
TNPSC குருப் 1 முதன்மைத் ததர்வு அட்டவ்ை–2018

சேர்க்கை ந்ைபெறுகிறது; இ்ையவழி வகுப்பு / சநரடி 
வகுப்பு / சேரவுத் பேொைர / அஞேல் வழி

ந�ோக்கம்:
பெருமெபான்மையபான மைபாணவர்கள் குருப் 1 முதன்மைத் ததரவு ததரவு்களிதே மி்கக் ்கடினமைபான ஒன்பா்க 
்கருதுகி்பார்கள் தமைலும இதற்கு இரண்டு ஆண்டு்கள் முழு்மையபா்க ்கடினமைபான எழுத்துப் ெயிற்சி தவண்டும 
என பெபாதுவபா்க ்கருதப்ெடுகி்து. ஆனபால் இத்ததர்வப் பெபாறுத்தவ்ர சரியபான எழுதும பமைபாழி்யத் ததரவு 
பசயதலும, ததர்நபதடுக்்கப்ெட்ட ெகுதி்க்ைப் கூடுதேபா்க முழு்மையபான வழி்கபாடடுதலும பவற்றி்ய தீரமைபானிக்கும 
முக்கிய விஷயங்கைபா்க இருக்கின்ன. நபாங்கள் உங்கள் ச்நதத்கத்்த தீரத்து ்வப்தெபாம. எங்களு்்டய குருப் 1 
ததரவுத்திட்டமைபானது உங்கைது ததரவு பமைபாழி்ய சரியபா்க ததரவு பசயவதிலிரு்நது தநர்கபாணல் வ்ர உங்களுக்கு 
மி்கச்சி்ப்ெபா்க வழி்கபாடடும. இ்நத திட்டத்தின தநபாக்்கதமை பிரமமைபாண்்ட ெணி்ய சலிப்ெ்்டயபாமைல் உங்க்ை 
பவற்றிக்்கனி்ய சு்வக்்க ்வப்ெதத ஆகும.

முககிய அம்்சங்கள்:
 & இத்திட்ட அட்டவ்ண மைபாறுதலுக்கு உடெட்டது
 & ததரவு மைபாணவர்களுக்கு ததரவுக்கு முன குறிப்பு்கள் வழங்கப்ெடும
 & வகுப்பில் தசரும மைபாணவர்களுக்கு வகுப்பு முடி்நத பின குறிப்பு்கள் வழங்கப்ெடும
 & வகுப்பு்கள் பதபா்டரெபான த்கவல்்கள் தசரக்்்கயின தெபாது வழங்கப்ெடும
 &  வகுப்பு்கள், ்கணிதம , அறிவியல் பதபாழில்நுடெம , சமூ்க பெபாருைபாதரப் பிரச்ச்ன்கள், தமிழ்க நிரவபா்கம, ந்டப்பு 
நி்கழ்வு்கள்,பெபாருைபாதபாரம ஆகியவற்றிற்கு மைடடும ந்டத்தப்ெடும

 &  முதலில் நபாம இதுவ்ர அதி்க அைவில் ெரிச்சயமில்ேபாத ெபா்டங்களுக்கு முதலில் முக்கியத்துவம மைற்றும குருப் 2 
தநர்கபாணல் ததரவுக்்கபான திட்டத்்தயும முதலில் சி்ப்ெபா்க முடிப்ெது ஆகும

 &  அ்னத்து ததரவு்களுக்கும வினபாத்தபாள் ததரவு நபாைனறு மைடடுதமை ப்கபாடுக்்கப்ெடும , முனகூடடி ப்கபாடுக்்கப்ெ்ட 
மைபாட்டபாது

 & ஐ்நது ததரவு இ்்டபவளி்களில் வி்்ட்க்ை தநரத்தியபா்க ்கட்ட்மைக்்க வகுப்பு்கள் எடுக்்கப்ெடும
 & வி்்டத்தபாள்்கள் 4 நபாட்களுக்குள் திருத்தி தரப்ெடும
 &  வ்ரயறுக்்கப்ெட்ட அனுமைதி மைடடுதமை உண்டு , அ்னத்து பிரிவு்களிலும 50 மைபாணவர்கள் மைடடுதமை 
தசரத்துக்ப்கபாள்ைப்ெடுவர.

