

 Sovereignty; Equality; Liberty; Law 

and Justice; 

 Socialism; Communism; Nationalism; 

Fascism; Nazism; Gandhism; 

Feminism 

 The Preamble 

 அசினமப்பு முமநகள்-ஜணாகம் 

ற்றும் ஜணாகற்ந முமந-

தாபன்ந ற்றும் குடிசுத்மனர் 

ஆட்சிமுமந,எற்மநாட்சி 

கூட்டாட்சி முமந. குடிசு-

முடிாட்சி முமந ததான்நம 

 இந்தி அசினமப்பின் னாற்று 

முமநயினாண கட்டமப்பு 

 அசினமப்பின் பர்ச்சி ற்றும் 

உருாக்கம் அன் சிநப்தம்ேங்கள் 

 இமநாண்ம-ேத்தும்-

விடுமன-ேட்டம் ற்றும் நீதி 

 தோேலிேம்-கம்யூனிேம்-தசிாம்-

தாசிேம்-ாசிேம்-காந்திம்-

பதண்ணிம் 

 அசினமப்பின் முகவும 



 

24 IYACHAMY ACADEMY CHENNAI|044-48601550,9952521550 

 

 The Union and its Territory  

 Citizenship 

 Fundamental Rights  

 Directive Principles Fundamental 

Duties  

 Amendment of Constitution 

 என்றிம் ற்றும் ல்மனகள் 

 குடியுரிம 

 அடிப்தமட உரிமகள் 

 அசு பறிமுமநக் பகாள்மக ற்றும் 

அடிப்தமடக் கமடமகள் 

 அசினமப்பு திருத்ங்கள்  

 President Vice President  

 Prime minister ,Central   Council   of   

Ministers   and   Cabinet committees 

 Structure,   organization   and   

functioning   of   the Executive. 

 Ministries and Departments of the 

Government 

 Parliament: The Council of States, 

The House of People, Disqualification 

and Vacation of Seats, Presiding 

Officers of Parliament,  

 Houses: Their Working, Legislative 

Procedures in Parliament, Budget, 

Powers and Functions of Parliament: 

Its Role, Committees of Parliament, 

Parliamentary Forums 

 Governor Chief Minister 

 State Council of Minister State 

Legislature 

 Indian Federalism Centre State 

Relations Emergency Provisions  

 Panchayati Raj -Local Urban 

Government 

 Supreme Court 

 High Courts 

 Subordinate   Courts:   District   

Courts,   Gram Nyayalayas, 

 Alternative Dispute Resolution , 

NALSA etc., 

 குடிசுத் மனர் ற்றும் துமணக் 

குடிசுத் மனர் 

 பிர் ற்றும் அமச்ேமக் குழு 

ற்றும் தகபிணட் குழுக்கள் 

 நிர்ாக ஆட்சித்துமந  அமப்பு 

ற்றும் அது பேல்தடும் விம் 

 அசின் அமச்ேகங்கள் ற்றும் 

துமநகள் 

 தாபன்நம்-ாநினங்கபம-

க்கபம-குதி நீக்கம்- 

தாபன்நத்தின் பற்றிடங்கள் 

நிப்தல் ற்றும் தாபன்நத்தின் 

மனம ாங்கும் அலுனர்கள்  

 ஈமகள்-பேல்தடும் விம்-

ேட்டமிற்றும் விதிமுமநகள்-

தட்பஜட்- தாாபன்நத்தின் 

அதிகாம்-பேல்தாடுகள்-தங்களிப்பு-

தாபன்நக்குழுக்கள்-தல்தறு 

குழுக்கள் 

 ஆளுர் ற்றும் முனமச்ேர் 

 ாநின அமச்ேமக் குழு ற்றும் 

ேட்டன்நம் 

 இந்திக் கூட்டாட்சி- த்தி ாநின 

உநவுகள்-அேநிமனக்காண 

ழிமககள் 

 தஞ்ோத்துாஜ்-ஊக ற்றும் 

கர்ப்ப்புந அோங்கம் 

 உச்ே நீதின்நம்  

 உர் நீதின்நம்  

 ோர் நிமன நீதின்நம்-ாட்ட 
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நீதின்நம்-கிா நிாானா-

ாற்றுழியினாண ேேத் தீர்வு-தசி 

ேட்டதணிகள் ஆமம் 

     Constitutional Bodies 

◆ Election Commission 

◆ Union Public Service Commission 

(UPSC) 

◆ State Public Service Commission 

(SPSC) 

◆ Finance Commission 

◆ CAG 

◆ Attorney general of India 

◆ Advocate general of India 

◆ Special officer for Linguistic 

Minorities 

◆ National Commission for Scheduled 

Castes (NCSC) 

◆ National Commission for Scheduled 

Tribes (NCST) 

Non-Constitutional Bodies 

◆ NITI Aayog 

◆ NHRC, Governing Council, SHRC, 

CIC, SIC, CVC, CBI, Lokpal, 

Lokayukta, NCPCR etc. 

Other Constitutional Dimensions 

◆ Provisions related to Language 

◆ Rights and Liabilities of the 

government 

◆ National Commission to Review the 

Working of the Constitution 

◆ Co-operative societies 

◆ Tribunals 

Elections and political parties 

◆ Problems and processes 

◆ Electoral politics 

◆ Representation of People's Act 

அசினமப்பு நிறுணங்கள் 

 தர்ல் ஆமம்  

 த்தி அசுப்தணிாபர் 

தர்ாமம்  

 ாநின அசுப்தணிாபர் 

தர்ாமம் 

 நிதிக்குழு 

 கக்குத் ணிக்மக அலுனர் 

 த்தி அசின் மனம 

க்கறிஞர் 

 ாநின அசின் மனம 

க்கறிஞர் 

 பாழிச் சிறுதான்மயிணருக்காண 

சிநப்பு அதிகாரி 

 ாழ்த்ப்தட்தடார்களுக்காண தசி 

ஆமம் 

 தங்குடியிணருக்காண தசி 

ஆமம் 

அசினமப்பு ோா  நிறுணங்கள் 

  நிதி ஆதாக்  

 தசி ற்றும் ாநின னி 

உரிமகள் ஆமம், த்தி 

ற்றும் ா நின கல் 

ஆமம்-ஊல் கண்காணிப்பு 

ஆமம்-தனாக்தால் ற்றும் 

தனாக் ஆயுக்ா-தசி களிர் 

ற்றும் குந்மகள் ஆமம் 

 

