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TNPSC GROUP II |IIA SCHEME OF EXAMINATION  

PRELIMS |MAINS  | BOOK LIST  

 

JOIN OUR TELEGRAM : https://t.me/iyachamyacdemy  

 

Scheme of Examination | தேர்வுத் திட்டம்  

Stage - I Preliminary Objective type  

நிலை 1 முேல் நிலைத் தேர்வு  

General Tamil / English  

ப ொதுத்ேமிழ் | ஆங்கிைம் 

 

100 questions  

 

General studies + Aptitudes  

ப ொது அறிவு+ புத்திக் கூர்லை 

75+25 questions  

 

பைொத்ேம்  200 வினொக்கள் , 300 ைதிப்ப ண்கள்  

(முேல் நிலைத் தேர்வில் எடுக்கும் ைதிப்ப ண்  முேன்லைத் தேர்வுக்கு ைட்டுதை ப ொருந்தும்)  

Stage 2  நிலை 2 ( Descriptive Type) விவரித்து எழுதும் வலகத் தேர்வு 

ேொள் 1  

Paper 1 

ேமிழ் ேகுதித்தேர்வு 100 ைதிப்ப ண்கள் ( இதில் 40 ைதிப்ப ண்கள் எடுத்ேொல் 

ைட்டுதை ப ொது அறிவுத்ேொள் திருத்ேப் டும்)  

Mandatory Tamil Eligibility Paper (SSLC Standard) (Descriptive 

Type) 1.(a) Tamil to English Translation (b) English to Tamil 

Translation 2. Precis Writing 3. Comprehension 4. Hints 

Development 5. Essay Writing (thirukural) 6. Letter writing 

(Official) 7. Knowledge in Tamil Language 

Paper 2  ப ொது அறிவு 300 ைதிப்ப ண்கள் ( இதில் எடுக்கும் ைதிப்ப ண்கள் ேரவரிலைப் 

 ட்டியலுக்கு எடுத்துக் பகொள்ளப் டும் )  

1. Role and impact of Science and Technology in the 

Development of India and Tamil Nadu  

2. Administration of Union and States with special reference 

to Tamil Nadu  

3. Socio Economic problems of India and Tamil Nadu  

4. Current issues at National level  

https://t.me/iyachamyacdemy
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5. Current issues at State level 

1. இந்திய & ேமிழக அளவில் அறிவியல் பேொழில்நுட் த்தின்   ங்கு ைற்றும் 

ேொக்கம் ைற்றும்  தைம் ொடு 

2. ைத்திய ைற்றும் ைொநிை ஆட்சிமுலை ைற்றும் ேமிழகத்துடனொன சிைப்பு 

பேொடர்பு ைம் ந்ேைொக 

3. ைமூக ப ொருளொேரொ த ொக்குகள் இந்தியொ ைற்றும் ேமிழக அளவில் 

4. நடப்பு நிகழ்வுகள் ( தேசிய அளவில்) 

5. நடப்பு நிகழ்வுகள் ( ேமிழ்நொடு அளவில்) 

The candidates are allowed to answer the questions either fully in 

Tamil or fully in English.) 

தேர்வர் இேலன முழுவதும் ேமிழிதைொ அல்ைது ஆங்கிைத்தில் ைட்டுதை எழுே 

தவண்டும்  

 

 

Stage -III - Interview 40 marks (only for Interview posts  தநர்கொணல்  ேவிகளுக்கு ைட்டுதை) 

முேன்லைத் தேர்லவ ைதிப்ப ண்கலள லவத்து தநர்கொணல் அல்ைொே  ணியிடங்களுக்கொன ஒரு ேரவரிலைப் 

 ட்டியலும், முேன்லைத் தேர்வு ைற்றும் தநர்கொணல் ைதிப்ப ண்ணுடன் தைர்த்து ஒரு ேரவரிலைப்  ட்டியல் 

ேயொரிக்கப் டும் 

 ொடத்திட்டம் - ப ொதுத் ேமிழ்   டிப் து எவ்வொறு | 

ைதிப்ப ண்ணின் முக்கியத்துவம் 

 ொடத்திட்டம் இைக்கணம்  

 குதி அ 

இைக்கியம் 

 குதி ஆ 

ேமிழ் அறிஞர்களும் ேமிழ் பேொண்டும் 

 குதி இ  

வினொக்களின் 

எண்ணிக்லக  

25-30 35-40 25-30  

 

ப ொதுத்தமிழ்  ொடத்திட்டம் 

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. ேரம் 

 குதி - (அ) இைக்கணம் 

1. ப ொருத்துேல் - ப ொருத்ேைொன ப ொருலளத் தேர்வு பைய்ேல்; (ii) புகழ் ப ற்ை நூல் நூைொசிரியர்  

2. பேொடரும் பேொடர்பும் அறிேல் (i) இத்பேொடரொல் குறிக்கப்ப றும் ைொன்தைொர் (ii) அலடபைொழியொல் 

குறிக்கப்ப றும் நூல்  

3. பிரித்பேழுதுக  
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4. எதிர்ச்பைொல்லை எடுத்பேழுதுேல்  

5. ப ொருந்ேொச் பைொல்லைக் கண்டறிேல்  

6. பிலழ திருத்ேம் (1) ைந்திப்பிலழலய நீக்குேல் (ii) ஒருலை  ன்லை பிலழகலள நீக்குேல் ைரபுப் பிலழகள், 

வழுவுச் பைொற்கலள நீக்குேல் / பிைபைொழிச் பைொற்கலள நீக்குேல்  

7. ஆங்கிைச் பைொல்லுக்கு தநரொன ேமிழ்ச் பைொல்லை அறிேல்  

8. ஒலி தவறு ொடறிந்து ைரியொன ப ொருலளயறிேல்  

9. ஓபரழுத்து ஒருபைொழி உரிய ப ொருலளக் கண்டறிேல்  

10. தவர்ச்பைொல்லைத் தேர்வு பைய்ேல்  

11. தவர்ச்பைொல்லைக் பகொடுத்து / விலனமுற்று, விலனபயச்ைம், விலனயொைலணயும் ப யர், பேொழிற் 

ப யலர உருவொக்கல்  

12. அகர வரிலைப் டி பைொற்கலளச் சீர் பைய்ேல்  

13. பைொற்கலள ஒழுங்கு டுத்தி பைொற்பைொடரொக்குேல்  

14. ப யர்ச்பைொல்லின் வலகயறிேல்  

15. இைக்கணக் குறிப் றிேல்  

16. விலடக்தகற்ை வினொலவத் தேர்ந்பேடுத்ேல்  

17. எவ்வலக வொக்கியம் எனக் கண்படழுதுேல்  

18. ேன்விலன, பிைவிலன, பைய்விலன, பையப் ொட்டு விலன வொக்கியங்கலளக் கண்படழுதுேல்  

19. உவலையொல் விளக்கப்ப றும் ப ொருத்ேைொன ப ொருலளத் தேர்ந்பேழுதுேல்  

20. எதுலக, தைொலன, இலயபு இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்லைத் தேர்ந்பேழுதுேல் 

 டிக்கும் முலை  

 6 முேல் 12 ஆம் வகுப்பு வலர உள்ள ேமிழ்  ொடப்புத்ேகத்தில் பைொல்லும் ப ொருளும்  

உேொரணம் 6 ஆம் வகுப்பு ேமிழ் 

 

 பேரிந்து பேளிதவொம்  

உேொரணம்  7 ஆம் வகுப்பு ேமிழ்  
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 கற் லவ கற்ை பின்  

 

 இைக்கணம்  

ஒவ்பவொரு  ொடத்தின் முடிவிலும் இருக்கும் இைக்கணப்  குதி  

 பைொழிலய ஆள்தவொம்  குதியில் உள்ளலவ  
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  நிற்க அேற்குத் ேக 

 

ைொதிரி தகள்விகள் ( ஏற்கனதவ உள்ள தேர்வில் தகட்கப் ட்டலவ)  
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 குதி - (ஆ) 

இைக்கியம் 

1. திருக்குைள் பேொடர் ொன பைய்திகள், தைற்தகொள்கள், பேொடலர நிரப்புேல் ( த்பேொன் து அதிகொரம் 

ைட்டும்) 

அன்பு-  ண்பு-கல்வி-தகள்வி- அறிவு-அடக்கம், ஒழுக்கம், ப ொலை, நட்பு, வொய்லை, கொைம், வலி, 

ஒப்புரவறிேல், பைய்நன்றி, ைொன்ைொண்லை, ப ரியொலரத்துலணக்தகொடல், ப ொருள்பையல்வலக, 

விலனத்திட் ம், இனியலவ கூைல். 

இது ைொதிரி வகுப்பு வொரியொக  டிக்க தவண்டும்  
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2. அைநூல்கள் நொைடியொர், நொன்ைணிக்கடிலக,  ழபைொழிநொனூறு, முதுபைொழிக்கொஞ்சி, திரிகடுகம், இன்னொ 

நொற் து, இனியலவ நொற் து, சிறு ஞ்ைமூைம், ஏைொதி, ஓளலவயொர்  ொடல்கள் பேொடர் ொன பைய்திகள், 

 திபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் பிை பைய்திகள். 

3. கம் ரொைொயணம் - பேொடர் ொன பைய்திகள் தைற்தகொள்கள்,  ொ வலக, சிைந்ே பேொடர்கள்  

ேனித் ேலைப் ொகதவ   ொடப்புத்ேகத்தில் இருக்கும்  

4. புைநொனூறு - அகநொனுறு, நற்றிலண, குறுந்பேொலக, ஐங்குறுநூறு, கலித்பேொலக பேொடர் ொன 

பைய்திகள், தைற்தகொள்கள் அடிவலரயலை, எட்டுத்பேொலக,  த்துப் ொட்டு நூல்களில் உள்ள பிை 

பைய்திகள்.  

5. சிைப் திகொரம் -ைணிதைகலை-பேொடர் ொன பைய்திகள், தைற்தகொள்கள், சிைந்ே பேொடர்கள் உட்பிரிவுகள் 

ைற்றும் ஐம்ப ரும் -ஐஞ்சிறுங் கொப்பியங்கள் பேொடர் ொன பைய்திகள் 

உலர நலடயின் ஊதட இந்ே நூல்கள் பேொடர் ொன பைய்தி ஏதேனும் பேன் ட்டொல் அவற்லையும்  தைலும் 

கைடைக் கற்க த ொன்ை  குதிகளில் வரு வற்லையும்  டிக்க தவண்டும்   

6. ப ரியபுரொணம் - நொைொயிர திவ்வியப்பிர ந்ேம் - திருவிலளயொடற் புரொணம் -தேம் ொவணி - 

சீைொப்புரொணம் பேொடர் ொன பைய்திகள். 

7. சிற்றிைக்கியங்கள் திருக்குற்ைொைக்குைவஞ்சி - கலிங்கத்துப் ரணி - முத்பேொள்ளொயிரம், ேமிழ்விடு தூது 

- நந்திக்கைம் கம், விக்கிரை தைொழன் உைொ, முக்கூடற் ள்ளு, கொவடிச்சிந்து, திருதவங்கடத்ேந்ேொதி, 

முத்துக்குைொரசுவொமி பிள்லளத் ேமிழ், ப த்ேைதகம் குைவஞ்சி, அழகர் கிள்லளவிடுதூது, இரொஜரொஜன் 

தைொழன் உைொ பேொடர் ொன பைய்திகள். 

8. ைதனொன்ைணியம் -  ொஞ்ைொலி ை ேம் - குயில்  ொட்டு - இரட்டுை பைொழிேல் (கொளதைகப்புைவர் - அழகிய 

பைொக்கநொேர் பேொடர் ொன பைய்திகள்)  
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9. நொட்டுப்புைப் ொட்டு - சித்ேர்  ொடல்கள் பேொடர் ொன பைய்திகள்.  

10. ைைய முன்தனொடிகள் அப் ர், ைம் ந்ேர், சுந்ேரர், ைொணிக்கவொைகர், திருமூைர், குைதைகர ஆழ்வொர், 

ஆண்டொள், சீத்ேலைச் ைொத்ேனொர், எச்.ஏ.கிருஷ்ண பிள்லள , உைறுப்புைவர் பேொடர் ொன பைய்திகள், 

தைற்தகொள்கள், சிைப்புப் ப யர்கள்.  

 டிக்கும் முலை  

 உலர நலடயின் ஊதட இந்ே நூல்கள் பேொடர் ொன பைய்தி ஏதேனும் பேன் ட்டொல் அவற்லையும்  

தைலும் கைடைக் கற்க த ொன்ை  குதிகளில் வரு வற்லையும்  டிக்க தவண்டும்  

 நூல் பவளி என்ை ேலைப்பில் தைதை குறிப்பிடப் ட்ட நூைொசிரியர்  ற்றி  டிக்க தவண்டும்  

 

 ேனியொகதவ இந்ே நூல்கள் இடம் ப ற்றிருக்கும்  அவ்ற்லையும் தைர்த்து  டிக்க தவண்டும் 

 

 

 

இந்ேத் ேலைப்புகளில் ஏற்கனதவ தகட்கப் ட்ட வினொக்கள் ைொதிரி  
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 குதி -இ 

ேமிழ் அறிஞர்களும் ேமிழ்த் பேொண்டும் 

1.  ொரதியொர்,  ொரதிேொைன், நொைக்கல் கவிஞர், கவிைணி தேசிக விநொயகம் பிள்லள பேொடர் ொன பைய்திகள், 

சிைந்ே பேொடர்கள், சிைப்புப் ப யர்கள். 