Test Schedule
Test No Portion Books to be Followed 

ம�ொழிதமதெரிவு நிகழ்வுகள் மெய்திததெொள்கள்

1 மோநில அரசு அமமப்பு–பணி்கள்–்கட்டுபோட்டு 
முமை்கள்–மத்திய அரசு அமமப்பு–பணி்கள்–

்கட்டுபோட்டு முமை்கள்–மோவட்்ட நிரவோ்கம்–மக்கள் 
�லம் ்சோர்ந்த திட்்டங்களில் மோவட்்ட நிரவோ்கத்தின் 
பஙகு–்சமூ்க �லம்–மத்திய அரசு திட்்டம்–மத்திய 
அர்சோல் ்தமிழ்கத்தில் ச்சயல்படுத்்தப்படும் 
�லத்திட்்டங்கள்–மோநில அரசின் ்சமூ்க 
�லத்திட்்டங்கள்

மத்திய மற்றும் மோநில 
ஆட்சிமுமை மற்றும் 
்தமிழ்கத்து்டனோன சிைப்பு 
ச்தோ்டரபு ்சம்ப்ந்தமோ்க–

ஐயோச்சோமி முரு்கன் ,

12 ஆவது வகுப்பு 
அரசியல் அறிவியல் 



Test No Portion Books to be Followed 

2 நபரண்டத்தின் அமமப்பு–சபோது அறிவியல் விதி்கள்–

புதிய உருவோக்கங்களும் ,்கணடுபிடிப்பும்–ந்தசிய 
அறிவியல் ஆரோய்சசி கூ்டங்கள்–பருப்சபோருள்்களின் 
பணபு ்களு ம் , இ ய க ்க ங ்களு ம் , –இய ற் பி யல் 
அளவு்கள்,அளவீடு்கள் மற்றும் அலகு்கள்–

விம்ச,இயக்கம் மற்றும் ஆற்ைல்–

்கோ்ந்தவியல்,மின்்சோரவியல் மற்றும் மின்னனுவியல்–

சவப்பம்,ஒளி மற்றும் ஒலி

்தமிழ�ோடு பள்ளிப்பருவ 
போ்ட நூல்்கள் 2004 
பதிப்பு / கூடு்தல் 
ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
வழங்கப்படும்

3 மக்கள்ச்தோம்க சவடிப்பு–நவமலவோய்ப்பின்மம 
பற்றிய நி்கழவு்கள் இ்நதிய மற்றும் ்தமிழ்க அளவில்–

குழ்நம்த ச்தோழிலோளோர–சபோருளோ்தோரப் நபோககு–

வறுமம–தூய்மம–�்கரப்புை மற்றும் ஊர்கப்பகுதி்கள்–

சபோருளோ்தோர நமம்போட்டு ்தோக்கத்்தோல் பணபோடு 
மற்றும் போரம்பரியத்ம்த இழத்்தல்–�்கரமயமோ்தம் 
மற்றும் ்சமூ்கத்தில் �்கரமயமோ்தலின் விமளவு–

்கல்வி–்கல்வி மற்றும் சபோருளோ்தோர வளரசசிககு 
இம்டநயயோன ச்தோ்டரபு 

11 ஆம் வகுப்பு 
சபோருளோ்தோரம் ,மற்றும் 
பிரத்நய்க போ்டககுறிப்பு்கள் 
வழங்கப்படும்

4 ்தமிழ்க ச்தோழிற்்சோமல அமமவி்டங்கள்–

சபோதுப்பணி்களில் மோநில அர்சோங்கம்–பணியோளர 
ந்தரவு மு்கமம்கள் மோநில அளவில்–மோநில அரசின் 
நிதி ச்தோ்டரபோ்க–நிதி ஆ்தோரங்கள்–ஆணடு வரவு 
ச்சலவு(பட்சஜெட்) மற்றும் மோநில நிதி நிரவோ்கம்–