அசினமப்பின் தல்தறு 

தரிாங்கள் 

 பாழி பாடர்தாண கூறுகள் 

 அசின் உரிமகள் ற்றும் 

பதாறுப்புக்கள் 

 அசினமப்பு றுஆய்வுக் குழு  
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◆ Working of the political system since 

independence 

Governance 

◆ Good Governance 

◆ e-Governance 

◆ Transparency & Accountability 

◆ RTI, Citizen’s Charter & Anti-

Corruption 

◆ Civil Society, People participation 

◆ Reforms: Police Reform, 

Administrative Reform, Judicial 

Reform, Political Reform etc. 

◆ Social Audit 

◆ Public Policy: Making, 

Implementation, Evaluation and 

monitoring 

◆ Public Sector Management, 

Regulatory framework 

◆ Public-private partnerships (PPP) 

◆ Rights Issues etc. 

 

 கூட்டுநவு அமப்புக்கள் 

 தீர்ப்தாங்கள் 

தர்ல்கள் ற்றும் அசில் கட்சிகள் 

 பிச்ேமணகள் ற்றும்  

மடமுமநகள் 

 தர்ல் அசில் 

 க்கள் பிதி நிதித்துச் ேட்டம் 

 சுந்தித்திற்கு பின்பு பேல்தடும் 

அசில் முமந 

ஆளுமக 

  னாண ஆளுமக  

 மின் ஆளுமக 

 பளிப்தமடத் ணம & 

பதாறுப்புடம 

 கல் அறியும் உரிமச் ேட்டம்-

குடிக்கள் ோேணம்- ஊலுக்கு 

திாண குடிம ேமுாம்-க்கள் 

தங்களிப்பு 

 சீர்திருத்ம்:கால்துமந- 

நிர்ாகம்- நீதித்துமந-அசில்-

தர்ல் 

 ேமூகத் ணிக்மக 

 பதாதுக்பகாள்மக-உருாக்கம்-

பேல்தடுத்துல்-திப்பீடு பேய்ல் 

ற்றும் கண்காணித்ல் 

 அசு ணிார் கூட்டமப்பு 

 உரிமகள் பாடர்தாணம 

India and World affairs- 

India and its SAARC, ASEAN, BRICS; 

Indo-Us Relations; Indo-Russian 

Relations; Indo – Japan relations; India 

and her neighbors; 

International Organization -social-

economic-political-technical-

environment 

இந்திா ற்றும் உனக நிகழ்வுகள் 

 இந்திா ற்றும் 

ோர்க்,ஆசிாந்ப்ரிக்ஸ்-இந்தி 

அபரிக்க உநவு-இந்தி ஷ் 

உநவு-இந்தி ஜப்தான் உநவு-

இந்திாவும் அண்மட ாடுகளும் 

 ேர்தே அமப்புக்கள்- ேமூக-

பதாருபாா-அசில்-பாழில் 

நுட்த-சுற்றுச்சூல்  
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Geography 

 

◆ Origin and evolution of Universe, 

Solar system 

◆ Geological History of the Earth 

◆ Geological Time scale 

◆ Latitude and Longitude including 

important Parallels and Meridians 

◆ Motions of the Earth and their effects 

◆ Inclination of the Earth’s Axis and its 

effects 

◆ Local and Standard Time and the 

International Date Line, Calendar 

◆ Eclipses - Solar, Lunar 

◆ The Atmosphere - Structure, 

Composition 

◆ Aurora and Magnetic Storms 

◆ Weather & Climate 

◆ Insolation, Heat Budget, Distribution 

of temperature, Temperature 

Inversion 

◆ Pressure and Pressure belts 

◆ Winds - Planetary, Seasonal and 

Local; Jet Streams 

◆ Precipitation - Forms & Types, 

Distribution of rainfall 

◆ Air Masses, Cyclones and anti-

cyclones 

◆ Oceans of the world - Features, 

Ocean waves, currents, tides & 

Tsunamis, Temperature & Salinity 

distribution, marine resources 

◆ The Lithosphere - Interior structure 

of the earth, Earth’s crust, 

 ததண்டத்தின் தாற்நம் ற்றும் 

பர்ச்சி-சூரிக் குடும்தம் 

 புவியின் னாறு 

 புவியின் கானக்தகாடு 

 அச்ே ற்றும் தீர்க்க்தகாடு அன் 

முக்கித்தும்,இமகள்  

 புவியின் இக்கம் ற்றும் ாக்கம்  

 புவியின் அச்சுச் ோய்வு ற்றும் 

அன் ாக்கம் 

 உள்ளூர் ற்றும் நிமனாண 

ேர்தே தம், கானண்டர்  

 கிகங்கள்-சூரின் ற்றும் 

ேந்தின் 

 ளிண்டனத்தின் அமப்பு-

இமபு 

 எளிக்கணல் ற்றும் காந்ப்புல் 

 கான நிமன-தரு நிமன 

 அழுத்ம் ற்றும் அழுத்ப் 

தகுதிகள் 

 காற்றுகள்-தகாள்காற்று-

தருக்காற்று-பஜட் காற்றுகள் 

 மப்பதாழிவு-மககள் ற்றும் 

மப்தல் 

 ளிமுகம்-சூமநக்காற்று-

திர்சூமநக் காற்றுகள் 

 உனகின் பதருங்கடல்கள்-

ன்மகள்-அமனகள்-எங்கள்- 

நீதாட்டங்கள்-சுணாமி-

பப்தநிமன-உர்ப்பு நிமனப் 

தல்-கடல் பங்கள் 

 நினக்தகாபம்-புவியின் உள் 

அமப்பு-ததனாடு-தாமநகளின் 
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Classification of rocks. 