2. ைரபுக்கவிலே - முடியரைன், வொணிேொைன், சுரேொ, கண்ணேொைன், உடுைலைநொரொயணகவி,  ட்டுக்தகொட்லட 

கல்யொணசுந்ேரம், ைருேகொசி பேொடர் ொன பைய்திகள், அலடபைொழிப யர்கள்.  

3. புதுக் கவிலே - ந.பிச்ைமூர்த்தி, சி.சு.பைல்ைப் ொ, ேருமு சிவரொமு,  சுவய்யொ, இரொ.மீனொட்சி, சி.ைணி, சிற்பி, 

மு.தைத்ேொ, ஈதரொடு ேமிழன் ன், அப்துல்ரகுைொன், கைொப்ரியொ, கல்யொண்ஜி, ஞொனக் கூத்ேன், தேவதேவன், 

ைொலை இளந்திலரயன், ைொலினி இளந்திலரயன், ஆைந்தூர் தைொகனரங்கன் - பேொடர் ொன பைய்திகள், 

தைற்தகொள்கள், சிைப்புத் பேொடர்கள் ைற்றும் எழுதிய நூல்கள்.  

4. ேமிழில் கடிே இைக்கியம் - நொட்குறிப்பு. தநரு - கொந்தி - மு.வ. - அண்ணொ - ஆனந்ேரங்கம் பிள்லள 

நொட்குறிப்பு பேொடர் ொன பைய்திகள்.  

5. நொடகக்கலை - இலைக்கலை பேொடர் ொன பைய்திகள்  

6. ேமிழில் சிறுகலேகள் ேலைப்பு - ஆசிரியர் - ப ொருத்துேல்  

7. கலைகள் - சிற் ம் - ஓவியம் - த ச்சு - திலரப் டக்கலை பேொடர் ொன பைய்திகள்  

8. ேமிழின் பேொன்லை - ேமிழ் பைொழியின் சிைப்பு, திரொவிட பைொழிகள் பேொடர் ொன பைய்திகள் 

9. உலரநலட - ைலைைலையடிகள்,  ரிதிைொற்கலைஞர், ந.மு.தவங்கடைொமி நொட்டொர், ரொ.பி. 

10. தைதுப் பிள்லள, திரு.வி.க., லவயொபுரிப்பிள்லள - பைொழி நலட பேொடர் ொன பைய்திகள்.  

11. உ.தவ.ைொமிநொே ஐயர், பே.ப ொ.மீனொட்சி சுந்ேரனொர், சி.இைக்குவனொர் - ேமிழ்ப் ணி பேொடர் ொன 

பைய்திகள் 11. தேவதநயப் ொவொணர் - அகரமுேலி,  ொவைதரறு ப ருஞ் சித்திரனொர், ேமிழ்த்பேொண்டு 

பேொடர் ொன பைய்திகள்  

12. ஜி.யு.த ொப் - வீரைொமுனிவர் ேமிழ்த்பேொண்டு சிைப்புத் பேொடர்கள்  

13. ப ரியொர் - அண்ணொ - முத்துரொைலிங்கத் தேவர் - அம்த த்கர் - கொைரொைர் – ைமுேொயத் பேொண்டு.  

14. ேமிழகம் - ஊரும் த ரும், தேொற்ைம் ைொற்ைம்  ற்றிய பைய்திகள்  

15. உைகளொவிய ேமிழர்கள் சிைப்பும் - ப ருலையும் - ேமிழ்ப்  ணியும்  

16. ேமிழ்பைொழியில் அறிவியல் சிந்ேலனகள் பேொடர் ொன பைய்திகள் 

17. ேமிழ் ைகளிரின் சிைப்பு - அன்னி ப ைண்ட் அம்லையொர், மூவலூர் ரொைொமிர்ேத்ேம்ைொள், 
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18. டொக்டர்.முத்துைட்சுமி பரட்டி. விடுேலைப் த ொரொட்டத்தில் ைகளிர்  ங்கு (தில்லையொடி வள்ளியம்லை, ரொணி 

ைங்கம்ைொள்)  

19. ேமிழர் வணிகம் - பேொல்லியல் ஆய்வுகள் - கடற்  யணங்கள் - பேொடர் ொன பைய்திகள்  

உணதவ ைருந்து - தநொய் தீர்க்கும் மூலிலககள் பேொடர் ொன பைய்திகள்  

20. ைையப் ப ொதுலை உணர்த்திய ேொயுைொனவர், இரொைலிங்க அடிகளொர், திரு.வி. கல்யொண சுந்ேரனொர் 

பேொடர் ொன பைய்திகள் - தைற்தகொள்கள்.  

 டிக்கும் முலை  

 உலர நலடயின் ஊதட இந்ே நூல்கள் பேொடர் ொன பைய்தி ஏதேனும் பேன் ட்டொல் அவற்லையும்  

தைலும் கைடைக் கற்க த ொன்ை  குதிகளில் வரு வற்லையும்  டிக்க தவண்டும்  

 நூல் பவளி என்ை ேலைப்பில் தைதை குறிப்பிடப் ட்ட நூைொசிரியர்  ற்றி  டிக்க தவண்டும்  
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தகள்விகள் தகட்கப் ட்ட விேம்  
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GENERAL ENGLISH 

SYLLABUS Grammar 

Part A 

Literature  

Part B 

Authors and their Literary Works 

Part C 

No of Questions   30-40 40-50 25-30  

 

PART -1- GRAMMER  

1. Match the following words and Phrases given in Column A with their meanings 

in Column B. 

2. Choose the correct ‘Synonyms’ for the underlined word from the options given 

3. Choose the correct ‘Antonyms’ for the underlined word from the options given 

4. Select the correct word (Prefix, Suffix) 

5. Fill in the blanks with suitable Article 

6. Fill in the blanks with suitable Preposition 

7. Select the correct Question Tag 

8. Select the correct Tense 

9. Select the correct Voice 1 

10. Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle) 

11. Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb, Object….) 

Blanks with correct ‘Homophones’ 

12. Find out the Error (Articles, Prepositions, Noun, Verb, Adjective, Adverb) 

13. Comprehension 
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14. Select the correct sentence 

15. Find out the odd words (Verb, Noun, Adjective, Adverb) 

16. Select the correct Plural forms 

17. Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentense) 

18. Identify the correct Degree. 

19. Form a new word by blending the words 

20. Form compound words (Eg: Noun+Verb, Gerund+Noun) 

Part-B Literature 

1. Figures of speech observed in the following Poems: 

Alliteration – Allusion – Simile – Metaphor – Personification – Oxymoron – 

Onomatopoeia – Anaphora – Ellipsis - Rhyme Scheme - Rhyming Words – Repetition 

– Apostrophe A Psalm of Life - Women’s Rights - The Nation United - English words 

– Snake – The Man He Killed - Off to outer space tomorrow morning - Sonnet No.116 

- The Solitary Reaper - Be the Best - O Captain My Captain - Laugh and Be Merry – 

Earth - Don’t quit - The Apology - Be Glad your Nose is on your face - A sonnet for 

my Incomparable Mother - The Flying Wonder - To a Millionaire - The Piano – 

Manliness - Going for water - The cry of the Children - Migrant Bird - Shilpi. 

2. Appreciation Questions from Poetry 

A Psalm of Life - Women’s Rights - The Nation United - English words – Snake – The 

Man He Killed - Off to outer space tomorrow morning – Sonnet No.116 - The Solitary 

Reaper - Be the Best - O Captain My Captain - Laugh and Be Merry – Earth - Don’t 

quit - The Apology - Be Glad your - Nose is on your face - A sonnet for my 

Incomparable Mother - The Flying Wondr - To a Millionaire - The Piano – Manliness 

- Going for water - The cry of the Children - Migrant Bird - Shilpi. 

3. Important lines from Poems. 

Where the mind is without fear - The Solitary Reaper - Going for water - A Psalm of 

Life - Be the Best - Sonnet No.116 

4. Questions on the Biography of 

Mahatma Gandhi - Jawaharlal Nehru - Subash Chandra Bose - Helen Keller 

KalpanaChawala - Dr.Salim Ali - Rani of Jhansi - Nelson Mandela – Abraham Lincoln 
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5. Questions on Shakespeare’s 

Merchant of Venice (Act IV Court Scene) - Julius Ceasar (Act III Scene 2) - Sonnet 

116 

6. Questions from Oscar Wilde’s-The Model Millionaire - The Selfish Giant 

7. R.KarlPaulnack Music-The Hope Raiser 

8. Comprehension Questions from the following Motivational Essays: 

Gopala Krishna Gokhale’s Speech on 25th July in Mumbai in response to The 

address presented to him by students- Dale Carnegie’s ‘The Road to success- Dr.APJ 

Abdul Kalam’s ‘Vision for the Nation’(from‘India 2020’) - Ruskin Bond’s ‘Our Local 

Team’ - Hope Spencer’s ‘Keep your spirits high’ - DeepaAgarwal’s ‘After the storm’ - 

Brian patten’s ‘You can’t be that no you can’t be that’ 

9. Comprehension Questions from the following description of Places 

AhtushiDeshpande’s ‘To the land of snow’ - ManoharDevadoss – YaanaiMalai - 

Brihadeesvarar Temple 

10. British English – American English 

Part-C Authors and their Literary Works 

1. Match the Poems with the Poets 

A psalm of Life - Be the Best - The cry of the children - The Piano – Manliness Going 

for water – Earth -The Apology - Be Glad your Nose is on your face - The Flying 

Wonder -Is Life But a Dream - Be the Best - O captain My Captain - Snake - 

Punishment in Kindergarten -Where the Mind is Without fear - The Man He Killed - 

Nine Gold Medals. 

2. Which Nationality the story belongs to? 

The selfish Giant - The Lottery Ticket - The Last Leaf - How the Camel got its Hump 

- Two Friends – Refugee - The Open Window 

3. Identify the Author with the short story 

The selfish Giant - The Lottery Ticket - The Last Leaf - How the Camel got its Hump 

- Two Friends – Refugee - The Open Window - A Man who Had no Eyes - The Tears 

of the Desert – Sam The Piano - The face of Judas Iscariot - Swept Away - A close 

encounter - Caught Sneezing - The Wooden Bowl - Swami and the sum. 
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4. Whose Auto biography / Biography is this? 

5. Which Nationality the Poet belongs to ? 

Robert Frost - Archibald Lampman - D.H. Lawrence - Rudyard Kipling Kamala Das - 

Elizabeth Barrett Browning - Famida Y. Basheer - Thomas Hardy - Khalil Gibran - 

Edgar A. Guest - Ralph Waldo Emerson - Jack Prelutsky - F. Joanna - Stephen 

Vincent Benet - William Shakespeare - William Wordsworth - H.W. Long Fellow - 

Annie Louisa walker - Walt Whitman - V.K. Gokak. 

6. Characters, Quotes, Important Lines from the following works of Indian 

Authors: 

SahityaAkademi Award winner: ThakazhiSivasankaranPillai – ‘Farmer’ Kamala Das 

– 1. Punishment in Kindergarten 2. My Grandmother’s House R.K. Narayan - Swami 

and the sum - Rabindranath Tagore - Where the mind is without fear - 

DhanGopalMukherji - Kari, The Elephant - DeepaAgarwal - After the Storm - Dr. APJ 

Abdul Kalam - Vision for the Nation IndraAnantha Krishna- TheNeem Tree - Lakshmi 

Mukuntan- The Ant Eater and the Dassie - Dr. NeerajaRaghavan - The Sun Beam 

7. Drama Famous lines, characters, quotes from Julius Caesar - The Merchant 

of Venice 

8. Match the Places, Poet, Dramatist, Painter with suitable option 

9. Match the following Folk Arts with the Indian State / Country 

10. Match the Author with the Relevant Title/Character 

11. Match the Characters with Relevant Story Title 

The Selfish Giant - How the camel got its hump - The Lottery ticket - The Last Leaf - 

Two friends – Refugee - Open window – Reflowering - The Necklace Holiday 

12. About the Poets - Rabindranath Tagore - Henry Wordsworth Longfellow - Anne 

Louisa Walker -V K Gokak - Walt Whitman - Douglas Malloch 

13. About the Dramatists 50 William Shakespeare - Thomas Hardy 

14. Mention the Poem in which these lines occur Granny, Granny, please comb 

My Hair - With a friend - To cook and Eat - To India – My Native Land - A tiger 

in the Zoo - No men are foreign – Laugh and be Merry – The Apology - The 

Flying Wonder 
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15. Various works of the following Authors – Rabindranath Tagore – Shakespeare 

- William Wordsworth - H.W. Longfellow – Anne Louisa Walker - Oscar Wilde 

- Pearl S. Buck 

16. What is the theme observed in the Literary works? Snake - The Mark of Vishnu 

- Greedy Govind - Our Local Team – Where the mind is without fear - Keep 

your spirits high - Be the best – Bat – The Piano – The Model Millionaire - The 

Cry of the Children – Migrant bird – Shilpi 

17. Famous Quotes – Who said this? 

18. To Which period the Poets belong William Shakespeare - Walt Whitman - 

William Wordsworth - H.W. Longfellow Annie Louisa Walker - D.H. Lawrence 

19. Matching the Poets and Poems Discovery – Biking – Inclusion - Granny, 

Granny, please comb My Hair – With a Friend - To cook and Eat – Bat - To 

India – My Native Land - A tiger in the Zoo - No men are foreign - Laugh and 

be Merry – Earth – The Apology - The Flying Wonder - Off to outer space 

tomorrow morning - Be the best - Is life, but a dream - Women’s rights - The 

Nation united - English words – Snake – The man he killed 

20. Nature centered Literary works and Global issue Environment and 

Conservation Flying with moon on their wings - Migrant bird - Will Thirst 

Become - Unquenchable? - Going for Water - Swept away - Gaia tells her. 