மத்திய மற்றும் மோநில அரசு்களுககு இம்டநயயோன 
உைவு்கள்–இ்நதிய ச்தோழில் அமமவி்டங்கள்–

சபோதுப்பணி்களில் மத்திய அரசின் பஙகு–மத்திய 
அரசு அளவிலோன பணியோளோர ந்தரவு மு்கமம்கள்–

மத்திய அரசின் நிதி ச்தோ்டரபோ்க–நிதி ஆ்தோரங்கள்–

ஆணடு வரவு ச்சலவு திட்்டம் (பட்சஜெட்)–நிதி 
நிரவோ்கம்

மத்திய மற்றும் மோநில 
ஆட்சிமுமை மற்றும் 
்தமிழ்கத்து்டனோன சிைப்பு 
ச்தோ்டரபு ்சம்ப்ந்தமோ்க–

ஐயோச்சோமி முரு்கன் ,

9 ஆம் வகுப்பு ்சமசசீர 
போ்டத்தில் உள்ள 
புவியியல் பகுதி

5 அனு மற்றும் அனுக்கரு இயற்பியல்–– வோனியல் 
மற்றும் விணணியல் அறிவியல்–நிைமோமலஇயல் 
–பூந்கோள இயற்பியல்–்தனிமங்கள் மற்றும் 
ந்சரமங்கள்–அமிலங்கள் ,்கோரங்கள் மற்றும் 
உப்பு்கள்–ச்சயற்ம்க உரங்கள்–உயிரச்கோல்லி்கள்–

நுணணுயிரிகச்கோல்லி்கள்–்கோரபன், ம�ட்ரஜென் 
மற்றும் அ்தன் கூட்டுப்சபோருட்்கள்

்தமிழ �ோடு பள்ளிப்பருவ 
போ்ட நூல்்கள் 2004 
பதிப்பு / கூடு்தல் 
ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
வழங்கப்படும் 



Test No Portion Books to be Followed 

6 ்கல்வியறிவின்மம–சபோதுவோழவில் ஊழல்–ஊழல் 
முன்்தடுப்பு �்டவடிகம்க்கள்–மத்திய ஊழல் 
்கண்கோணிப்பு ஆமையம்–மக்கள் நீதிமன்ைம் (நலோக 
அ்தோலத்)–குமைதீரப்போளர–மத்திய ்கைககு 
்தணிகம்கயோளர–்கல்வியறிவின்மம–சபண்கள் 
நமம்போடு–சபண்கள் நமம்போட்டு �்டவடிகம்க்களில் 
அரசின் பஙகு–அமனத்து துமை்களிலும் 
சபண்களுககு இமழக்கப்படும் அநீதி்கள்–குடும்ப 
வன்முமை–வர்தட்்சமனப் பிரச்சமன–போலியல் 
்தோககு்தல்

11 ஆம் வகுப்பு 
சபோருளோ்தோரம் ,மற்றும் 
பிரத்நய்க போ்டககுறிப்பு்கள் 
வழங்கப்படும்

7 நிரவோ்கத்தில் ்த்கவல் ச்தோழில்நுட்பத்ம்த 
பயன்படுத்து்தல்–மோநில அளவில் மின் ஆளும்க 
(E–Governance)–இயற்ம்கப் நபரி்டர்கள்–

மத்திய மற்றும் மோநில அளவில் நபரி்டர்கள்–நபரி்டர 
ச்தோ்டரபோன திட்்டமி்டல்–மத்திய அரசின் 
ச்சயல்போடு்களில் ்த்கவல் ச்தோழில் நுட்பத்ம்த 
பயன்படுத்து்தல்–மத்திய அரசு அளவில் மின் 
ஆளும்க

மத்திய மற்றும் மோநில 
ஆட்சிமுமை மற்றும் 
்தமிழ்கத்து்டனோன சிைப்பு 
ச்தோ்டரபு ்சம்ப்ந்தமோ்க–