◆ Landform Development - First order 

(continental drift theory, sea floor 

spreading, plate tectonics theory), 

Second order (Mountains, Plateaus, 

Plains & other landforms) 

◆ Internal forces & their impact - 

Volcanoes, Earthquakes, Folding, 

Faulting, Isostasy) 

◆ External forces & their impact - 

Weathering, Erosion & landforms 

thus developed 

◆ Soils - Classification, distribution, 

erosion & Conservation 

◆ World Climatic regions 

◆ Continents - Major physical features, 

natural resources 

 (Location of state, city, river, lakes, 

minerals, important places including 

Ramsar sites, Biosphere Reserves, 

Wildlife Sanctuaries and National Parks) 

 

மககள் 

 நினஉரு தம்தாடு-முமநாண 

ரிமேப்தடி -கண்டப்ததாக்கு 

தகாட்தாடு-கடற்ம விரிாக்கக் 

தகாட்தாடு- நினப்தனமகக் 

பகாள்மக-மனகள்-பீடபூமி-

ேபளிகள் ற்றும் பிந நின 

டிங்கள் 

 புவியின் உள் இக்க ேக்திகள் 

ற்றும் அன் ாக்கங்கள்-

ரிமன- நின டுக்கம்-டிப்புகள் 

ற்றும் முறிவுகள்- ே 

நிமனத்ன்ம 

 புவியின் பளி இக்க ேக்திகள் 

அன் ாக்கம்-சிமவு ற்றும் 

அரிாணம் அணால் உருாண நின 

டிங்கள் 

 ண்-வ்மககள்-தல்-அரிாணம்-

தாதுகாப்பு 

 உனக கான நிமன ண்டனங்கள் 

 கண்டங்கள்-முக்கி பதபதிக 

அம்ேங்கள்-இற்மக பங்கள் 

 அட்னஸ் ோர்ந்ம ( முக்கி 

இடங்கள்,மனகள், பீடபூமி, 

ாதுக்கள்,தல்லுயிர் தாதுகாப்பு 

ண்டனங்கள்)  

Indian Geography  

◆ Location: Latitude, Longitude 

◆ Northern Mountains, Plains of India, 

Peninsular Plateau and Islands of 

India. 

◆ Himalayan and Peninsular Drainage 

System 

◆ Spatial and temporal distribution of 

temperature, pressure, winds and 

rainfall 

இந்திப் புவியில்  

 அமவிடம்-அச்ே ற்றும் தீர்க்க 

தமக 

 ட இந்தி மனகள்.இந்தி 

ேபளிகள்,தீதகற்த பீடபூமி-

இந்திாவின் தீவுகள்  

 இான ற்றும் தீதகற்த டிகால் 

அமப்பு ( ஆறுகள்) 

 தற்தப்பு பப்த நிமன 

தல்,அழுத்ம்,காற்றுகள் ற்றும் 
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◆ Indian Monsoon: mechanism, onset 

and variability; spatial and temporal 

variations 

◆ Climatic Regions of India 

◆ Classification of Soils 

◆ Problems of Soil and Conservation 

◆ Forests and their distribution, Forest 

Conservation 

◆  (Location of state, city, river, lakes, 

minerals, important places including 

Ramsar sites, Biosphere Reserves, 

Wildlife Sanctuaries and National 

Parks) 

மப்பதாழிவு 

 இந்தி தரும-

இந்திநுட்தம்- பாடக்கம் 

ற்றும் தறுதாடு ற்றும் தல் 

 இந்திாவின் கான நிமன 

ண்டனங்கள் 

 ண்ணின் மககள்- பிச்ேமணகள் 

ற்றும் தாதுகாப்பு 

 காடுகள் அற்றின் தப்பு-தாதுகாப்பு  

Indian Geography 

◆ Major Crops grown in India 

◆ Agro-Climatic Regions 

◆ Types of Cultivation and Farming 

◆ Land Reforms and Land use pattern 

◆ Animal Husbandry, Fisheries and 

Aquaculture 

◆ Water Resources- Availability and 

potential: Lakes, rivers, dams, power 

and irrigation projects, wetlands and 

inter-linking of rivers 

◆ Mineral Resources- classification and 

distribution 

◆ Energy Resources- conventional and 

non- conventional resources 

◆ Population and Growth trends - 

density, sex ratio, literacy, tribes and 

racial groups in India 

◆ Rural and Urban Settlements- types 

and patterns 

◆ Industries- types and their locational 

factors 

◆ Transport and Communication -

இந்திப் புவியில்  

 

 இந்திாவில் தயிர்பேய்ப்தடும் 

முக்கி தயிர் மககள் 

 தபாண் கான நிமன ண்டங்கல் 

 தயிரிடுலின் மககள் ற்றும் 

விோம் 

 நினச்சீர்திருத்ம்- நினம் 

தன்தாட்டு முமநகள் 

 கால் மட பர்ப்பு-மீன் ற்றும்  

நீர் உயிண பர்ப்பு 

 நீர் பம்- கிமடக்குபவு ற்றும் 

அன் மநதிநன்-ஆறுகள்-

ரிகள்-அமகள்- நீர் மின்ோத் 

திட்டங்கள்- ேதுப்பு நினம் ற்றும் 

ஆறுகள் இமப்பு 

 கனி பங்கள்-மககள்-தல் 

 ஆற்நல் பங்கள்-புோர் ற்றும் 

புோா ஆற்நல் பங்கள் 

 க்கள் பாமக பர்ச்சி ற்றும் 

ததாக்கு-தல்-ஆண் பதண் 

விகிம்-கல்விறிவு-தங்குடிகள் 

ற்றும் இணக்குழுக்கள் 
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railways, highways, inland water 

transport, shipping and sea-ports, air 

transport 

World Physical Geography: 