Suggested Readings 

 6 to 12
th
 School books old books ( 

 Refer new books with reference to part- C Authors and their Literary Works  

 For Grammar portion refer wren and Martin book  

 TNPSC PORTAL GENERAL ENGLISH  

 

 

 

 

 

ADMISSION OPEN FOR 

GROUP II PRELIMS | MAINS  

REGULAR BATCH | ONLINE BATCH | POSTAL BATCH  
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GENERAL STUDIES | PRELIMS 

ப ொது அறிவு | GENERAL STUDIES 

DISTRIBUTION OF QUESTION SUBJECT WISE 

 ொட வொரிய கேட்க்ேப் ட்ட வினொக்ேள் 

SUBJECT  NO OF QUESTIONS ASKED  

GENERAL SCIENCE 

ப ொது அறிவியல்  

15-18  

CURRENT AFFAIRS  

நடப்பு நிேழ்வுேள்  

12-14  

HISTORY & CULTURE 

வரலொறு மற்றும்  ண் ொடு  

3-5 

GEOGRAPHY 

புவியியல்  

6-8  

ECONOMY  

ப ொருளொதொரம்  

6-8 

INDIAN POLITY  

அரசியலமமப்பு  

13-15  

INDIAN NATIONAL MOVEMENT  

இந்திய கதசிய இயக்ேம்  

8-10  

UNIT 8 - TAMIL CULTURE 

அலகு - தமிழ்  ண் ொடு  

5-8 

DEVELOPMENT ADMINSITRATION  

வளர்ச்சி நிர்வொேம் 

5-8 

MATHS  

ேணிதம்  

25 

GENERAL TAMIL | ENGLISH 

ப ொது தமிழ் | ப ொது ஆங்கிலம் 

100  

 

UNIT-I: GENERAL SCIENCE  

 Scientific Knowledge and Scientific temper - Power of Reasoning - Rote Learning Vs Conceptual 

Learning - Science as a tool to understand the past, present and future.  

 Nature of Universe - General Scientific Laws – Mechanics - Properties of Matter, Force, Motion 

and Energy - Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and 

Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications.  

 Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides.  

 Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, 

Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human diseases.  

 Environment and Ecology 

அலகு - I- ப ொது அறிவியல்  

 அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு -  குத்தறிதல் - ப ொருள் உணரொமல் கற்றலும் கருத்துணர்ந்து 

கற்றலும் - கடந்தகொலம், நிகழ்கொலம், எதிர்கொலம்  ற்றி புரிந்து பகொள்வதற்கொன ஒரு கருவி அறிவியல். 

 ப ரண்டத்தின் இயல்பு - ப ொது அறிவியல் விதிகள் - இயக்கவியல் -  ருப்ப ொருளின்  ண்புகள், விசை, 

இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் - அன்றொட வொழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், கொந்தவியல், ஒளி, ஒலி, பவப் ம், 

அணுக்கரு இயற்பியல், பலைர் (LASER), மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் பதொடர்பியல் ஆகியவற்றின் 

அடிப் சட பகொட் ொடுகளின்  யன் ொடுகள்.தனிமங்களும் பைர்மங்களும், அமிலங்கள், கொரங்கள், உப்புகள், 

ப ட்பரொலிய ப ொருட்கள், உரங்கள், பூச்சிபகொல்லிகள். 
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 உயிரியலின் முக்கியபகொட் ொடுகள், உயிர் உலகின் வசகப் ொடு,  ரிணொமம், மரபியல், உடலியங்கியல், 

உணவியல், உடல் நலம் மற்றும் சுகொதொரம், மனிதபநொய்கள்.  

 சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல், 

Suggested Readings  

 6th to 10 Science  ( enough )  

UNIT-II: CURRENT EVENTS  

 History - Latest diary of events - National symbols - Profile of States - Eminent personalities 

and places in news – Sports - Books and authors.  

 Polity - Political parties and political system in India - Public awareness and General 

administration - Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public 

Delivery Systems.  

 Geography - Geographical landmarks.  

 Economics - Current socio - economic issues.  

 Science - Latest inventions in Science and Technology 

அலகு - II: நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 வரலொறு -அண்சம நிகழ்வுகளின் பதொகுப்பு - பதசியச் சின்னங்கள் - மொநிலங்கள் குறித்த 

விவரங்கள் - பைய்திகளில் இடம்ப ற்ற சிறந்த ஆளுசமகளும் இடங்களும் - விசையொட்டு - 

நூல்களும் ஆசிரியர்களும் 

 ஆட்சியியல் - இந்தியொவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முசறசமகளும் - ப ொது 

விழிப்புணர்வும் (Public Awareness) ப ொது நிர்வொகமும் - நலன்ைொர் அரசுத் திட்டங்களும் 

அவற்றின்  யன் ொடும், ப ொது விநிபயொக அசமப்புகளில் நிலவும் சிக்கல்கள். 

 புவியியல் - புவியியல் அசடயொைங்கள். 

 ப ொருைொதொரம் - தற்ப ொசதய ைமூக ப ொருைொதொர பிரச்சிசனகள். 

 அறிவியல் - அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட் த்தில் அண்சமக்கொல கண்டுபிடிப்புகள். 

Suggested Readings  

 Dinamani | The Hindu | Indian Express | follow any one of it  

 Compilation IYACHAMY academy ( Will be published pdf after notificiation)  

UNIT- III: GEOGRAPHY OF INDIA  

 Location – Physical features - Monsoon, rainfall, weather and climate - Water resources - Rivers 

in India - Soil, minerals and natural resources - Forest and wildlife - Agricultural pattern.  

 Transport - Communication.  

 Social geography – Population density and distribution - Racial, linguistic groups and major 

tribes.  

 Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive 

measures – Climate change – Green energy 

அலகு - III: இந்தியொவின் புவியியல் 

 அசமவிடம் - இயற்சக அசமவுகள் -  ருவமசழ, மசழப்ப ொழிவு, வொனிசல மற்றும் கொலநிசல - நீர் 

வைங்கள் - இந்திய ஆறுகள் - மண், கனிம வைங்கள் மற்றும் இயற்சக வைங்கள் - கொடு மற்றும் 

வனஉயிரினங்கள் - பவைொண் முசறகள். 

 ப ொக்குவரத்து - தகவல் பதொடர்பு. 

 ைமூகப் புவியியல் - மக்கள் பதொசக அடர்த்தி மற்றும்  ரவல் - இனம், பமொழிக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கியப் 

 ழங்குடிகள். 
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 இயற்சகப் ப ரிடர் - ப ரிடர் பமலொண்சம - சுற்றுச்சூழல் மொசு டுதல்: கொரணங்களும் தடுப்பு முசறகளும் - 

 ருவநிசல மொற்றம் -  சுசம ஆற்றல். 

Suggested Readings 

 6th to 10th Social Science  ( Geography Part)  

UNIT – IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA  

 Indus valley civilization - Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas - Age of Vijayanagaram 

and Bahmani Kingdoms - South Indian history.  

 Change and Continuity in the Socio - Cultural History of India.  

 Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom.  

 India as a Secular State, Social Harmony 

அலகு - IV: இந்தியொவின் வரலொறும்  ண் ொடும் 

 சிந்துபவளி நொகரிகம் - குப்தர்கள், தில்லி சுல்தொன்கள், முகலொயர்கள் மற்றும் மரொத்தியர்கள் - விஜயநகர மற்றும் 

 ொமினி அரசுகளின் கொலம் - பதன் இந்திய வரலொறு. 

 இந்திய ைமூகப்  ண் ொட்டு வரலொற்றில் மொற்றங்களும் பதொடர்ச்சியும். 

 இந்தியப்  ண் ொட்டின் இயல்புகள், பவற்றுசமயில் ஒற்றுசம - இனம், பமொழி, வழக்கொறு. 

 இந்தியொ ஒரு மதச்ைொர் ற்ற நொடு, ைமூக நல்லிணக்கம். 

Suggested Readings 

 6th to 10th Social Science  ( History Part)  

 11 and 12th History  

UNIT-V: INDIAN POLITY  

 Constitution of India - Preamble to the Constitution - Salient features of the Constitution - 

Union, State and Union Territory.  

 Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, Directive Principles of State Policy.  

 Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local governments, 

Panchayat Raj.  

 Spirit of Federalism: Centre - State Relationships.  

 Election - Judiciary in India – Rule of law.  

 Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and LokAyukta - Right to 

Information - Empowerment of women - Consumer protection forums, Human rights charter. 

அலகு - V: இந்திய ஆட்சியியல் 

 இந்திய அரசியலசமப்பு - அரசியலசமப்பின் முகவுசர - அரசியலசமப்பின் முக்கிய கூறுகள் - ஒன்றியம், 

மொநிலம் மற்றும் யூனியன் பிபரதைங்கள். 

 குடியுரிசம, அடிப் சட உரிசமகள், அடிப் சடக் கடசமகள், அரசின் பநறிமுசறக் பகொட் ொடுகள்.  

 ஒன்றிய நிர்வொகம், ஒன்றிய நொடொளுமன்றம் - மொநில நிர்வொகம், மொநில ைட்டமன்றம் - உள்ைொட்சி அசமப்புகள், 

 ஞ்ைொயத்து ரொஜ். 

 கூட்டொட்சியின் அடிப் சடத் தன்சமகள்: மத்திய - மொநில உறவுகள். 

 பதர்தல் - இந்திய நீதி அசமப்புகள் - ைட்டத்தின் ஆட்சி. 

 ப ொதுவொழ்வில் ஊழல் - ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்சககள் - பலொக் ொல் மற்றும் பலொக் ஆயுக்தொ - தகவல் உரிசம 

- ப ண்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் - நுகர்பவொர்  ொதுகொப்பு அசமப்புகள் - மனித உரிசமகள் ைொைனம். 

Suggested Readings 

 6th to 10th Social Science  ( Civics Part)  

 11 & 12th Political Science  

 You may refer Arihant | Lucent General Knowledge  
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UNIT-VI: INDIAN ECONOMY  

 Nature of Indian economy – Five year plan models - an assessment – Planning Commission and 

Niti Ayog 

 Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy - Finance 

Commission – Resource sharing between Union and State Governments - Goods and Services 

Tax.  

 Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture - 

Application of Science and Technology in agriculture - Industrial growth - Rural welfare oriented 

programmes – Social problems – Population, education, health, employment, poverty. 

அலகு - VI: இந்தியப் ப ொருைொதொரம் 

 இந்தியப் ப ொருைொதொரத்தின் இயல்புகள் - ஐந்தொண்டு திட்ட மொதிரிகள் - ஒரு மதிப்பீடு - திட்டக்குழு மற்றும் 

நிதி ஆபயொக், 

 வருவொய் ஆதொரங்கள் - இந்திய ரிைர்வ் வங்கி - நிதி பகொள்சக மற்றும்  ணவியல் பகொள்சக - நிதி ஆசணயம் 

- மத்திய மொநில அரசுகளுக்கிசடபயயொன நிதிப்  கிர்வு - ைரக்கு மற்றும் பைசவ வரி. 

 இந்திய ப ொருைொதொர அசமப்பு மற்றும் பவசலவொய்ப்பு உருவொக்கம், நிலச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் 

பவைொண்சம - பவைொண்சமயில் அறிவியல் பதொழில்நுட் த்தின்  யன் ொடு - பதொழில் வைர்ச்சி - ஊரக 

நலன்ைொர் திட்டங்கள் - ைமூகப் பிரச்சிசனகள் - மக்கள் பதொசக, கல்வி, நலவொழ்வு, பவசலவொய்ப்பு, வறுசம.  

Suggested Readings 

 6th to 10th Social Science  ( economy Part)  

 11 & 12th Economy   

 You may refer Arihant | Lucent General Knowledge  

 

UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT  

 National renaissance – Early uprising against British rule - Indian National Congress - 

Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, 

Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, 

Rajaji, Subash Chandra Bose and others.  

 Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant movements.  

 Communalism and partition. 

அலகு - VII: இந்திய பதசிய இயக்கம்  

 பதசிய மறுமலர்ச்சி - ஆங்கிபலயர் ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல எழுச்சிகள் - இந்திய பதசிய கொங்கிரஸ் 

- தசலவர்கள் உருவொதல் - பி.ஆர்.அம்ப த்கர்,  கத்சிங்,  ொரதியொர், வ.உ.சிதம் ரனொர், ஜவகர்லொல் பநரு, 

கொமரொைர், மகொத்மொ கொந்தி, பமௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆைொத், தந்சத ப ரியொர், இரொஜொஜி, சு ொஷ் ைந்திர ப ொஸ் 

மற்றும்  லர். 

 விடுதசலப் ப ொரொட்டத்தின்  ல்பவறு நிசலகள்: அகிம்சை முசறயின் வைர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள். 

 வகுப்புவொதம் மற்றும் பதைப்பிரிவிசன.  

Suggested Readings 

 6th to 10th Social Science  ( social Science )  

 11 & 12th history ( after 1857 revolt)   

 You may refer Arihant | Lucent General Knowledge  

 

UNIT- VIII : History, Culture, Heritage and Socio - Political Movements in Tamil Nadu  
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 History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age 

till contemporary times.  

Thirukkural :  

 Significance as a Secular literature  

 Relevance to Everyday Life  

 Impact of Thirukkural on Humanity  

 Thirukkural and Universal Values - Equality, Humanism, etc  

 Relevance to Socio - Politico - Economic affairs  

 Philosophical content in Thirukkural 

 Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations against British Rule - Role of women 

in freedom struggle.  

 Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu - Justice Party, 

Growth of Rationalism - Self Respect Movement, Dravidian movement and Principles 

underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna. 

அலகு - VIII: தமிழ்நொட்டின் வரலொறு, மரபு,  ண் ொடு மற்றும் ைமூக - அரசியல் இயக்கங்கள்  

 தமிழ் ைமுதொய வரலொறு, அது பதொடர் ொன பதொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், ைங்க கொலம் முதல் இக்கொலம் 

வசரயிலொன தமிழ் இலக்கிய வரலொறு. 

திருக்குறள்: 

 மதச் ைொர் ற்ற தனித்தன்சமயுள்ை இலக்கியம்  

 அன்றொட வொழ்வியபலொடு பதொடர்புத் தன்சம  

 மொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கம்  

 திருக்குறளும் மொறொத விழுமியங்களும் - ைமத்துவம், மனிதபநயம் முதலொனசவ 

 ைமூக அரசியல் ப ொருைொதொர நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

விடுதசலப் ப ொரொட்டத்தில் தமிழ்நொட்டின்  ங்கு -ஆங்கிபலயருக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல கிைர்ச்சிகள் - 

விடுதசலப் ப ொரொட்டத்தில் ப ண்களின்  ங்கு. 

 த்பதொன் து மற்றும் இரு தொம் நூற்றொண்டுகளில் தமிழ்நொட்டின் ைமூக - அரசியல் இயக்கங்களின்  ரிணொம வைர்ச்சி 

- நீதிக்கட்சி,  குத்தறிவு வொதத்தின் வைர்ச்சி - சுயமரியொசத இயக்கம், திரொவிட இயக்கம் மற்றும் 

இவ்வியக்கங்களுக்கொன அடிப் சட பகொள்சககள், தந்சத ப ரியொர் மற்றும் ப ரறிஞர் அண்ணொவின்  ங்களிப்புகள்.  

Suggested Reading  

   (This part may be covered why Studying General Tamil and History in School Books)  

UNIT – IX: Development Administration in Tamil Nadu  

 Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the 

Country – Impact of Social Reform movements in the Socio - Economic Development of Tamil 

Nadu.  

 Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind 

Reservation Policy and access to Social Resources - Economic trends in Tamil Nadu – Role and 

impact of social welfare schemes in the Socio - economic development of Tamil Nadu.  

 Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio - Economic development.  

 Education and Health systems in Tamil Nadu.  

 Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth 

 Achievements of Tamil Nadu in various fields.  

 e-governance in Tamil Nadu 

அலகு - IX; தமிழகத்தில் வைர்ச்சி நிர்வொகம் 
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 தமிழ்நொட்டின் மனிதவை பமம் ொட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்சற பதசிய மற்றும் பிற மொநிலங்களுக்கொன 

குறியீடுகளுடன் ஒப் ொய்வும் - தமிழகத்தின் ைமூக ப ொருைொதொர வைர்ச்சிக்கு ைமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் 

 ங்களிப்பு.  

 அரசியல் கட்சிகளும்  லதரப்பு மக்களுக்கொன நலத்திட்டங்களும் - இட ஒதுக்கீட்டுக் பகொள்சகக்கொன 

நியொயங்களும் ைமூக வைங்கசைப் ப றும் வொய்ப்புகளும் - தமிழகத்தின் ப ொருைொதொர ப ொக்குகள் - தமிழகத்தின் 

ைமூக ப ொருைொதொர வைர்ச்சியில் ைமூகநலத் திட்டங்களின் தொக்கமும்  ங்களிப்பும்.  

 ைமூக நீதியும் ைமூக நல்லிணக்கமும் ைமூகப் ப ொருைொதொர பமம் ொட்டின் மூலொதொரங்கள், 

 தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவொழ்வு (Health) முசறசமகள், 

 தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் ப ொருைொதொர வைர்ச்சியில் அவற்றின் தொக்கமும் 

  ல்பவறு துசறகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ை ைொதசனகள்.  

 தமிழகத்தில் மின்னொளுசக. 

Suggested Readings  

 Social Science 9 & 10th  

 11th political science  

 Tamilnadu History | Culture and Development Administration - Iyachamy Murugan 

UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY  

 Simplification – Percentage - Highest Common Factor (HCF) - Lowest Common Multiple (LCM).  

 Ratio and Proportion.  

 Simple interest - Compound interest - Area - Volume - Time and Work.  

 Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - Alpha numeric Reasoning – Number 

Series. 

அலகு - X; திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ண றிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

 சுருக்குதல் - விழுக்கொடு - மீப்ப று ப ொதுக் கொரணி (HCF) - மீச்சிறு ப ொது மடங்கு (LCM). 

 விகிதம் மற்றும் விகிதொைொரம். தனி வட்டி 

 கூட்டு வட்டி -  ரப்பு - பகொள்ைைவு - கொலம் மற்றும் பவசல. 

 தருக்கக் கொரணவியல் - புதிர்கள் -  கசட - கொட்சிக் கொரணவியல் - எண் எழுத்துக் கொரணவியல் - எண் வரிசை, 

Suggested Reading  

 6
th
 to 10

th
 Maths  
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GROUP II|IIA MAINS PATTERN | GENERAL STUDIES 300 MARKS  

DESCRIPTIVE PATTERN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தமிழ் தகுதித் கதர்விமனப் ப ொறுத்தவமர ( அலகு 8  டிக்கும் க ொதும் ,ப ொதுத்தமிழ் 

 டிக்கும் க ொதும் கேர்த்து  டித்தொல் க ொதும் தனிகய  டிக்ே கதமவயில்மல) 
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Question Pattern as per 2018 Main Exam 

TNPSC GROUP II 

MAINS   

35 three  mark question’s 30 question must be answered , 30 words 

35 வினொக்கள் ேரப் ட்டிருக்கும், ஏதேனும் 30 வினொக்களுக்கு 30 வொர்த்லேகளில் 

விலடயளிக்க தவண்டும் 

 

18 , fifteen mark questions , 15 questions must be answered , 120 

words 

18 வினொக்கள் ேரப் ட்டிருக்கும், ஏதேனும் 15 வினொக்களுக்கு 120 வொர்த்லேகளில் 

விலடயளிக்க தவண்டும் ( 2  க்கம்)  

 

3 , 15 mark questions, 2 questions must be answered, 250 words 

3 வினொக்கள் ேரப் ட்டிருக்கும், ஏதேனும் 2 வினொக்களுக்கு 250 வொர்த்லேகளில் 

விலடயளிக்க தவண்டும் ( 3  க்கம்)  

 

4, 30 mark questions, 2 questions must be answered, 500 words  

4 30 ைதிப்ப ண் வினொக்கள் ேரப் ட்டிருக்கும் ஏதேனும் இரண்டு வினொக்களுக்கு 500 

வொர்த்லேகளுக்கு விலடயளிக்க தவண்டும் ( 6  க்கம்)  

 

 

 

 

TNPSC GROUP II MAINS SYLLABUS AND BOOK LIST 

Unit -1 Role and impact of Science and Technology in the Development 

of India and Tamil Nadu 

Nature of universe - General scientific laws - Scientific  instruments - Inventions and 

discoveries - National scientific laboratories - Science glossary Physical quantities, 

standards and units – Mechanics  and properties of matter - Force, motion and 

energy -  Heat, light and sound - Magnetism, electricity and  Electronics Atomic and 

nuclear physics - Astronomy and space  science - Elements and compounds - Acids, 

bases and  salts - Oxidation and reduction Carbon, nitrogen and their compounds – 

Natural  disasters - safeguard measures - Chemistry of ores and  metals - Fertilizers, 

pesticides, insecticides Biochemistry and biotechnology - Polymers and  plastics – 

Electrochemistry - Main concepts of life science - The cell -basic unit of life 

Classification of living organism - Nutrition and  dietetics - Respiration - Excretion 

of metabolic waste -  Bio – communication Blood and blood circulation -Endocrine 

system-  Reproductive system- Animals, plants and human life -  Govt. policy 

/organizations on Science and Technology Role, achievement & impact of Science 

and  Technology - Energy – self sufficiency - oil exploration - Defence Research 

Organization - Ocean research and  development  Genetics - the science of heredity 

- Environment, ecology, health and hygiene, Bio - diversity and its  conservation –
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Human diseases, prevention and remedies  Communicable diseases and non -

communicable  diseases - Alcoholism and Drug abuse - Computer  science and 

advancement – Genetic Engineering -  Remote sensing and benefits  

Suggested Readings  

 State board books 8,9,10, old books science ( 2004&05 edition) 

 Tata magraw hills general  studies manual , General science part only 

 Science and Technology book spectrum publication or Tata Magraw Hill 

 India Year book – unit no 9,24 

Unit -2 Administration of Union and States with special reference to 

Tamil Nadu 

State government organization - structure, functions  and control mechanism – 

Union government organization - structure, functions and control  mechanism - 

District administration  role in people’s welfare oriented programmes – Social  welfare 

- Government sponsored schemes with  reference to Tamil Nadu- Social welfare - 

government  sponsored schemes by Government of India Industrial map of Tamil 

Nadu role of state government -Public Services - role of recruitment agencies  

Industrial map of India role of Union government -  Public Services role of recruitment 

agencies in Union  Government State finance -- resources, budget and financial  

administration – Union finance resources, budget and  financial administration- 

Relationship between State  and Union e-governance in the State- Natural calamities 

– Disaster  Management Union and State –strategic planning in the  State - Use of IT 

in administration in state- Use of IT in  administration e-governance in Union 

Government 

Suggested Readings  

 State Board Books 12th Polity  

 Administration of Union and States With Special Reference to Tamilnadu by 

Iyachamy Murugan (English only) 

Unit- 3 Socio Economic problems of India and Tamil Nadu 

Population Explosion - Unemployment issues in India  & Tamil Nadu - Child Labour 

– Economic Issues- Loss  of cultural heritage due to economic development Poverty 

(b) Sanitation- Rural and Urban --  Urbanization and its impact on the society - 

Education - Linkage between Education and Economic Growth.- Illiteracy  (c) 
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Corruption in public life - Anti -Corruption  measures - CVC, Lok-adalats, 

Ombudsman, CAG Women Empowerment- Role of the Government  Women 

Empowerment Social injustice to womenfolk -  Domestic violence, dowry menace, 

sexual assault Impact of violence on the growth of the nation –  Religious violence, 

Terrorism and Communal violence  -Regional Disparities - Problems of Minorities 

Human Rights issues - Right to information - Central  and State Commission – 

Government Policy on  Health.- Faith and conflict among legislature, executive, 

judiciary and media. Community Development Programme - Employment Guarantee 

Scheme - Self Employment and Entrepreneurship Development - Role of N.G.O’s in 

Social Welfare 

Suggested Reading  

 11th Economy  (old book) 

 Social Problems by Ram Ahuja (Doesn’t Cover full portion Browse Remaining in 

Internet. 