ஐயோச்சோமி முரு்கன் ,

8 உயிரநவதியல் மற்றும் உயிரித்ச்தோழில்னுட்பம்–

மின்நவதியல்–போலிமர மற்றும் பிளோஸ்டிக வோழகம்க 
அறிவியலின் முககிய ்கருத்துக்கள்–ச்சல்லின் 
அடிப்பம்ட பற்றிய அறிவியல்–உயிரினங்களின் 
பல்நவறு வம்க்கள்–உைவூட்்டம் மற்றும் தி்ட 
உைவு–சுவோ்சம்–்சத்துைவியல் மற்றும் 
உைரவியல்–வளரசிம்தமோற்ை சவளிநயற்ைம்–

உயிரித் ச்தோ்டரபியல்

்தமிழ �ோடு பள்ளிப்பருவ 
போ்ட நூல்்கள் 2004 
பதிப்பு / கூடு்தல் 
ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
வழங்கப்படும்

9 �ோட்டின் வளரசசிககு எதிரோன வன்முமை்கள்–ம்த 
வன்முமை–தீவிரவோ்தம் மற்றும் வகுப்பு வோ்தம்–

சிறுபோன்மமயினரின் பிரச்சமன்கள்–மனி்த 
உரிமம்கள் ச்தோ்டரபோ்க–்த்கவல் அறியும் உறிமம–

மத்திய மற்றும் மோநில ்த்கவல் ஆமையங்கள்

ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
வழங்கப்படும்

10 ்த்கவல் ச்தோழில்நுட்பம்–அடிப்பம்ட ச்சோற்்கள்–

்த்கவல் ச்தோ்டரபு–்த்கவல் ச்தோழில்நுட்பத்தின் 
பயன்போடு–முடிசவடுத்்தல் மற்றும் பிரச்சமன்கமள 
தீரத்்தல்–்கணிப்சபோறியின் அடிப்பம்ட மற்றும் 
அடிப்பம்டச ச்சோற்்கள்

ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
வழங்கப்படும்



Test No Portion Books to be Followed 

11 இரத்்தம் மற்றும் இரத்்த சுழற்சி–�ோளோமில்லோ சுரப்பி 
மண்டலம் அமமப்பு–இனப்சபருக்க அமமப்பு முமை–

– அரசின் அறிவியல் ச்தோ்டரபோன ச்கோள்ம்க்கள் 
மற்றும் நிறுவனங்கள்–அறிவியல் ச்தோழில் 
நுட்பத்தின் பங்களிப்பு–்சோ்தமன–்தோக்கம்–ஆற்ைலில் 
்தன்னிமைவு–எணசனய்வளம் ்கண்டறி்தல் 
போது்கோப்பு ஆரோய்சசி ச்தோ்டரபோன நிறுவனங்கள்–

்க்டல் ஆரோய்சசி மற்றும் நமம்போடு

்தமிழ �ோடு பள்ளிப்பருவ 
போ்ட நூல்்கள் 2004 
பதிப்பு / கூடு்தல் 
ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
வழங்கப்படும்

12 �ோன்கு நிரவோ்கத் தூண்களோன–நீதித்துமை–

நி ர வ ோ ்க த் து ம ை – ்ச ட் ்ட மி ய ற் று ்த ல் –

ஊ்ட்கங்களுககிம்டநய உள்ள �ம்பிகம்க மற்றும் 
நவறுபோடு்கள்–்கல்வி–்கல்வி மற்றும் சபோருளோ்தோர 
வளரசசிககு இம்டநயயோன ச்தோ்டரபு–்சமூ்க 
முன்நனற்ைத்திட்்டம்–நவமலசபறும் உரிமமச 
்சட்்டம்–சுய நமம்போட்டுத்ச்தோழில்்கள் மற்றும் 
ச்தோழில்முமனநவோர நமம்போடு–்சமூ்க �லத்தில் 
அரசு ்சோரோ நிறுவன்ங்களின் பங்களிப்பு–அரசின் 
சு்கோ்தரக ச்கோள்ம்க ச்தோ்டரபோனமவ.