◆ Location: Latitude, Longitude, Tropic 

of Cancer and Tropic of Capricorn 

◆ Important physical features & 

regions of the world 

◆ Climate, Vegetation and Soils 

World Economic Geography: 

◆ Agriculture, Industry, Mineral 

resources, 

Infrastructure, Location factors and 

distribution of key natural resources 

across the world 

◆ World Population, density & 

distribution, races 

& tribes, settlements & migration 

 

 ஊக ற்றும் கர்ப்பு குடிர்வு-

மககள் ற்றும் அமப்பு 

 பாழினகங்கள்-மககள் ற்றும் 

அமவிடக் காணிகள் 

 ததாக்குத்து ற்றும் கல் 

பாடர்பு-இயில்த-உள் ாட்டு 

நீர்ழி ததாக்குத்து-கப்தல் 

ற்றும் துமநமுகம்-ான்பளி 

ததாக்குத்து 

உனக பதபதீக புவியில்  

 அமவிடம்-அச்ே தீர்க்க தமக-

கடக தமக ற்றும் க தமக 

 உனகின் முக்கி  நின 

அமவிடங்கள் ற்றும் முக்கி 

ண்டனங்கள்  

 தரு நிமன-ாங்கள் ற்றும் 

ண் மககள் 

உனக பதாருபாா புவியில்  

 தபாண்ம-பாழில்கள்-

கனிபம்-உட்கட்டமப்பு-

அமவிடக் காணிகள்-உனக 

அபவில் முக்கி இற்மக 

பங்களின் தல் 

 உனக க்கள் பாமக-

இடப்பதர்வு. 

 

 

History and Culture 

Ancient History 

◆ Prehistoric period 

◆ Harappan / Indus Valley 

Civilization 

◆ Vedic Age 

◆ Mahajanapadas 

◆ Religious Reforms 

◆ Mauryan Age & Post Mauryan Age 

தண்மட னாறு 

 னாற்றுக்கு முந்ம கானம் 

 ஹப்தா/சிந்து ேபளி ாகரிகம் 

 தகானம் 

 காஜணதங்கள் 

 ங்கள் சீர்திருத்ம்-புத்ம்-ே 

 பபரிர் ற்றும் பபரிருக்கு 

பிந்ம கானம் 
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◆ Sangam Age 

◆ Guptas Age & Post Guptas Age 

(Brief History, Salient Features, 

Social, Economics, Religious and 

Cultural conditions of all the above)  

Art & Culture 

◆ Architecture: Indus Valley 

Civilization, The Mauryan 

Architecture, The Sungas, 

Kushanas, Satavahanas & 

Guptas, The Temple Architecture, 

Indo-Islamic Architecture, Modern 

Architecture 

◆ Sculpture: Indian Sculpture and 

Different schools of Art 

◆ Indian Paintings: Historical 

development - Wall Paintings, 

Cave and Mural Paintings, 

Miniature Paintings, Mughal 

Paintings, Rajput Paintings, Folk 

Paintings, Other Paintings, 

Modern Indian Paintings & 

Personalities 

Religion and Philosophy 

◆ Religion: Hinduism, Jainism, 

Buddhism, Islam, Christianity, 

Zoroastrianism, Judaism 

◆ Philosophy: Six Schools of 

Philosophy, Ajivika, Lokayata etc. 

◆ Indian Music: Classical Music, 

Hindustani Music, Carnatic 

Music, Folk Music Tradition 

◆ Indian Dance: Classical Dance 

forms in India, Folk Dances, 

Modern Dance in India 

◆ Puppetry and Theatre: Different 

 ேங்க கானம் 

 குப்ர்கள் ற்றும் குப்ர்களுக்கு 

பிந்ம கானம் 

(சுருக்காண னாறு, சிநப்தம்ேங்கள்,ேமூக 

பதாருபாா,ே ற்றும் கனாச்ச்ோ 

நிமனகமபப் தற்றி) 

கமன ற்றும் கனாச்ோம் 

 கட்டிடக்கமன-சிந்துேபளி 

ாகரிகம்,பபரி கட்டிடக்கமன-

சுங்கர்கள்-

குார்கள்,ோாகணர்கள் ற்றும் 

குதர்கள்-தகாவில் கட்டிடக்கமன 

இந்தி இஸ்னாமி கட்டிடக்கமன 

ற்றும் வீண கட்டிடக் கமன 

 சிற்தங்கள்-இந்தி  சிற்தங்கள் ற்றும் 

தல்தறு கமனப்தள்ளிகள் 

 இந்தி ஏவிங்கள்-னாற்று பர்ச்சி-

சுர் ஏவிம்-குமக ற்றும் 

நுண்தாவிம்-முகனார்கள் 

ஏவிம்-ாஜபுத்திர் ஏவிம்- 

ாட்டுப்புந ஏவிம் ற்றும் பிந 

ஏவிம்-ற்கான ஏவிம் ற்றும் 

ஆளுமகள் 

ம் ற்றும் த்தும் 

 இந்து-ேம்-பதபத்ம்-இஸ்னாம்-

கிறிஸ்தும்-தஜாஸ்ட்ரிம்-யூம் 

 த்துங்கள்-இந்திாவின் ஆறு 

த்துப்தள்ளிகள் 

 இந்தி இமே-தாம்தரி இமே-

இந்துஸ்ானி-கர்ணாடக- ாட்டுப்புந 

இமே 

 இந்தி டணம்-தாம்தரி டண 

மககள்ள்- ாட்டுப்புந டணம்- 

வீண டணங்கள் 

 கூத்து ற்றும் கமனகள்-தல்தறு 

மகாண கூத்து மககள்- 
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forms of Puppetry in India, 

Theatres in India: Folk Theatre, 

Modern Theatre, People Associated 

with Theatres, Indian Cinema and 

Circus 

Language & Literature: Indian 

Language, Indian Literature 

◆ Fairs, Festivals and Craft: 