 Social Economic Issues in India and Tamilnadu – Iyachamy Murugan 

4. Current Issues at National Level 

5. Current Issues at state Level  

(Daily Newspaper reading is must) 

குருப் 2 முதன்சமத்பதர்வு  ொடத்திட்டம் மற்றும்  டிக்க பவண்டிய 

புத்தகங்கள் 

வினொத்தொள் அசமப்பு 

1. இந்திய & தமிழக அைவில் அறிவியல் பதொழில்நுட் த்தின்   ங்கு 

மற்றும் தொக்கம் மற்றும்  பமம் ொடு 

ப ரண்டத்தின் அசமப்பு-ப ொது அறிவியல் விதிகள்-புதிய உருவொக்கங்களும் 

,கண்டுபிடிப்பும்-பதசிய அறிவியல் ஆரொய்ச்சி கூடங்கள்- ருப்ப ொருள்களின் 

 ண்புகளும்,இயக்கங்களும்,-இயற்பியல் அைவுகள்,அைவீடுகள் மற்றும் அலகுகள்-

விசை,இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல்-கொந்தவியல்,மின்ைொரவியல் மற்றும் மின்னனுவியல்-

பவப் ம்,ஒளி மற்றும் ஒலி-அனு மற்றும் அனுக்கரு இயற்பியல்--வொனியல் மற்றும் 

விண்ணியல் அறிவியல்- நிறமொசலஇயல் -பூபகொை இயற்பியல்-தனிமங்கள் மற்றும் 

பைர்மங்கள்-அமிலங்கள் ,கொரங்கள் மற்றும் உப்புகள்-பையற்சக உரங்கள்-

உயிர்பகொல்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்பகொல்லிகள்-ஆக்ஸிஜபனற்றம் மற்றும் ஒடுக்க 

விசனகள்-தொதுக்கள் மற்றும் உபலொகங்களின் பவதியல்-கொர் ன், சநட்ரஜன் மற்றும் 
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அதன் கூட்டுப்ப ொருட்கள்-உயிர்பவதியல் மற்றும் உயிரித்பதொழில்னுட் ம்-மின்பவதியல்-

 ொலிமர் மற்றும் பிைொஸ்டிக் வொழ்க்சக அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள்-பைல்லின் 

அடிப் சட  ற்றிய அறிவியல்-உயிரினங்களின்  ல்பவறு வசககள்-உணவூட்டம் மற்றும் 

திட உணவு-சுவொைம்-ைத்துணவியல் மற்றும் உணர்வியல்-வைர்சிசதமொற்ற 

பவளிபயற்றம்-உயிரித் பதொடர்பியல்.-இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி- நொைொமில்லொ சுரப்பி 

மண்டலம் அசமப்பு-இனப்ப ருக்க அசமப்பு முசற-மரபியல் மற்றும்  ொரம் ரிய 

அறிவியல்-சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்- உயிரிய நலம் மற்றும் சுகொதொரம்- ல்லுயிரின 

பவறு ொடும் அதன்  ொதுகொப்பும்-மனித பநொய்கள் முன்தடுப்பு மற்றும்  ரொமரித்தல்- ரவும் 

தன்சமயுள்ை பநொய்கள்- ரவொத் தன்சமயுள்ை பநொய்கள்-மது அடிசமயொதல் மற்றும் 

ப ொசதப்ப ொருட்கள்-விலங்குகள்,மனிதன்,தொவரம் இவற்றின் வொழ்வியல்-அரசின் 

அறிவியல் பதொடர் ொன பகொள்சககள் மற்றும் நிறுவனங்கள்-அறிவியல் பதொழில் 

நுட் த்தின்  ங்களிப்பு-ைொதசன-தொக்கம்-ஆற்றலில் தன்னிசறவு- எண்பனய்வைம் 

கண்டறிதல்- ொதுகொப்பு ஆரொய்ச்சி பதொடர் ொன நிறுவனங்கள்- கடல் ஆரொய்ச்சி மற்றும் 

பமம் ொடு- பதொசல நுண்ணுனர்வு பதொழில்நுட் ம் மற்றும் அதன்  யன் ொடுகள். 

 டிக்க பவண்டிய புத்தகங்கள் 

 அறிவியல் 8 முதல் 10 வசர 2004  திப்பு 

 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் முழுவதும் 

 11 மற்றும் 12 இயற்பியல் மட்டும் பவதியல் புத்தகத்தில் குறிப்பிட்ட 

 ொடத்திட்டம்  மட்டும்.  

 பமபல பைொன்னசவ அசனத்தும் ப ொது அறிவியல் ஆகும்  

 ைமீத்திய பமம் ொடுகள் , அறிவியல் பதொழில் நுட் த்திற்கு தமிழில் 

புத்தகங்கள் இல்சல , Science and Technology book Spectrum 

Publication  யன் டுத்தலொம். 

 அறிவியல் ஒளி மற்றும் துளிர் மொத இதழ்கசை  யன் டுத்தலொம் ( 

தமிழில் கிசடக்கும்) 

2. மத்திய மற்றும் மொநில ஆட்சிமுசற மற்றும் தமிழகத்துடனொன சிறப்பு 

பதொடர்பு ைம் ந்தமொக 

மொநில அரசு அசமப்பு- ணிகள்-கட்டு ொட்டு முசறகள்-மொவட்ட  நிர்வொகம்-மக்கள் நலம் 

ைொர்ந்த திட்டங்களில் மொவட்ட நிர்வொகத்தின்  ங்கு- தமிழக பதொழிற்ைொசல 

அசமவிடங்கள்-ப ொதுப் ணிகளில் மொநில அரைொங்கம்-  ணியொைர் பதர்வு முகசமகள் 

மொநில அைவில் - மொநில அரசின்  நிதி பதொடர் ொக- நிதி ஆதொரங்கள்-ஆண்டு வரவு 

பைலவு( ட்பஜட்) மற்றும் மொநில நிதி நிர்வொகம்- நிர்வொகத்தில் தகவல் பதொழில்நுட் த்சத 
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 யன் டுத்துதல்- மொநில அைவில் மின் ஆளுசக (E-Governance)- இயற்சகப் 

ப ரிடர்கள்- மத்திய மற்றும் மொநில அைவில் ப ரிடர்கள்- ப ரிடர் பதொடர் ொன 

திட்டமிடல்- ைமூக நலம்-மத்திய அரசு திட்டம்- மத்திய அரைொல் தமிழகத்தில் 

பையல் டுத்தப் டும் நலத்திட்டங்கள்- மத்திய அரசு அசமப்பு- ணிகள் மற்றும் 

கட்டுப் ொட்டு முசறகள்- மத்திய மற்றும் மொநில அரசுகளுக்கு இசடபயயொன உறவுகள்- 

இந்திய பதொழில் அசமவிடங்கள்- ப ொதுப் ணிகளில் மத்திய அரசின்  ங்கு- மத்திய அரசு 

அைவிலொன  ணியொைொர் பதர்வு முகசமகள்- மத்திய அரசின் நிதி பதொடர் ொக- நிதி 

ஆதொரங்கள்- ஆண்டு வரவு பைலவு திட்டம் ( ட்பஜட்)- நிதி நிர்வொகம்- மத்திய அரசின் 

பையல் ொடுகளில் தகவல் பதொழில் நுட் த்சத  யன் டுத்துதல்- மத்திய அரசு அைவில் மின் 

ஆளுசக- ைமூக நலம்- மத்திய அரைொல் பையல் டுத்தப் டும் ைமூகநல திட்டங்கள் இந்திய 

அைவில். 

 டிக்க பவண்டிய புத்தகங்கள்  

 12 வது வகுப்பு அரசியலசமப்பு புத்தகம் 

 தமிழ்நொடு  நிர்வொகம் டொக்டர் பக.பவங்கபடைன் ( ப ரும் ொலொன 

 குதிகள் அடக்கம்) 

 Administration of Union and States With Special Reference to 

Tamilnadu by Iyachamy Murugan (English only) 

3. ைமூக ப ொருைொதரொ ப ொக்குகள் இந்தியொ மற்றும் தமிழக அைவில் 

மக்கள்பதொசக பவடிப்பு-பவசலவொய்ப்பின்சம  ற்றிய நிகழ்வுகள் இந்திய மற்றும் தமிழக 

அைவில்-குழந்சத பதொழிலொைொர்-ப ொருைொதொரப் ப ொக்கு- வறுசம-தூய்சம - நகர்ப்புற 

மற்றும் ஊரகப் குதிகள்-ப ொதுவொழ்வில் ஊழல்-ஊழல் முன்தடுப்பு நடவடிக்சககள்- 

மத்திய ஊழல் கண்கொணிப்பு ஆசணயம்-மக்கள் நீதிமன்றம் (பலொக் அதொலத்)-

குசறதீர்ப் ொைர்-மத்திய கணக்கு தணிக்சகயொைர்-கல்வியறிவின்சம-ப ண்கள் பமம் ொடு- 

ப ண்கள் பமம் ொட்டு நடவடிக்சககளில் அரசின்  ங்கு-அசனத்து துசறகளிலும் 

ப ண்களுக்கு இசழக்கப் டும் அநீதிகள்-குடும்  வன்முசற-வரதட்ைசனப் பிரச்ைசன- 

 ொலியல் தொக்குதல்-ப ொருைொதொர பமம் ொட்டு தொக்கத்தொல்  ண் ொடு மற்றும்  ொரம் ரியத்சத 

இழத்தல்- நகர்மயமொதம் மற்றும் ைமூகத்தில் நகர்மயமொதலின் விசைவு- நொட்டின் 

வைர்ச்சிக்கு எதிரொன வன்முசறகள்- மத வன்முசற- தீவிரவொதம் மற்றும் வகுப்பு வொதம்- 

சிறு ொன்சமயினரின் பிரச்ைசனகள்- மனித உரிசமகள் பதொடர் ொக-தகவல் அறியும் 

உரிசமச் ைட்டம் -மத்திய மற்றும் மொநில தகவல் ஆசணயங்கள்- நொன்கு  நிர்வொகத் 

தூண்கைொன - நீதித்துசற- நிர்வொகத்துசற-ைட்டமியற்றுதல்- ஊடகங்களுக்கிசடபய 

உள்ை நம்பிக்சக மற்றும் பவறு ொடுகள்- கல்வி- கல்வி மற்றும் ப ொருைொதொர வைர்ச்சிக்கு 

இசடபயயொன பதொடர்பு- ைமூக முன்பனற்றத்திட்டம்-பவசலப றும் உரிசமச் ைட்டம்-சுய 
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பமம் ொட்டுத்பதொழில்கள் மற்றும் பதொழில்முசனபவொர் பமம் ொடு- ைமூக நலத்தில் அரசு 

ைொரொ நிறுவன்ங்களின்  ங்களிப்பு-அரசின் சுகொதரக்  பகொள்சக பதொடர் ொனசவ. 

 டிக்க பவண்டிய புத்தகங்கள்  

 11 ஆம் வகுப்பு ப ொருைொதொர புத்தகத்தின் சில  குதிகள் 

 இந்தியப்ப ொருைொதொர வைர்ச்சி மொ.ப ொ குருைொமி 

 Social Economic Issues in India and Tamilnadu - Iyachamy Murugan 

4. நடப்பு ைம் வங்கள் பதசிய அைவில்  

5. நடப்ப்ய் ைம் வங்கள் தமிழக அைவில்  

(குறிப்பு இந்தப்  குதிக்கு தினைரி பைய்தித்தொள்  டிப் தன் மூலம் எளிசமயொக 

எதிர்பகொள்ைலொம்) 

 

How to write an Essay in TNPSC Group II Mains  

There is no definite topic on which the aspirants can be asked to write essays 

in the exam. With Reference to TNPSC exams, the Commission always Stick 

with Social & Economic Issues and Some Schemes of Union and State 

Government. You need to write about 500 words in 6 Pages. There will be four 

Questions in Group 2 asked you need to pick any two out of four Questions   

Writing a good essay requires synthesis of material that cannot be done in the 

20-30 minutes you have during the exam.  

Before the Exam 

Anticipate test questions.  

Look at the question from the last exam. Did the question ask you to apply a 

theory to historical or contemporary events? Did you have to 

compare/contrast theories? Did you have to prove an argument? Imagine 

yourself in the role of the instructor--what did the instructor emphasize? 

What are the big ideas in the course? 

Practice writing.  
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You may decide to write a summary of each theory you have been discussing, 

or a short description of the historical or contemporary events you've been 

studying. Focus on clarity, conciseness, and understanding the differences 

between the theories. 

Example  

2016 Group 2 Mains Essay Question  

Explain the Details of the various social security programs and government 

policies to elevate the status of Women in India? 

இந்தியொவில் ப ண்களின் நிசல உயர உதவும் மத்திய அரசின் ைமூக  ொதுகொப்பு திட்டங்கள் 

மற்றும் அரசு பகொள்சககசைப்  ற்றி விைக்குக?  

After seeing the above question many aspirants starts writing about various 

welfare schemes implemented by the Union government after completion of 2 

pages their content over then they thing I must be started from there and here 

I missed the important point’s etc. Like this many aspirant feel when writing 

an essay. 