பிரத்நய்க போ்டககுறிப்பு்கள் 
வழங்கப்படும்

12 மரபியல் மற்றும் போரம்பரிய அறிவியல்–

விலஙகு்கள்,மனி்தன்,்தோவரம் இவற்றின் 
வோழவியல்–ச்தோமல நுணணுனரவு ச்தோழில்நுட்பம் 
மற்றும் அ்தன் பயன்போடு்கள்–உயிரிய �லம் மற்றும் 
சு்கோ்தோரம்–பல்லுயிரின நவறுபோடும் அ்தன் 
போது்கோப்பும்–மனி்த ந�ோய்்கள் முன்்தடுப்பு மற்றும் 
பரோமரித்்தல்–பரவும் ்தன்மமயுள்ள ந�ோய்்கள்–

பரவோத் ்தன்மமயுள்ள ந�ோய்்கள்–மது அடிமமயோ்தல் 
மற்றும் நபோம்தப்சபோருட்்கள்–சுற்றுசசூழல் மற்றும் 
சூழலியல்

Any UPSC guide 
on Science and 
Technology

For diseases old 6 to 
10th Science Books 
are enough 

Related to 
Environment 

13 முழு திருப்பு்தல் அறிவியல் மற்றும் ச்தோழில் நுட்பம் --------------------------------- 

14 முழு திருப்பு்தல் ்தமிழ�ோடு நிரவோ்கம் ச்தோ்டரபோனமவ --------------------------------- 

15 முழு திருப்பு்தல்–்சமூ்க சபோருளோ்தோர பிரச்சமன்கள் --------------------------------- 



Test No Portion Books to be Followed 

16 பூமியும் நபரண்டம்–சூரிய குடும்பம்–்கோற்று 
மண ்ட ல ம் –நி ல க ந ்க ோ ள ம் –நீ ர க ந ்க ோ ள ம் –

பருவக்கோற்று,மமழப்சபோழிவு,்கோலநிமல மற்றும் 
்தட்பசவப்ப நிமல–நீர வள ஆ்தோரங்கள்–இ்நதிய 
ஆறு்கள்–மண வம்க்கள், ்கனிமங்கள் மற்றும் 
இயற்ம்க வளங்கள்–்கோடு்கள் மற்றும் வன 
உயிரி்கள்–விவ்சோய முமை்கள்–மீன்வளம் 

6 லிரு்நது 10 வமர 
புவியியல் போ்டப்பகுதி/ 
கூடு்தல் போ்டககுறிப்பு்கள் 
்த மி ழி ந ல ந ய 
வழங்கப்படும் 

17 இ்நதியப் சபோருளோ்தரத்தின் இயல்பு்கள்–ஐ்ந்தோணடு 
திட்்டங்கள்–மோதிரி்கள்–மதிப்பீடு–நிலசசீரதிருத்்தங்கள் 
மற்றும் நவளோணமம–நவளோணமமயில் 
அறிவியலின் பயன்போடு–ச்தோழில் வளரசசி–மூல்தன் 
ஆக்கம் மற்றும் மு்தலீடு்கள்

இ்நதியப் சபோருளோ்தோர 
வளரசசி மற்றும் நமம்போடு 
, ்கலியமூரத்தி , அல்லது 
்ச்டந்கோபன் , அல்லது ம. 
சபோ.குரு்சோமி, / 
ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
வழங்கப்படும்

18 �ோ்கரீ்கமும்பணபோடும்–்தமிழரந்தோற்ைமும்பரவலும்

பணம்டத்்தமிழரவோழவியல்சி்ந்தமன்கள்–வீரம், 
்கோ்தல், அைம், 
அைகந்கோட்டுவழிபோடு்கள்மற்றும்்ச்டஙகுமுமை்கள்
Précis writing.

Notes Will be Given 

Refer ்தமிழர �ோ்கரி்கம் 
வரலோறு பணபோடு , 
்தட்சினோமூரத்தி

19 நபோககுவரத்து மற்றும் ்தமரவழிப் நபோககுவரத்து 
மற்றும் ்த்கவல் பரிமோற்ைம்–்சமூ்கப் புவியியல்–

மக்கட்ச்தோம்க அ்டரத்தி மற்றும் பரவல்–இயற்ம்கப் 
நபரழிவு்கள்–நபரி்டர நிரவோ்கம்–இ்நதியப் 
சபருங்க்டல், அநரபியக ்க்டல், வங்கோள 
விரிகு்டோவின் அடிப்பரப்பு அமமவுநிமல–பருவ 
நிமலமோற்ைம் அ்தன் ்தோக்கம் மற்றும் ச்சயல்போடு்கள்–