Religious Festivals, Secular 

Festivals (States & UT’s), Art & 

Crafts 

◆ Science & Technology, Ancient, 

Science & Technology, Medieval 

Science & Technology, Famous 

Personalities in Ancient and 

Medieval India 

◆ Promotion and Preservation of 

Indian Heritage: Indian Word 

Heritage Sites, Cultural Heritage 

Sites, Natural Heritage Sites, 

Important Institutions 

Medieval India 

◆ Early Medieval Period: North India 

and South India 

◆ Sultanate Period: The Delhi 

Sultanate, Vijayanagar & other 

Kingdoms, Religious Movements, 

Bhakti Movement, Sufi Movement 

◆ Mughal Period 

(Brief History, Salient Features, 

Social, Economics, Religious and 

Cultural conditions of all the above) 

இந்திாவில் உள்ப தல்தறு 

கமனங்கம்- ாட்டுப்புந அங்கம்- 

வீண அங்கம்- அங்கங்கதபாடு 

பாடர்புமட ஆளுமக- சினிா 

ற்றும் வித்ம 

பாழி ற்றும் இனக்கிம் 

 கண்காட்சி ற்றும் திருவிாக்கள்-

ே விாக்கள் தல்தறு ா 

நினங்களில் மடபதறும் முக்கி 

விாக்கள் 

 மகவிமணக்கமன 

 தங்கான அறிவில் பாழில் நுட்தம்-

இமடக்கானம்- தங்கானம் ற்றும் 

இமடக்கானத்தில் பிதன ஆளுமகள் 

 இந்திப் தாம்தரித்ம தாதுகாத்ல் 

ற்றும் தம்தாடு-இந்தி உனக 

தாம்தரி சின்ணங்கள்-முக்கி 

நிறுணங்கள் 

இமடக்கான இந்திா 

 முந்ம இமடக்கான இந்தி 

னாறு ட ற்றும் பன்னிந்திா 

 படல்லி சுல்ானிம்,விஜ 

கப்ததசு ற்றும் பிந ததசுகள்-

தக்தி இக்கம் ற்றும் சூபி இக்கம் 

 முகனார் கானம் 

(சுருக்காண னாறு, சிநப்தம்ேங்கள்,ேமூக 

பதாருபாா,ே ற்றும் கனாச்ச்ோ 

நிமனகமபப் தற்றி) 

India under East India Company’s 

Rule Administration 

- Struggle among European powers in 

India 

ஆங்கிதன கிக்கிந்திக் கம்பதனி 

ஆட்சியில் இந்திா 

 தாப்பிர்களுக்கிமடத 

மடபதற்ந அதிகாப் ததாட்டி 
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- Regulating Acts and Charter Acts: 

Regulating Act of 1773, Pitt’s India 

Act 1773 and Charter acts of 1784, 

1793, 1813,1833, 1853 

- Indian Kingdoms in 18th century: 

Marathas, 

Punjab, Mysore, Hyderabad etc. 

- British Expansion policy: Doctrine of 

lapse, Subordinate alliance etc. 

- Economic policies and their impact 

- Education Policies 

- Works of British   Governor Generals 

- Socio - Religious Reform Movements 

in the 19th century India: Brahmo 

Samaj, Arya Samaj, Theosophical 

Society, Ramakrishna Movement, 

Muslim reform movements, Parsi 

reform movements, Sikh Reform 

Movements etc. 

- The Great Revolt of 1857 

- Changes in Indian Administration 

after 1858 

- Growth of Political Ideas and Political 

Organisations (up to 1885) 

- Foundation of the Indian National 

Congress 

Moderate Phase  (1885 – 1905) 

 எழுங்குமுமநச் ேட்டங்கள்-

1773,1793,181311833,1853, 

பிட் இந்திச் ேட்டம் 1784 

 18 ஆம் நூற்நாண்டில் இந்தி 

அசுகள்-ாத்திர்கள்-தஞ்ோப்-

மசூர்-மஹதாத் 

 பிரிட்டிாரின் விரிவுதடுத்தும் 

பகாள்மக-ாரிசு இப்புக் பகாள்மக-

துமணப்தமடத் திட்டம் ததான்நம 

 பிரிட்டிாரின் பதாருபாாக் 

பகாள்மக ற்றும் அற்றின் ாக்கம்  

 கல்விக் பகாள்மக  

 பிரிட்டிாரின் தணிகள்-ஆளுணர்கள்-

பிபுக்கள்  

 19 ஆம் நூற்நாண்டில் ற்தட்ட ேமூக 

ே சீர்திருத்ங்கள்-பிம் ோஜ்-

ஆர் ோஜ்-திதாதோபிகள் 

போமேட்டி-ாகிருஷ்ணா மிேன் -

முஸ்லீம்,தார்சி,சீக்கி சீர்திருத் 

இக்கங்கள் 

 1857 பதரும் புட்சி 

 1858 ஆம் ஆண்டுக்கு பிநகு இந்தி 

நிர்ாகத்தில் ற்தட்ட ாற்நம் 

 அசில் குழுக்கள் ற்றும் அசில் 

பகாள்மககளின் பர்ச்சி( 1885 

ம) 

 இந்தி தசிக் காங்கிசின் தாற்நம்  

 

- The rise of Extremism or Neo-

Nationalism 

- The first phase of Revolutionary 

Terrorism 

- Partition of Bengal and the Swadeshi 

Movement 

- The Surat Split 

- The Foundation of All-India Muslim 

 மிாதிகள் கானம் ( 1885-1905) 

 தீவிாதிகளின் ழுச்சி  

 ங்கப்பிரிவிமண ற்றும் சுதசி 

இக்கம்  

 சூத் பிபவு 

 முஸ்லீம் லீக்கின் தாற்நம் 

 மிண்தடா ார்லி சீர்திருத்ம் 1909 
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League 

- The Morley-Minto Reforms or the 

Indian Councils Act, 1909 

- The Delhi Durbar and the Annulment 

of Partition of Bengal (1911) 

- The Lucknow Pact (1916) 

- The Home Rule Movement 

- Montague Declaration (1917) 