When you writing the essay you should understand the question thoroughly 

then only you should start writing. Let me take this question as example you 

can divide your writing in the following ways  

1. Introduction: 

In this area you try to convey the evaluator and give an outline about 

the entire answer of this question.  You can narrate the status of women 

and why the social welfare schemes are important and how the welfare 

schemes improved the states of women etc 

2. diagram of your ideas 

This structure serves as a foundation for your paper. Use either an 

outline or a diagram to jot down your ideas and organize them.  For 

example organize the heading like status of women in three ways, 

socially, economically, politically like this  

3.   Main concept / theory / what the subject is about 
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Here you can write about the various schemes and policies, even you 

can classify the schemes into various sub topic like, Education, 

employment , health, entrepreneur and also various policy measures 

etc. 

4. Current scenario  

Current Scenario of the schemes relates with Current Scheme for 

example you can write free gas stove program implemented by the 

Government.  

5. Suggestion 

In this area you can analyze the schemes and outcome of the schemes, 

if possible some suggestion of the schemes with substantial facts and 

arguments. 

6. Conclusion 

Conclusion brings closure of the topic and sums up your overall ideas 

while providing a final perspective on your topic. Your conclusion 

should consist of three to five strong sentences. Simply review your 

main points and provide reinforcement of your thesis.  

( above is the sample with reference to the Question, Based on the type 

of Question you need to write , if the question asks examine or criticize 

means your answer may be vary)  

General Suggestion  

 In order to write a successful essay, you must organize your thoughts. By 

taking what’s already in your head and putting it to paper, you are able to 

see connections and links between ideas more clearly. This structure 

serves as a foundation for your paper.  

 Now that you have developed your thesis and the overall body of your 

essay, you must write an introduction. The introduction should attract the 

reader’s attention and show the focus of your essay. 

 Begin with an attention grabber. You can use shocking information, 

dialogue, a story, a quote, or a simple summary of your topic. Whichever 

angle you choose, make sure that it ties in with your question  



IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI – 9952521550 38 

 

 The body must cover the entirety of the subject that has been given in the 

question. The length of the body should not exceed than 3 paragraphs. 

 You can write short paragraphs, say made up of five lines. However, the 

length of your sentence may vary. The aim of writing a letter is to convey 

something important and that cannot wait. So, write only important details 

without any fluff. 

 There should never be any repetition of the content matter in a letter. 

Repeating a word again and again in the letter does not look appealing. 

You can make use of synonyms for the words if you wish to use them again. 

 Lucid writing: Anyone desiring to write well should try to cultivate a lucid 

writing style. Lucid style has a flow and is smooth to read. The word used 

by a lucid writer are generally the part our common vocabulary. Very 

difficult words are never used out of context and at best avoided 

 An impressive has lot to tell about its author. It reflects the author's 

command over the subject and the depth of his knowledge. Of course, no 

body is suggesting that you go for a wide reading a month or two before 

the examination. Nothing could be more disastrous to your score in the 

other papers, than this. But you have even six months left for your 

examination you can go for wide reading. 

 Excessive criticism of Govt. policy schemes can be avoided 

 Don’t deviate from the Subject. You are supposed to write 500 words but 

you don’t know the exact answer so you just beat around the bushes and 

write the garbage stuff to fill up the pages, while this tactic doe’s work in 

the school and college exams but don’t try it in the essay paper. 

How to write an Essay in TNPSC Exam 

TNPSC பதர்வுகளில் கட்டுசர எழுதுவது எப் டி 

ப ொதுவொக எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட  தசலப்பின் கீழ் வினொ பகட்கப் டும் என் சத 

இத்பதர்வில் வசரயறுக்க இயலொது. ஆனொல் டி என் பி  எஸ் சி பதர்விசனப் 

ப ொருத்தவசர பதர்வொசணயொமொனது , ைமூக, ப ொருைொதொர நிகழ்வுகள் மற்றும் மத்திய 

மொநில அரசின் திட்டங்கசை அடிப் சடயொக சவத்பத தொன் கட்டுசர வினொவிசன 

தயொரிக்கிறது. இதில் நீங்கள் 500 வொர்த்சதகளுக்கு சுமொர் 6  க்கங்கள் எழுத பவண்டி 

இருக்கும். பமொத்தம் 4 வினொக்கள் பகொடுக்கப் ட்டு அதில் ஏபதனும் இரண்டனுக்கு 

விசடயளிக்க பவண்டும்  
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Writing a good essay requires synthesis of material that cannot be done in 

the 20-30 minutes you have during the exam.  

சிறந்த கட்டுசர எழுதுவது என் து நல்ல 

கருத்துக்கசைபயொ/தகவல்கசைபயொ/குறிப்புக்கசைபயொ பகொண்ட பதொகுப் ொக இருக்க 

பவண்டும். ஆனொல் அசத நொம் பவறும் 20-30 நிமிடங்களில் பதர்வின் ப ொது மட்டும் 

எழுத இயலொது 

 

Before the Exam / பதர்வுக்கு முன் 

Anticipate test questions. / பதர்வு வினொக்கசை எதிர் பநொக்குதல்  

கசடசியொக நடந்த பதர்வின் வினொவிசன எடுத்துப்  ொர்க்க பவண்டும். அதில் வினொ 

எதசன நம்மிடம் இருந்து எதிர் ொர்க்கின்ரது என் சத புரிந்து பகொள்ை பவண்டும். ஏபதனும் 

ஒரு பகொள்சகசய/பகொட் ொட்டிசன ப ொருத்திப் ொர்க்க பைொல்கிறதொ? வரலொறு அல்லது 

ைமகொல நிகழ்வுகசை பகட்கிறதொ? ஏபதனும் இரண்டு பகொள்சகசயபயொ அல்லது 

ப ொருசைபயொ ஒப்பிடச் பைொல்கிறதொ? இல்சல விவொதத்தின் மூலம் பைய்திசன உறுதி 

 டுத்தச் பைொல்கிறதொ? இசத நீங்கள் ஒரு விசடசயத் திருத்தும் ஆசிரியரின்  ொர்சவயில் 

இதசன அனுக பவண்டும். விசடசய மதிப்பீடு பைய் வர் என்ன எதிர் ொர்க்கிறொர். 

எப் டிபயல்லம் இருக்கும் என்ற கருதுபகொள். 

Practice writing எழுத்துப்  யிற்சி  

நீங்கள் ஏபதனும் ஒரு வினொவுக்கொன பதொகுப்பு அது நீங்கைொக விவொதித்த ஒரு 

ப ொருைொகபவொ அல்லது வரலொற்று நிகழ்வுகள் மற்றும் ைமகொல நிகழ்வுகைொகபவொ 

இருக்கலொம், ப ொருளிசனப்  ற்றி நீங்கள்  டித்துக்பகொண்டிருக்கலொம். எழுதும் ப ொது 

விசடயொனது பதளிவொனதொகவும், சுருக்கமொனதொகவும் புரிந்து பகொள்ைக்கூடிய 

வசகயிலும் இரண்டு பகொள்சககளுக்கிசடபயயொன பவறு ொட்டிசன பிரதி லிப் தொகவும் 

இருக்கும் வசகயில் எழுதிப்  ொர்க்கலொம் 

Example  

2016 Group 2 Mains Essay Question  

Explain the Details of the various social security programs and government 

policies to elevate the status of Women in India? 

இந்தியொவில் ப ண்களின் நிசல உயர உதவும் மத்திய அரசின் ைமூக  ொதுகொப்பு 

திட்டங்கள் மற்றும் அரசு பகொள்சககசைப்  ற்றி விைக்குக?  

 

பமற்கண்ட வினொசவ  ொர்த்தவுடன் ப ரும் ொலன பதர்வர்கள் மத்திய மற்றும் மொ நில 

அரசுகள் பையல் டுத்தும் திட்டத்திசன  ற்றி எழுத துவங்கிவிடுவர்,  இரண்டு  க்கங்கள் 

எழுதி முடித்தவுடன் எழுதுவதற்கு ப ொதுமொன  விசட இல்சல என் தசன அறிவொர்கள், 
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அதன் பின் நொன் இப் டி எழுதியிருக்கலொம், இப் டி துவங்கி இருக்கலொம் , இந்த 

குறிப்புக்கசை எல்லொம் நொன் எழுதொமல் விட்டு விட்படன் என நிசனப் துண்டு 

எப்ப ொது நீங்கள் கட்டுசரக்கொன விசட எழுத இருக்கின்றீர்கபைொ நீங்கல் முதலில் அந்த 

வினொவிசன முழுசமயொக உள்வொங்கி புரிந்து பகொண்டு அதன் பின்பு  எழுத துவங்க 

பவண்டும். பமற்கண்ட வினொவிசன அடிப் சடயொக சவத்பத எப் டி விசட எழுதலொம் 

என் தசன விைக்குகிபறன் 

 

Introduction:அறிமுகம் 

இந்தப்  குதியில் நீங்கள்  விசடசய மதிப்பீடு பைய் வருக்கு , எனது விசட இப் டித்தொன் 

இருக்கப்ப ொகிறது என ஒரு பமபலொட்டமொன(Outline) தகவசல பதரிவிக்க பவண்டும். 

இதில் நீங்கள் ப ண்களின் நிசலசம என்ன என் சதயும் ஏன் ைமூக நலத்திட்டங்கள் 

ப ண்களுக்கு முக்கியம், மற்றும் இந்த திட்டங்கள் எவ்வொறு ப ண்களின் நிசலசய 

உயர்த்துகிறது என் சத சுருக்கமொக எழுதலொம் 

 

Diagram of your ideas / உங்கள் எண்ணத்திசன விைக்கப் டமொக மொற்றுங்கள் 

இந்த அசமப்பில் நீங்கள் எழுதுவதுதொன் உங்கைது விசடக்கொன அடித்தைமொக அசமயும். 

இதில் நீங்கள் பைொல்ல விரும்பும் கருத்துக்கசை விைக்கப் டமொக ஒழுங்கசமக்கலொம். 

உதொரணமக நீங்கள் ப ண்களின்  நிசலசயப்  ற்றி எழுதப் ப ொகிறீர்கள் என்றொல் அதசன 

விைக்கப் டமொக ,ைமூக, ப ொருைொதொர, அரசியல் என இவ்வொறு விைக்கலொம். 

 

Main concept / theory / what the subject is about / முக்கிய பகொள்சக/ 

விைக்கம/ எசதப் ற்றி எழுதப் ப ொகிறீர்கள்  

 

இங்கு நீங்கள்  ல்பவறு திட்டங்கள் பகொள்சககசைப்  ற்றி எழுதலொம் . பமலும் 

அவற்றிசன  ல்பவறு துசன தசலப்புக்க்களின் கீழ் வசகப் டுத்தலொம்.கல்வி, 

பவசலவொய்ப்பு, சுகொதொரம், பதொழில்முசனதல் மற்றும் பிற வசகயொன பகொள்சக 

நடவடிக்சககள் 

 

Current scenario  நிகழ்கொல நிசல 

ஒரு திட்டம் பதொடர் ொன ைமீ த்திய நிசலசய நீங்கள் பதொடர்பு  டுத்தலொம். உதொரணமொக 

மத்திய அரசின் இலவை சிலிண்டர் திட்டம் பையல் டுத்துவசதப்  ற்றி. 

 

Suggestion  ரிந்துசரகள் 
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இங்கு நீங்கள் திட்டங்களின்  லன்கசை ஆரொய்ந்து அதில் ஏபதனும் ைொத்தியமொன 

 ரிந்துசரகசை அளிக்கலொம், ஆனொல் அவ்வொறு அளிக்கும் ப ொது தகுந்த ைொன்றுகள் 

மற்றும் விவொதத்துடன் நீங்கள் எடுத்துசரக்க பவண்டும். 

 

Conclusion முடிவுசர 

முடிவுசரயொனது உங்களின்  திசல முடிவுக்கு பகொண்டுவருவதொகும் அதொவது நீங்கள் 

எழுதிய எல்லொவற்சறயும் சுருக்கமொக எடுத்துசரப் து. முடிவுசரயொனது சுமொர் ஐந்து 

அல்லது ஆறு கருத்தொழமிக்கசவயொக இருக்க பவண்டும். சுருக்கமொக பைொல்வதொனொல் 

நீங்கள் பமபல எழுதிய விசடகசை மறு ொர்சவ பைய்து நீங்கள் பைொல்லியவற்றிற்கு  லம் 

கூட்டுமொறு இருக்க பவண்டும். 

 ( பமபல கூறியது பகட்கப் ட்ட வினொவிசன அடிப் சடயொக சவத்து 

விைக்கப் ட்டதொகும். ஆனொல் பதர்வில் எவ்வொறு வினொ பகட் டுகிறபதொ 

அதற்பகற்றொற்ப ொல் உங்கள் விசட அசமய பவண்டும் உதொரணமொக, ஆரொய்க, விைக்குக, 

 குப் ொய்க எனக்பகட்டொல் அதற்பகற்றொற்ப ொல் உங்கள் விசட அசமய பவண்டும்.) 