மோசுக ்கட்டுப்போடு 

6 லிரு்நது 10 வமர 
புவியியல் போ்டப்பகுதி/ 
கூடு்தல் போ்டககுறிப்பு்கள் 
்த மி ழி ந ல ந ய 
வழங்கப்படும் 

20 சபோதுத்துமை நிறுவங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் 
பஙகு விலக்கல்–அடிப்பம்ட ்கட்்டமமப்பு நமம்போடு–

ந்தசிய வருமோனம்–சபோது நிதி மற்றும் 
நிதிகச்கோள்ம்க–விமலக ச்கோள்ம்க மற்றும் சபோது 
விநிநயோ்க முமை–வஙகியியல் –பணம் மற்றும் 
பைகச்கோள்ம்க–அ்நநிய ந�ரடி மு்தலீட்டின் 
பங்களிப்பு–உல்க வரத்்த்க நிறுவன்ம்–

உல்கமயமோ்தல்–்தனியோர மயமோ்தல்

இ்நதியப் சபோருளோ்தோர 
வளரசசி மற்றும் நமம்போடு 
, ்கலியமூரத்தி , அல்லது 
்ச்டந்கோபன் , அல்லது ம. 
சபோ.குரு்சோமி, / 
ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
வழங்கப்படும்



Test No Portion Books to be Followed 

21 ்தமிழர்சமயமும்பணபோட்டுச�றிமுமை்கள்–ம்சவம்–

மவைவம்

்தமிழரபணபோட்டு்கமலயும்�ோ்கரீ்கமும்–இயல் , இம்ச 
, �ோ்ட்கம், ஓவியம் , சிற்பம், �ோட்டுப்புைக்கமல்கள்
Essay writing on current issues

Notes Will be Given 

22 கிரோம �லம் மற்றும் �லம் ்சோர்ந்த திட்்டங்கள்–

்சமூ்கம் ்சோர்ந்த பிரச்சமன்கள்–்கல்வி–மக்கள்ச்தோம்க–

நவமல வோய்ப்பு–சு்கோ்தோரம்–வறுமம–மனி்தவள 
நமம்போடு–நிமலத்்த சபோருளோ்தோர வளரசசி–

்தமிழத்தின் சபோருளோ்தோர நபோககு–ஆற்ைல் மற்றும் 
அ்தன் பல்நவறு மூலங்கள் மற்றும் வளரசசி–

நிதிககுழு–ந்தசிய வளரசசி குழு–திட்்டககுழு–வறுமம 
ஒழிப்புத் திட்்டங்கள்.

இ்நதியப் சபோருளோ்தோர 
வளரசசி மற்றும் நமம்போடு 
, ்கலியமூரத்தி , அல்லது 
்ச்டந்கோபன் , அல்லது ம. 
சபோ.குரு்சோமி, / 
ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
வழங்கப்படும் Darpan

23 ்தற்்கோலவோழவியல்்சமூ்கவோழகம்க –்சோதி , ்சமயம் , 
சபண்கள் , ்கல்வி , அரசியல், சபோருளியல், 
வணி்கம் , சவளி�ோட்டுத்ச்தோ்டரபு்கள்

Comprehension of a given passage and 

answering questions thereupon

Notes Will be Given

24 உல்கமயமோ்தலின் பக்கவிமளவு–இ்நதியோவில் 
நிதிககுழப்பத்தின் ந�ோககு–மூல்தனம் வழி்நந்தோடு்தல்–

பஙகுச ்ச்நம்தயில் ்தோக்கம்–வஙகியியலில் ்தோக்கம்–

ச்தோழில்துமை மற்றும் ஏற்றுமதியில் ்தோக்கம்–

நவமலவோய்ப்பு மற்றும் வறுமமயில் 
்தோக்கம்–இ்நதியப் சபோருளோ்தோர 
ச்தோமலந�ோககு. இ்நதியப் சபோருளோ்தோரத்தின் 
்தன்மம–மமயவஙகியின் ்சமோளிப்பு �்டவடிகம்க்கள்–