- Montague-Chelmsford Reforms or the 

Government of India Act, 1919 

- The Beginning of the Gandhian Era 

- The Khilafat Movement (1920-22) 

and Non Cooperation Movement 

- Thc Swarajya Party 

- The Left Movement 

- The second phase of Revolutionary 

and Terrorist Movement 

- Anti-Simon Commission Agitation 

(1928-29) 

- Nehru Report, 1928 

- Fourteen Points of Jinnah 

- The Lahore Session, 1929 

- The Civil Disobedience Movement 

(The first phase) 

- The Dandi March, March 12, 1930 — 

March 5, 1931 

- Gandhi-Irwin Pact, 1931 

- Second Round Table Conference, 

1931 

- Second Phase of Civil Disobedience 

Movement 

- Third Round Table Conference, 1932 

- The Government of India Act, 1935 

- Provincial Elections and Formation of 

popular Ministries in Provinces, 1937 

- Other Political Developments, 1934-

 படல்லி ர்தார் –ங்கப் பிரிவிமண 

த்து 

 னக்தணா எப்தந்ம் 

 ன்ணாட்சி இக்கம் 

 ாண்தடகு அரிக்மக 

 ாண்தடகு பேம்ஸ்ததாடு சீர்திருத்ம் 

 காந்தி ேகாப்ம் துக்கம் 

 கினாதத் இக்கம் ற்றும் 

எத்துமாம இக்கம் 

 ஸ்ாஜ் கட்சி  

 இடதுோரி இக்கம் 

 இண்டாம் கட்ட புட்சிக ற்றும் 

தீவிா இக்கம் 

 மேன் குழு திர்ப்பு 

 தரு அறிக்மக 1928 

 ஜின்ணாவின் 14 அம்ேத் திட்டம் 

 னாகூர் காங்கிஸ் ா ாடு 

 ேட்டறுப்பு இக்கம் முல்  நிமன 

 ண்டி ததாாட்டம் 

 காந்தி இர்வின் எப்தந்ம் 1931 

 ட்ட தமே ாணாடி 

 ேட்டறுப்பு இக்கம் இண்டாம் 

நிமன 

 இந்தி அசுச் ேட்டம் 193 

 ாகாத் தர்ல்கள் ற்றும் 

அேமத்ல் 

 பிந அசில் தம்தாடு 

 ன்ணாட்சி ாகாங்களின் 

ததாாட்டம்-பிஜா ண்டல் இக்கம்  

 பிரிவிமணாம்-தல்தறு நிமனகள் 

ற்றும் தல்தறு டிங்களில் 

மடபதற்நது 

 இண்டாம் உனகப் ததார் ற்றும் 

தசி இக்கம் 

 ஆகஸ்ட் ன்பகாமட 

 னி தர் ேத்ாகிஹா 
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39 

- The Struggle in the Princely States: 

The Praja Mandal Movement - 

- Communalism: Different phases and 

forms of communalism in British 

India 

- The Second World War and the 

National Movement 

- The August Offer 1940 

- The Individual Satyagraha 1940-41 

The Cripps Proposal, 1942 

 The Quit India Movement, I942 

 Subhas Bose and Indian 

National Army 

 Wavell Plan and Simla 

Conference 1945 

 General Elections in India, 1945 

 Naval Mutiny: 1946 

 The Constituent Assembly 

 Attlee's Declaration 

 The Indian Independence Act, 

1947 

 Partition 

Post Independence  

 Merger of Princely State 

 Linguistic Reorganization of States 

 Basic Principles of India’s Foreign 

Policy 

 Education, Science and Technology 

 Geo politics 

Miscellaneous: Reforms / Acts / 

Committee, Congress Sessions, 

Governor –General Viceroys etc. 

 World history from 18th Century  

 கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

 பள்மபபதண பளிதறு 

இக்கம் 

 சுதாஷ் ேந்திததாஷ் ற்றும் இந்தி 

தசி ாணும் 

 தல் திட்டம் ற்றும் சிம்னா 

ாணாடு 

 1945 பதாதுத்தர்ல் 

 கடற்தமடக் கனகம் 

 அசில் நிர் ேமத 

 அட்லியின் அரிக்மக 

 இந்தி சுந்திச் ேட்டம் 

 ாட்டுப்பிரிவிமண 

சுந்தித்திற்கு பிந்ம இந்திா  

 ாநினங்கள் எருங்கிமணப்பு 

 பாழிாரி ானினங்கள் உருாக்கம் 

 இந்தி பளியுநவுக்பகாள்மகயின் 

அடிப்தமடகள் 

 கல்வி, அறிவில் பாழில் நுட்தம் 

 புவிோர் அசில் 

சீர்திருத்ம்/ேட்டங்கள்/குழுக்கள்/காங்கிஸ் 

ாணாடுகள். ததான்நம  

18 ஆம் நூற்நாண்டிலிருந்து உனக னாறு 

 

Economics  
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Economics  

● Basic concepts in Economics 

● Indian Economy , Pre-British period 

and Post-Independence era;  

● Basic Economic problem, poverty, 

unemployment,illetracy etc  

● Concepts: GDP, GNP, Market Price 

and Factor Cost, NNP, NDP, transfer 

payments, National income at FC, 

Personal Income, disposable 

income, factors affecting national 

income, net foreign facto income 

● Measurement of national income: 

value added method, income 

method, expenditure method, 

Application of various methods, 

Base year, GDP deflator 

● Debates around GDP and other 

indices 

Money and Banking 

 Money: Definition, Functions and 

significance, Evolution of Money, 

Money supply in India and factors 

affecting it 

 Banking: 

o Need of banks, Function, 

Commercial Banks 

o Central Bank: Importance, 

functions, Structure, Policy tools, 

Monetary Policy (CRR, SLR, 

OMO, Repo and Rev Repo, MSF 

etc.) 