 

General Suggestion ப ொதுவொன ஆபலொைசன 

 பவற்றிகரமொன கட்டுசர எழுதுவதற்கு முதலில் உங்கள் கருத்துகள் அல்லது 

சிந்தசனசய முசறயொக ஒழுங்கசமக்க பவண்டும். உங்கள் சிந்சதசனயில் 

உள்ைசத தொளில் எழுதுவதற்கு உதவி புரியும் ,பமலும் நீங்கள் உங்கள் விசடசய 

ஒவ்பவொரு  த்தியுடனும் பதொடர்பு  டுத்தி எழுதுவதற்கு வைதியொக இருக்கும். இது 

உங்களின் விசடக்கு ஒரு அடித்தைமொக அசமயும் 

 உங்கள் எழுத பவண்டிய கருத்துக்கசை பமம் டுத்திய பிறகு கண்டிப் ொக அறிமுகக் 

குறிப்பு எழுத பவண்டும். நீங்கள் எழுதக்கூடிய அறிமுகவுசரயொனது விசடத்தொள் 

திருத்து வரின் கவனத்சத ஈர்க்கக்கூடியதொக இருக்க பவண்டும். 

 கவனம் ஈர்க்கும் நசடயில் எழுதும் ப ொது  ல்பவறு தகவகல்கள், உதொரணங்கள், 

பைொற்பறொடர் என  லவற்சற உங்கள் தசலப்ச   லப் டுத்துமொறு இருக்க பவண்டும். 

ஆனொல் நீங்கள்  யன் டுத்தும் பைொற்பறொடரொனது வினொவுக்கு பதொடர்புசடயதொகவும் 

இருக்க பவண்டும்  

 ஒவ்பவொரு தசலப்பின் கீழும் இரண்டு அல்லது மூன்று  த்திகைொக இருக்குமொறு எழுத 

பவண்டும். 

 நீங்கள் சுருக்கமொன  த்திகைொகவும் ஐந்து வரிகளில் எழுதலொம் எப் டியிருந்தொலும் 

உங்களின் வொக்கியம் பவறு டலொம். ஆனொல் எழுதுவதின் பநொக்கம் நொம் பைொல்ல 

வருகின்ற கருத்திசன பதளிவொக பதரிவிக்கும் வண்ணம் இருக்க பவண்டும்.எனபவ 

முக்கியமொன தகவல்கசை மட்டும் இருக்கபவண்டும் வழவழபவன இருக்கக் கூடொது. 
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 விசட எழுதும்ப ொது வொக்கியபமொ , ப ொருபைொ திரும்  திரும்  அபத மொதிரி வரும் டி 

எழுதுவசத தவிர்க்க பவண்டும் அப் டியும் எழுதினொல் அதற்கு ப ொருத்தமொன 

இசணயொன பைொல்சல  யன் டுத்தி எழுத பவண்டு,. 

 எளிசமயொன நசடயில் எழுதிப் ழக பவண்டும் எளிசமயொக எழுதுவதனொல் பதொடர்ந்து 

வொசிப் தில் தசட இருக்கொது. பமலும் நொம்  யன் டுத்துகிற வொர்த்சதகபைொ பைொல்பலொ 

ப ொதுவொக புழக்கத்தில் இருக்க பவண்டும். கடினமொன பமொழி நசடசய சகயொைக் 

கூடொது 

 நீங்கள் எழுதும் விசடயொனது நீங்கள் யொர் என விசடசயத் திருத்து வருக்கு 

பிரதி லிக்கக் கூடிய வசகயில் இருக்க பவண்டும். பமலும் அந்த குறிப்பிட்ட  ொடத்தில் 

உங்கள் ஆழ்ந்த புலசமயும் இருக்க பவண்டும். ஆனொல் அது மொதிரி எழுதுவதற்கு 

பதர்விற்கு ஒன்றிரண்டு மொதங்கள் மட்டுபம வொசிப்பிருந்தொல் அது  லன் தரொது. உங்கள் 

பதர்விற்கு ஆறு கொல இசடபவளி இருப் தற்கொன வொய்ப்பு உண்டு எனபவ அதிகம் 

வொசியுங்கள்  

 அரசைபயொ அல்லது அரசின் திட்டங்கசைபயொ அைவுக்கதிகமொக விமர்சிப் சத 

தவிர்க்க பவண்டும் 

 எழுதும் விசடயொனது  ொடத்திட்டத்திலிருந்து விலகி இருக்கக் கூடொது அபத பவசை 

நீங்கள் 500 வொர்த்சதகளில் விசடயளிக்க பவண்டியிருக்கும் ப ொது உங்களுக்கு 200 

வொர்த்சதகள் மட்டுபம பதரிந்திருந்தொலும்  ள்ளியிபலொ அல்லது கல்லூரியிபலொ 

கசதயசடத்தது ப ொல் பைய்யக்கூடொது. இந்த வசகத்தந்திரங்கள் எல்லொம் 

ப ொட்டித்பதர்வில் பைல்லு டி ஆகொது. 
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 1 தமகாழி இன்பத்ேமிழ் * 2
ேமிழ்ககும்மி 5
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கனவு பலித்ேது 15
ேமிழ் எழுத்துகளின் வரகயும் தேகாரகயும் 18

2 இயறறக சி்லப்பதிககாைம் * 26
ககாணி நி்லம் * 29

இயறரக இன்பம் சிறகின் ஓரச 32
கிைவனும் கடலும் 37
முேத்லழுத்தும் சகாரதபழுத்தும் 43
திருககுறள * 48

3 அறிவியல், த�ொழில்நுடபம் அறிவியல் ஆத்திசூடி 52
அறிவிய்லகால் ஆளதவகாம் 55

எநதிை உ்லகம் கணியனின் �ணபன் 58
ஒளி பிறநேது 64
தமகாழிமுேல், இறுதி எழுத்துகள 69

4 கல்வி மூதுரை * 78
துன்பம் தவல்லும் கல்வி 80

கணதணனத் ேகும் கல்விககண திறநேவர 83
நூ்லகம் த�காககி... 87
இன எழுத்துகள 91

5 �காகரிகம், பணபகாடு ஆசகாைகதககாரவ 100
கணமணிதய கணணுறஙகு 102

பகாடறிநது ஒழுகுேல் ேமிைர தபருவிைகா 105
மனம் கவரும் மகாமல்்லபுைம் 109
மயஙதககாலிகள 114
திருககுறள * 120

VIII

6th Std Tamil CBSE FM.indd   8 20-03-2020   16:14:04

www.tntextbooks.in



ை.எண் ப்பாருண்ளம/இயல ்பாைத்தள்பபு்கள் ்பக்க
எண்

 ( * ) இக்குறியிட் ெநா்லகள் ைனப்ெநா்ப்ெகுதி

மின் நூல் இணைய வளங்கள்மதிப்பீடு

6 தேகாழில், வணிகம் �கானி்லம் பரடத்ேவன் 126
கடத்லகாடு விரளயகாடு * 129

கூடித் தேகாழில் தசய் வளரும் வணிகம் 132
உரைப்தப மூ்லேனம் 137
சுட்டு எழுத்துகள, வினகா எழுத்துகள 140

7 �காடு, சமூகம், அைசு, நிருவகாகம் பகாைேம் அன்ரறய �காறறஙககால் * 148
ேமிழ்�காட்டில் ககாநதி 151

புதுரமகள தசய்யும் தேசமிது தவலு�காச்சியகார 155
�கால்வரகச் தசகாறகள 159

8 அறம், ேத்துவம், சிநேரன பைகாபைக கணணி  * 166
நீஙகள �ல்்லவர 168

எல்்லகாரும் இன்புற பசிப்பிணி தபகாககிய பகாரவ 170
பகாேம் 174
தபயரச்தசகால் 178
திருககுறள * 184

9 மனிேம், ஆளுரம ஆசிய த�காதி 188
மனிேத�யம் 192

இன்னுயிர ககாப்தபகாம் முடிவில் ஒரு தேகாடககம் 196
அணி இ்லககணம் 199
திருககுறள 205
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வ.எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்புகள் �கக
எண்

ப�ொருளடககம்

 1 தமகாழி எஙகள ேமிழ் * 2

ஒன்ைல்்ல இைணடல்்ல 5

அமுேத்ேமிழ் தபச்சுதமகாழியும் எழுத்துதமகாழியும் 8

தெகா்லவரடகள 14

குற்றியலுகைம், குற்றியலிகைம் 18

2 இயற்ரக ககாடு * 26

அப்படிதய நிற்கட்டும் அநே மைம் 29

அணிநிைல் ககாடு வி்லஙகுகள உ்லகம் 32

இநதிய வனமகன் 38

�கால்வரகக குறுககஙகள 42

திருககுைள * 47

3 �காடு, ெமூகம் புலி ேஙகிய குரக* 52

பகாஞரெ வளம் 54

�காடு அரே �காடு தேசியம் ககாத்ே தெம்மல் 

பசும்தபகான் முத்துைகாமலிஙகத்தேவர

58

கப்பத்லகாட்டிய ேமிைர 63

வைககு 67

4 அறிவியல், தேகாழில்நுட்பம் க்லஙகரை விளககம் * 76

கவின்மிகு கப்பல் 79

அறிவியல் ஆககம் ேமிைரின் கப்பற்கர்ல 82

ஆழ்கடலின் அடியில் 88

இ்லககியவரகச் தெகாற்கள 93

5 கல்வி இன்பத்ேமிழ்க கல்வி 100

அழியகாச் தெல்வம் * 103

ஓதுவது ஒழிதயல் வகாழ்விககும் கல்வி 105

பளளி மறுதிைப்பு 110

ஓதைழுத்து ஒருதமகாழி, பகுபேம், பககாப்பேம் 114
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வ.எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்புகள் �கக
எண்

 ( * ) இககுறியிட்டை ்பாடைல்ள் ைைப்பாடைப்குதி

மின் நூல் இணைய வளங்கள்மதிப்பீடு

6 கர்ல, அைகியல் ஒரு தவணடுதககாள 122

கீரைப்பகாத்தியும் குதிரையும் * 125

கர்லவணணம் தபசும் ஓவியஙகள 127

ேமிழ் ஒளிர இடஙகள 133

தேகாழிற்தபயர 139

திருககுைள * 144

7 �காகரிகம், தேகாழில், வணிகம் விருநதேகாம்பல் * 148

வயலும் வகாழ்வும் 150

�யத்ேகு �காகரிகம் திகதகல்்லகாம் புகழுறும் திருத�ல்தவலி 153

திருத�ல்தவலிச் சீரமயும் கவிகளும் 158

அணி இ்லககணம் 162

8 அைம், ேத்துவம், சிநேரன புதுரம விளககு * 168

அைம் என்னும் கதிர * 171

ஒப்புைவு ஒழுகு ஒப்புைவு த�றி 173

உணரம ஒளி 178

அணி இ்லககணம் 184

திருககுைள * 188

9 மனிேம், ஆளுரம மர்லப்தபகாழிவு 192

ேன்ரன அறிேல் 195

மகானுடம் தவல்லும் கணணியமிகு ேர்லவர 197

 பயணம் 201

ஆகுதபயர 207

திருககுைள 214
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வ. 
எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்புகள் �கக

எண் மைொ்தம்

ப�ொருளடககம்

 1 தமகாழி ேமிழ்தமகாழி வகாழ்த்து* 2

ஜூன்

ேமிழ்தமகாழி மைபு 5

ேமிழ் இன்பம் ேமிழ் வரிவடிவ வளரச்சி 8

தெகாற்பூஙககா 13

எழுத்துகளின் பிைப்பு 17

2 இயற்ரக ஓரட* 24

ஜூர்ல

தககாணகககாத்துப் பகாட்டு 27

ஈடில்்லகா இயற்ரக நி்லம் தபகாது 30

தவட்டுககிளியும் ெருகுமகானும் 34

விரனமுற்று 37

திருககுைள* 43

3 அறிவியல், தேகாழில்நுட்பம் த�காயும் மருநதும்* 48

ஆகஸ்டு

வருமுன் ககாப்தபகாம்* 50

உடர்ல ஓம்புமின் ேமிைர மருத்துவம் 53

ேர்லககுள ஓர உ்லகம் 59

எச்ெம் 63

4 கல்வி கல்வி அைதக அைகு* 70

தெப்டம்பர

புத்திரயத் தீட்டு 72

கல்வி கரையி்ல பல்துரைக கல்வி 74

ஆன்ை குடிப்பிைத்ேல் 79

தவற்றுரம 84

5 கர்ல, அைகியல், பணபகாடு திருகதகேகாைம் 94

அகதடகாபர

பகாடறிநது ஒழுகுேல்* 96

குைலினிது யகாழினிது �காட்டுப்புைக  

ரகவிரனக கர்லகள

98

ேமிைர இரெககருவிகள 104

தேகாரகநிர்ல, தேகாககாநிர்லத் 

தேகாடரகள

110

திருககுைள * 118
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வ. 
எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்புகள் �கக

எண் மைொ்தம்

 ( * ) இககுறியிட்டை ்பாடைல்ள் ைைப்பாடைப்குதி

மின் நூல் இணைய வளங்கள்மதிப்பீடு

6 �காகரிகம், தேகாழில், வணிகம் வளம் தபருகுக 122

�வம்பர

மரைச்தெகாறு 124

ரவயம்புகழ் வணிகம் தககாஙகு�காட்டு வணிகம் 127

ககா்லம் உடன் வரும் 133

புணரச்சி 139

7 �காடு, ெமூகம் பரட தவைம்* 144

�வம்பர

விடுேர்லத் திரு�காள 147

பகாருககுளதள �ல்்ல �காடு பகாைே ைத்னகா எம்.ஜி.