அரசின் ்சமோளிப்பு �்டவடிகம்க்கள்–இ்டர மற்றும் 
்சவோல்்கள்–பைகச்கோள்ம்க–நிதிக ச்கோள்ம்க–நிதி 
நிமலப்புத் ்தன்மம–ஏற்றுமதியி மோற்றியமமத்்தல்–

உள்�ோட்டு நு்கரமவ ஊக்கப்படுத்து்தல்–

சபோதுசச்சலமவ சபருககு்தல்–நவமலவோய்ப்மப 
உருவோககு்தல்–உற்பத்தி ்சோர்ந்த துமை்களுககு 
்க்டன் முமைப்படுத்து்தல்–அமமப்பு ரீதியோன 
மோற்ைத்ம்த ஏற்படுத்து்தல்–மக்களின் வோஙகும் 
்சகதிமய அதி்கரித்்தல்

ப ோ ்ட க கு றி ப் பு ்க ள் 
அமனத்தும் பிரத்நய்கமோ்க 
வழஙகப்படும்



Test No Portion Books to be Followed 

25 திருப்பு்தல்–சபோருளோ்தோரம் --------------------------------- 

26 திருப்பு்தல் புவியியல் மற்றும் சமோழிப்போ்டம் --------------------------------- 

குறிப்பு: மீதமுள்ள பாடத்திடட பகுதிகளுக்கு முதல் நிலைத் ததர்விற்கு பின்னர் 
ததர்வுகள நடத்தப்படும்

 * இத்திட்ட அட்டவ்ண மைபாறுதலுக்கு உடெட்டது

 * ததரவு மைபாணவர்களுக்கு ததரவுக்கு முன குறிப்பு்கள் வழங்கப்ெடும

 * வகுப்பில் தசரும மைபாணவர்களுக்கு வகுப்பு முடி்நத பின குறிப்பு்கள் வழங்கப்ெடும

 * வகுப்பு்கள் பதபா்டரெபான த்கவல்்கள் தசரக்்்கயின தெபாது வழங்கப்ெடும

 * அஞசல் வழிப் ெயிற்சி 

 * வினபாக்்கள் மினனஞசலில் அட்டவ்னப்ெடி அனுப்ெப்ெடும

 * எழுதிய வி்்டத்தபாள்்க்ை 7 நபாட்களுக்குள் மைதிப்பீடு பசயது அஞசலில் அனுப்ெப்ெடும

 * உங்கள் ச்நதத்கங்க்ை பதபா்ேதெசி மூேமைபா்க த்கடடுக் ப்கபாள்ைேபாம



பா்டவாரியாக வினாககள் தகடகப்படும் விதம்
ேொள்–1

போ்டம் 3 மதிப்சபண வினோ 8 மதிப்சபண வினோக்கள் 15 மதிப்சபண வினோக்கள்
அலகு–1 12 6 3

அலகு–2 10 5 2

அலகு–3 13 7 4

தாள்–2

போ்டம் 3மதிப்சபண வினோ 8 மதிப்சபண வினோக்கள் 15 மதிப்சபண வினோக்கள்
அலகு–4 20 10 4

அலகு–5 7 3 2

அலகு–6 8 5 3

தாள்–3

போ்டம் 3மதிப்சபண வினோ 8 மதிப்சபண வினோக்கள் 15 மதிப்சபண வினோக்கள்
அலகு–7 12 7 1

அலகு–8 10 5 1

அலகு–9 13 6 1

குறிப்பு: தாள் 3 ல் 30 மதிப்்பெண் அளவில் இரண்டு வினாக்கள் 
க்கட்கப்பெடும்

IYACHAMY ACADEMY
NO 172, GROUND FLOOR, (OPPOSITE TO ANNACHI KADAI),  

THIRUGNANASAMBANDAR STREET, TIRUVALLEESWARAR NAGAR,  
THIRUMANGALAM, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI–40  

PH: 7418521550, 9952521550, 044–48601550