o Banking Reforms 

Inflation and Employment 

 Inflation: Definition, Inflationary 

Gap and Inflationary Process, 

பதாருபாாம் 

 அடிப்தமட பதாருபாாக் 

கருத்துக்கள் 

 இந்திப் பதாருபாாம்-பிரிட்டிார் 

ருமகக்கு முன் ற்றும் 

சுந்தித்திற்குப் பின் 

 அடிப்தமட பதாருபாாப் 

பிச்ேமணகள்,றும-

தமனாய்ப்பின்ம- 

கல்விறிவின்ம  

 தசி ருாணம் கக்கிடுல் 

பாடர்தாண கருத்துக்கள், பாத் 

உள்ணாட்டு உற்தத்தி, நிக ாட்டு 

உற்தத்தி, னி தர் ருாணம், 

தசி ருாணத்ம தாதிக்கும் 

காணிகள்,பளிணாட்டிலிருந்து 

ரும் நிக ருாய் 

 தசி ருாய் கக்கிடும் 

முமநகள்-திப்பு கூட்டப்தட்ட முமந-

ருாண முமந-பேனவு முமந-

தல்தறு முமநகமப 

தன்தடுத்துல்-பாத் உள்ணாட்டு 

உற்தத்திக் காணி-அடிப்தமட 

ஆண்டுகள் 

 பாத் உள்ாட்டு உற்தத்த் ற்றும் 

தல்தறு குறியீடுகமப தற்றி 

விாம் 

தம் ற்றும் ங்கியில் 

 தம்;மமந-தணிகள் ற்றும் 

முக்கித்தும்-தத்தின் மீாண 

திப்பு-இந்திாவில் த அளிப்பு 

ற்றும் அற்மந தாதிக்கும் 

காணிகள் 

 ங்கிகள்-ங்கியின் தம-

பேல்தாடுகள்-ணிக ங்கிகள்-பிந 

ங்கிகள்-ம ங்கி-அமப்பு-
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Inflation Cycles: Demand Pull 

Inflation, Cost Push Inflation, 

Causes of Inflation, Inflation Control 

measures 

 Unemployment: Types of 

Unemployment: Structural, 

Seasonal, Frictional, Cyclical, 

Nature of Unemployment in India 

Government budgeting and Fiscal Policy 

 Budgeting: Evolution of Budgeting, 

Institutions and Laws, The Union 

Budget: Components - Revenue 

Account, Capital Account, Measures 

of Government Deficit etc., 

Weaknesses in the Budgetary 

Process 

 Fiscal Policy:  Public Finance - Role 

and Importance, Public Expenditure 

- Revenue and Capital, Development 

and Non-Development, Public 

Revenue - Sources of Revenue, 

Taxes: Classification, Direct and 

Indirect, Specific and Ad Valorem, 

Social and Economic Objectives of 

Taxes, Objectives of Taxation, GST, 

d.)  

 Public Debt, Deficit Financing 

 External Sector and Currency 

Exchange rate 

 Balance of Payments: Definition, 

Current and Capital Accounts, 

Convertibility, Items Included in 

BoP, BoP and BoT 

 International Trade and Bodies: 

IMF: Purpose and Objectives, 

Organization and Functions, 

தணிகள்-தக்பகாள்மக கருவிகள்-

பாக்க மகயிருப்பு விகிம் 

ேட்டமுமந மகயிருப்பு விகிம் 

ததான்நம 

 ங்கிச் சீர்திருத்ங்கள் 

தவீக்கம் ற்றும் தமனாய்ப்பு 

 தவீக்கம்-மமந-தவீக்க 

விகிம்-தவீக்க பேல்தாடு-

தவீக்க சுற்சி- மககள்-காம் 

ற்றும் கட்டுப்தடுத்தும் 

டடிக்மககள் 

 தமனாய்ப்பிணம-மககள் 

அசு தட்பஜட் ற்றுன் நிதிக் பகாள்மக 

 தட்பஜட்-பர்ச்சி- நிறுணங்கள் 

ற்றும் ேட்டங்கள்-த்தி தச்பஜட்-

அங்கங்கள்-அசின் 

நிதிப்தற்நாக்குமந – 

நிதிப்தற்நாக்குமநம கட்டுதடுத்தும் 

டடிக்மககள்-தட்பஜட் 

பேல்தாட்டில் உள்ப குமநதாடுகள் 

 நிதிக்பகாள்மக-பதாது நிதி-தங்கு 

ற்றும் முக்கித்தும்-

பதாதுச்பேனவிணம்-ருாய் ற்றும் 

மூனணச் பேனவிணம்-ருாய் 

ஆாங்கள்-ரிகளின் மககள்-

ரிகள் பதாருபாா ற்றும் ேமூக 

தாக்கங்கள் 

 பதாதுக்கடன் ற்றும் தற்நாக்குமந  

நிதிாக்கம் 

 பளியுநவுத்துமந ற்றும் ாப் 

தரிாற்ந வீம் 

 அல் ாட்டுச் பேலுத்து நிமன- 

டப்பு ற்றும் மூனணக் கக்குகள்- 

ா ாற்றுத்திநன் 

 ேர்தே ணிகம் ற்றும் 

அமப்புக்கள்-ேர்தே நிதிம்-உனக 
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Working and Evaluation, IMF and 

Underdeveloped Countries, SDR's, 

Reforms etc., World Bank, Bilateral 

and Regional Cooperation 

Capital Markets 

Basic Terms and Concepts, Equity and 

debt Instruments, Primary market and 

Secondary markets etc. 

ங்கி- பிந பதாருபாா 

கூட்டமப்பு-உனக ர்த்க நிறுணம் 

 மூனணச்ேந்ம அடிப்தமடக் 

கருத்துக்கள் ற்றும் கமனச்போற்கள்-

முல் நிமன ற்றும் இண்டாம் 

நிமனச் ேந்ம  

Agriculture: 

 Recent trends in Agriculture Sector, 

 Cropping System and Pattern; 

 Agricultural Marketing and Reforms; 

 Agricultural Research; 

 Sustainable Agriculture; 

 Animal Husbandry 

 PDS 

 Farm distress and government 

initiatives 

Industrial Sector: 

 Industrial Policies, 

 Licensing 

 MSME 

 Labour Reforms 

 Companies Act 

 Make in India, Skill India 

 Challenges in Industrial development 

 Organised and unorganised sector 

 PPP, Investment models 

 Recent initiatives taken by the govt., 

etc. 