இைகாமச்ெநதிைன்

150

அறிவுெகால் ஔரவயகார 155

வல்லினம் மிகும் இடஙகளும் 

மிககா இடஙகளும்

161

8 அைம், ேத்துவம், சிநேரன ஒன்தை கு்லம்* 168

டிெம்பர

தமய்்ஞ்கான ஒளி 170

அைத்ேகால் வருவதே இன்பம் அதயகாத்திேகாெர சிநேரனகள 172

மனிே யநதிைம் 177

யகாப்பு இ்லககணம் 182

திருககுைள * 188

9 மனிேம், ஆளுரம உயிரககுணஙகள 192

ஜனவரி

இரளய தேகாைனுககு 195

குன்தைன நிமிரநதுநில் ெட்டதமரே அம்தபத்கர 198

 பகால் மனம் 203

அணி இ்லககணம் 209

திருககுைள 214

IX

8th Std Tamil _Introduction.indd   9 03-01-2020   15:02:45

www.tntextbooks.in



ை.எண் ப்பாருண்ளம, இயல ்பாைத்தள்பபு்கள் ்ப.  எண் மாதம்

1 தமகாழி திைகாவிட தமகாழிககுடும்பம் 2

ஜூன்

ேமிதைகாவியம் 8

அமுதேன்று தபர ேமிழ்விடு தூது * 10

வளரும் தெல்வம் 13

தேகாடர இ்லககணம் 18

2 இயற்ரக, சுற்றுச்சூைல் நீரின்றி அரமயகாது உ்லகு 32

ஜூன்

ஜூர்ல

பட்டமைம் 38

 உயிருககு தவர தபரியபுைகாணம் * 40

புை�கானூறு * 44

ேணணீர 47

துரணவிரனகள 52

3 பணபகாடு ஏறு ேழுவுேல் 64

ஜூர்ல

 மணிதமகர்ல 68

உளளத்தின் சீர அகைகாய்வுகள 72

வல்லினம் மிகும் இடஙகள 78

திருககுைள * 87

4 அறிவியல், தேகாழில்நுட்பம் 
இயநதிைஙகளும் இரணயவழிப் 

பயன்பகாடும்
96

ஆகஸ்ட்

ஓ, என் ெமககா்லத் தேகாைரகதள! * 103

எட்டுத்திககும் தென்றிடுவீர உயிரவரக* 105

விணரணயும் ெகாடுதவகாம் 107

வல்லினம் மிககா இடஙகள 113

5 கல்வி கல்வியில் சிைநே தபணகள 124

அகதடகாபர

குடும்ப விளககு 130

கெடை  தமகாழிேல் சிறுபஞெமூ்லம் * 133

வீட்டிற்தககார புத்ேகெகார்ல 135

இரடச்தெகால் – உரிச்தெகால்  139

ப்பாருைைக்கம்
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IX

 ( * ) இக்குறியிட்ட ்பாடலகள் மனப்பாடப்பகுதி

மின் நூல �திப்பீடு இகணய வளங்கள்

ை.எண் ப்பாருண்ளம, இயல ்பாைத்தள்பபு்கள் ்ப.  எண் மாதம்
6 கர்ல, அைகியல், புதுரமகள சிற்பககர்ல 152

அகதடகாபர

�வம்பர

இைகாவண ககாவியம் * 157

கர்ல ப்ல வளரத்ேல் �காச்சியகார திருதமகாழி 161

தெய்தி 163

புணரச்சி 168

திருககுைள * 177

7
�காகரிகம், தேகாழில், வணிகம் 

�காடு, ெமூகம், அைசு, நிருவகாகம்

இநதிய தேசிய இைகாணுவத்தில் 

ேமிைர பஙகு
182

�வம்பர

சீவக சிநேகாமணி * 186

வகாழிய நி்லதன முத்தேகாளளகாயிைம் * 189

மதுரைகககாஞசி 191

ெநரே 194

ஆகுதபயர 200

8 அைம், ேத்துவம், சிநேரன தபரியகாரின் சிநேரனகள 210

ஜனவரி

ஒளியின் அரைப்பு 215

என்ேர்லக கடதன ேகாதவகா தே ஜிங 217

யதெகாேை ககாவியம் * 219

மகனுககு எழுதிய கடிேம் 220

யகாப்பி்லககணம் 223

9 மனிேம், ஆளுரம விரிவகாகும் ஆளுரம 232

பிப்ைவரி

அககரை * 237

அன்தபன்னும் அைதன குறுநதேகாரக 239

ேகாய்ரமககு வைட்சி இல்ர்ல! 241

அணியி்லககணம் 246

திருககுைள 254
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வ.எண் ப�தாருண்றெ/இயல் �தாட்ததறெப்புகள் �.  எண் ெதாதம்

1 தமகாழி அன்ரன தமகாழிதய* 2

ஜூன்
அமுேஊற்று

ேமிழ்ச்தெகால் வளம் 4

இைட்டுை தமகாழிேல் 9

உரை�ரடயின் அணி�்லன்கள 11

எழுத்து, தெகால் 16

2 இயற்ரக, சுற்றுச்சூைல் தகட்கிைேகா என்குைல்! 26

ஜூன்

உயிரின் ஓரெ

ககாற்தை வகா! 31

முல்ர்லப்பகாட்டு* 33

புயலித்ல ஒரு தேகாணி 36

தேகாரகநிர்லத் தேகாடரகள 40

3 பணபகாடு விருநது தபகாற்றுதும்! 50

ஜூர்ல

கூட்டகாஞதெகாறு

ககாசிகககாணடம்* 54

மர்லபடுகடகாம் 56

தககாபல்்லபுைத்து மககள 58

தேகாககாநிர்லத் தேகாடரகள 63

திருககுைள 70

4 அறிவியல், தேகாழில்நுட்பம் தெயற்ரக நுணணறிவு 76

ஜூர்ல�கான்ககாம் ேமிழ்

தபருமகாள திருதமகாழி* 82

பரிபகாடல் 83

விணரணத் ேகாணடிய ேன்னம்பிகரக 85

இ்லககணம் - தபகாது 90

5 கல்வி தமகாழிதபயரப்புக கல்வி 100

மணற்தகணி

நீதி தவணபகா* 106

ஆகஸ்ட்

திருவிரளயகாடற் புைகாணம்* 107

புதிய �ம்பிகரக 111

வினகா, விரட வரககள, தபகாருளதககாள 117

ப�தாருளடக்கம்
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IX
மின் நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

வ.எண் ப�தாருண்றெ/இயல் �தாட்ததறெப்புகள் �.  எண் ெதாதம்

6 கர்ல, அைகியல், புதுரமகள நிகழ்கர்ல 128

ஆகஸ்ட்நி்லகா முற்ைம்

பூத்தேகாடுத்ேல் 133

முத்துககுமகாைெகாமி பிளரளத்ேமிழ்* 134

கம்பைகாமகாயணம்* 136

பகாய்ச்ெல் 139

அகப்தபகாருள இ்லககணம் 144

திருககுைள 154

7 �காகரிகம், �காடு, ெமூகம், சிற்ைகல் ஒளி (ேன்வை்லகாறு) 160

அகதடகாபர

ஏர புதிேகா? 165

விரேத�ல்

தமய்ககீரத்தி 166

சி்லப்பதிககாைம்* 168

மஙரகயைகாய்ப் பிைப்பேற்தக... 171

புைப்தபகாருள இ்லககணம் 176

8 அைம், ேத்துவம், சிநேரன ெஙக இ்லககியத்தில் அைம் 184

அகதடகாபர

தபருவழி

ஞகானம் 188

ககா்லககணிேம்* 189

இைகாமகானுெர  (�காடகம்) 191

பகா - வரக, அ்லகிடுேல் 195

9 மனிேம், ஆளுரம தஜயககாநேம் ( நிரனவு இேழ்) 204

�வம்பர 

டிெம்பர

அன்பின் தமகாழி

சித்ேகாளு 211

தேம்பகாவணி* 212

ஒருவன் இருககிைகான் 216

அணி 221

திருககுைள 230

(
*
) இக்குறியிட்ட பா்டல்கள் மனபபா்டப பகுதி்கள்

10th_Tamil_Unit 1.indd   9 24-01-2020   10.04.05 AM

www.tntextbooks.in



1 2
* 7
* 9

12
17

2 28

32
33
36
38
44

3 52

56
* 58

* 60
62
66

* 77
4 86

91
* 93

96
98
103
114
119
120

 122

124
128
140
145
148
151
155

* 167

X

www.tntextbooks.in



XI

*

172

178
179
181
183
188
198

* 201
205
208
213
222
225

* 226
* 227

229
233
236
246
249
250
254
258
267

www.tntextbooks.in



இயல ப்பாருண்ளம ்பாைத்தள்பபு்கள் ்பக்க  
எண் மாதம்

1 தமகாழி தெய்யுள இளநேமிதை ! 2

ஜூன்

உயிரினும் ஓம்பப் படும் உரை�ரட ேமிழ்தமகாழியின் �ரட அைகியல் 4
தெய்யுள ேன்தனர இ்லகாே ேமிழ் 8

துரணப்பகாடம் ேம்பி த�ல்ர்லயப்பருககு 10
இ்லககணம் ேமிைகாய் எழுதுதவகாம் 14

2 இயற்ரக, தவளகாணரம, 
சுற்றுச்சூைல்

தபய்தயனப்  
தபய்யும் மரை

உரை�ரட தபருமரைகககா்லம் 24

ஜூன்

தெய்யுள பிைதககாரு �காள தககாரட 29
த�டு�ல்வகாரட* 30

துரணப்பகாடம் முேல்கல் 32
இ்லககணம் �கால்வரகப் தபகாருத்ேஙகள 38

3 பணபகாடு உரை�ரட ேமிைர குடும்ப முரை 48

ஜூர்ல

சுற்ைத்ேகார  
கணதண உள

தெய்யுள விருநதினர இல்்லம் 52
கம்பைகாமகாயணம்* 53

துரணப்பகாடம் உரிரமத்ேகாகம் 57
இ்லககணம் தபகாருள மயககம் 63
வகாழ்வியல் திருககுைள* 73

4. கல்வி உரை�ரட பணரடய ககா்லத்துப் பளளிககூடஙகள 80

ஆகஸ்ட்

தெல்வத்துள எல்்லகாம் 
ேர்ல

தெய்யுள இதில் தவற்றி தபை* 86
இரடயீடு 88

புை�கானூறு* 89
துரணப்பகாடம் பகாதுககாப்பகாய் ஒரு பயணம் 91

இ்லககணம் பகா இயற்ைப் பைக்லகாம் 96

5. �காகரிகம், தேகாழில், வணிகம் உரை�ரட மேைகாெப்பட்டினம் 106

ஆகஸ்ட்

�காதடன்ப  
�காட்டின் ேர்ல

தெய்யுள தேய்வமணிமகார்ல* 111
தேவகாைம் 113

அக�கானூறு 115
துரணப்பகாடம் ேர்லககுளம் 118

இ்லககணம் படிமம் 122

ப்பாருைைக்கம்

X
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 ( * ) இக்குறியிட்்ட ்பா்டல்கள் மனப்பா்டப்பகுதி

இயல ப்பாருண்ளம ்பாைத்தள்பபு்கள் ்பக்க  
எண் மாதம்

6. கர்ல, அைகியல், புதுரமகள உரை�ரட திரைதமகாழி 130

அகதடகாபர

சிறுரக அளகாவிய கூழ் தெய்யுள கவிரேகள 136
சி்லப்பதிககாைம்* 137
தமய்ப்பகாட்டியல் 141

துரணப்பகாடம் �டிகர தி்லகம் 144
இ்லககணம் ககாப்பிய இ்லககணம் 149
வகாழ்வியல் திருககுைள* 157

7. �காடு, அைசு, ெமூகம், 
நிருவகாகம்

அருரம  
உரடய தெயல்

உரை�ரட இ்லககியத்தில் தம்லகாணரம 164

�வம்பர

தெய்யுள அதிெயம்லர 169
தேயிர்லத் தேகாட்டப் பகாட்டு 170

புை�கானூறு* 172
துரணப்பகாடம் ெஙகககா்லக கல்தவட்டும் என் 

நிரனவுகளும்
174

இ்லககணம் தேகான்மம் 179

8. மனிேம், ஆளுரம உரை�ரட �மது அரடயகாளஙகரள மீட்டவர 190

டிெம்பர

எல்்லகா உயிரும் 
தேகாழும்

தெய்யுள முகம் 195
இைட்ெணிய யகாத்ரிகம்* 196
சிறுபகாணகாற்றுப்பரட* 200

துரணப்பகாடம் தககாரட மரை 205
இ்லககணம் குறியீடு 209
வகாழ்வியல் திருககுைள 219

மின் நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்
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