Services: 

 Banking, 

 Insurance, 

 Aviation, 

 Tourism, 

 Issues and potential of services sector 

தபாண்ம 

 தபாண்மயின் ேமீதத்தி ததாக்கு 

 தயிரிடும் முமநகள் ற்றும் தாங்கு 

 ேந்மப்தடுத்துல் ற்றும் 

சீர்திருத்ங்கள் 

 தபாண் ஆாய்ச்சி 

 நிமனாண தபாண்ம 

 கால் மட  

 பதாது வி நிதாக முமந 

 விோ லிவு ற்றும் அசின் 

டடிக்மக 

பாழில்துமந 

 பாழில் பகாள்மக 

 உரிம் 

 டுத்த் பாழில்கள் 

 பாழினாபர் சீர்திருத்ங்கள் 

 நிறுணச் ேட்டம் 

 திட்டங்கள் 

 பாழில்துமந தம்தாட்டின் 

ோல்கள் 

 முமநோர் ற்றும் முமநோ பாழில் 

 மூனண ாதிரிகள் 

 அசின் ேமிதத்தி டடிக்மககள் 

தேமகள் 

 ங்கி  

 காப்பீடு 

 உள்ணாட்டு ததாக்குத்து 

 சுற்றுனா 

 தேமத்துமநயின் திர்கானம் ற்றும் 
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 Government policies etc. 

 Five year Plans: Priorities and 

Performance, Issues related to 

planning 

 Economic Policies till 1991 

 Economic Reforms since 1991: End 

of license Raj, Liberalization, 

Privatisation and Globalisation, FDI, 

FII, issues, challenges etc. 

 Infrastructure: IT, Communication, 

Urbanisation, Transport, Mining, etc. 

 Foreign Trade of India: Trade Policy, 

Product wise trade, Region wise 

trade, Subsidy boxes, WTO related 

issues and India 

 Intellectual Property Rights 

நிகழ்வுகள் 

 அசின் பகாள்மககள் 

 ந்ாண்டுத் திட்டங்கள்-

முக்கித்தும் பேல்தாடு ற்றும் 

திட்டமிடுதனாடு பாடர்புமட 

நிகழ்வுகள் 

 1991 ஆம் ஆண்டுக்கு பிந்ம 

பதாருபாாக் பகாள்மககள் 

 1991 ஆம் ஆண்டுக்கு பிந்ம 

பதாருபாாச் சீர்திருத்ங்கள்-உரிம் 

ங்குல் முடிவுகட்டுல்-னிார் 

ாக்கல்-ாபாக்கள்-

உனகாக்கள்- அன்னி தடி 

முலிடு பாடர்தாண ோல்கள் 

ற்றும் இன்ணபிந 

 இந்திாவின் பளி ாட்டு ர்த்கம்-

ர்த்கக் பகாள்மக-ானிப் 

பதட்டிகள்-உனக ர்த்க நிறுணம் 

ற்றும் அதணாடு பாடர்புமட 

நிகழ்வுகள் 

 அறிவுோர் போத்துரிம 

● Human Development, HDI, MDGs, 

SDGs 

● Poverty and Related Concepts- 

Definition, Causes, Poverty Line, 

etc. 

● Initiatives taken by Govt. (schemes, 

policies and Acts) to promote: - 

 னி ப தம்தாடு 

 றுமபாடு பாடர்புமடம 

 அசின் ேமீதத்தி டடிக்மககள் 

ததான்நம 

 அசின் முக்கி திட்டங்கள் ற்றும் 

பகாள்மககள் 

Ecology and Environment  

 Basic Concepts & Components of the 

Environment 

 Ecosystems 

 Energy flow in the ecosystem 

 Biodiversity and its conservation 

 Biodiversity at global, national and 

local levels 

 சூலில் ற்றும் சுற்றுச்சூலின் 

அடிப்தமட கருத்துக்கள் ற்றும் 

அங்கங்கள் 

 சூலில் ண்டனங்கள் 

 சூல் ண்டனத்தின் ஆற்நல் ஏட்டம் 

 தல்லுயிரினித் ன்ம ற்றும் தாதுகாப்பு 

 தல்லுயிரிணத் ன்ம, 
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 Threats to biodiversity, endangered and 

endemic species of india 

 Natural Resource conservation 

 Environmental pollution 

 Environmental Monitoring and Impact 

Assessment 

 Energy Crisis and Non-Conventional 

Source 

 Environmental laws and policies 

 Sustainable Development 

 Climate change efforts India and world 

level 

 International Organaisation  

 

உனகபாவி,உள்ளூர்,தசி அபவில் 

 தல்லுயிரிணத்திற்காண அச்சுறுத்ல்- 

அழியும் ற்றும் தாதிப்பிற்குள்பாண 

உயிரிணங்கள் 

 இந்திாவின் தல்லுயிர்பதருக்கம் ற்றும் 

தல் 

 இற்மகபப் தாதுகாப்பு 

 சுற்றுச்சூல் ாசுதாடு 

 சுற்றுச்சூல் கண்காணிப்பு ற்றும் ாக்க 

திப்பீடு 

 ஆற்நல் சிக்கல் ற்றும் பு ோா 

ஆற்நல் பங்கள் 

 சுற்றுச்சூல் ேட்டங்கள்,பகாள்மககள் 

ற்றும் நிறுணங்கள் 

 நிமனத் தம்தாடு 

 தருநிமன ாற்நம் -இந்திா ற்றும் 

உனகபாவி டடிக்மககள் 

 ேர்தே நிறுணங்கள் 

 

 

Detailed Handout will be given At the Time of Admission  

For Admission Contact  

 


