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TNPSC குருப் 4 மற்றும் வீ .ஏ. ஓ விளக்கமான அறிவிக்கக | 

பாடத்திட்டம் | படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்| மாதிரி வினாத்ோள் 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் வதர்ோகையம் அரசின் பல்வேறு துகைகளில் காலியாக உள்ள 

பணியிடங்களுக்கு ஒருங்கிகனந்த குருப் 4 மற்றும் வீ.ஏ.ஓ வதர்வுகளுக்கு அறிவிக்கக 

வேளியிடப்பட்டுள்ளது. இத்வதர்கேப் வபாறுத்தேகர ஒவர கட்டமாக வகாள்குறித்வதர்வு 

நடத்தப்படும் . இத்வதர்வின் அடிப்பகடயில் விண்ைப்பதாரர்கள் பணியில் வேர்த்துக் வகாள்ளப்படுேர் 

 

விண்ைப்பத் வதாடக்க நாள்  : 30/04/2012 

விண்ைப்பக் ககடசி நாள்  :  28/04/2022 

வதர்வு நாள்    : 24/07/2022 

 

கல்வித் தகுதி   :  10 ஆம் ேகுப்பு ( தட்டச்ேர் பதவிக்கு தட்டச்ேர் முகையான 

பயிற்சி வபற்று ோன்றிதழ் கேத்திருக்க வேண்டும், சுருக்வகழுத்தர் பதவிக்கு சுருக்வகழுத்தர் 

படித்தவதாடு தட்டச்சும் பயின்றிருக்க வேண்டும். குடிசை மாற்று வாரிய இள நிசை 

உதவியாளர ்பணியிடத்திற்கு மடட்ும் 12 ஆம் வகுப்பு 

வதர்வின் அகமப்பு   :  வகாள்குறிேககத் வதர்வு 

வபாதுத்தமிழ் \ கட்ைாயம்  100 வினாக்கள் 

வபாது அறிவு மற்றும் புத்திக்கூர்கம 75+25 

( வேற்றிவபை 6 முதல் 12 ேகரயுள்ள பள்ளிப் புத்தகங்கள், பகைய வினாத்தாள்கள் வபாதுமானகே)  

 

காலிப்பணியிடங்கள் விேரம் 

பதவியின் வபயர் எண்ணிக்கக விேரம் 

கிராம நிர்ோக அலுேலர்  274 

இளநிகல உதவியாளர்  3590+88 

ேரித்தண்டலர்  50 

தட்டச்ேர்  2069 

சுருக்வகழுத்து தட்டச்ேர்  885 

பண்டகக் காப்பாளர்  1 
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இள நிகல உதவியாளர், குடிகே மாற்று 

ோரியம்  

64 

இள நிகல உதவியாளர் , வீட்டு ேேதி ோரியம் 39 

ேரித்தண்டலர், குடிகே மாற்று ோரியம் 49 

தட்டச்ேர் , குடிகே மாற்று ோரியம் 7 

வமாத்தம் 7301 

(இந்த முகை நில அளகேயாளார், ேகரோளார் ஆகிய பணியிடங்கள் குருப் 4 வதர்வில் இல்கல) 

 

ேயது ேரம்பு குருப் 4 பதவிக்கானது 

இடஒதுக்கீட்டு பிரிவு  குகைந்தபட்ே ேயதுேரம்பு உச்ே ேயது ேரம்பு 

தாழ்த்தப்பட்வடார்/ 

பைங்குடியினர் 

18 இல்கல 

பிற்பட்வடார்/ மிகவும் 

பிற்பட்வடார்/ பிற்பட்வடார் 

முஸ்லீம் 

18 இல்கல 

வபாதுப்பிரிவினர் 18 32 

கருத்தில் வகாள்க: நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிகய விட கூடுதலான கல்வித்தகுதி 

வகாண்டிருந்தால் உச்ேபட்ே ேயது ேரம்பு கிகடயாது. அதாேது நீங்கள் 12 ஆம் ேகுப்பு 

படித்திருந்தால் உச்ேபட்ே ேயது ேரம்பு கிகடயாது. 

கிராம நிர்ோக அலுேலர் ேயது ேரம்பு 

இடஒதுக்கீட்டு பிரிவு  குகைந்தபட்ே ேயதுேரம்பு உச்ே ேயது ேரம்பு 

தாழ்த்தப்பட்வடார்/ 

பைங்குடியினர் 

21 42 

பிற்பட்வடார்/ மிகவும் 

பிற்பட்வடார்/ பிற்பட்வடார் 

முஸ்லீம் 

21 42 

வபாதுப்பிரிவினர் 21 32 

கருத்தில் வகாள்கக: கிராம நிர்ோக அலுேலர் வதர்கே வபாறுத்தேகர வபாதுப்பிரிவினகரத் 

தவிர்த்து அகனேருக்கும் உச்ேபட்ே ேயது ேரம்பு 40 ஆகும். ஆனால் முன்னாள் 

இராணுேத்தினருக்கு உச்ேபட்ே ேயது ேரம்பு 53. மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் ேயது 

ேரம்புச் ேலுகக ேைங்கப்படுகிைது. 

வதர்வுக்கட்டை விபரங்கள்  
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குறிப்பு: இதற்கு முன் வதர்வுக்கட்டைம் வேலுத்துேதிலிதிலிருந்து விலக்கு வபற்றிருந்தும் வதர்வு 

எழுதாமல் இருந்தாலும் இலேே கட்டைச் ேலுகககய பயன்படுத்தியதாகவே கருதப்படும். 

 

அன்பு நண்பர்களுக்கு ேைக்கம் , கிராம நிர்ோக அலுேலர் வதர்வுக்கான அறிவிக்கக 

வேளியிடப்ட்டது.எனவே அதகன கருத்தில் என்வனன்ன புத்தகங்கள் எவ்ோறு படிக்க வேண்டும் 

என்பகத எனது அனுபேத்தில் இருந்து வதாகுத்து அளித்துள்வளன். இப்பாடத்திட்டம் குருப் 4 

மற்றும் வீ.ஏ.ஓ  இரண்டிற்கும் வபாதுோனது. தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் வதர்ோகையம் ேமீபத்தில் 

வதர்வு முகைககள மாற்றியகமத்து ,குருப் 4 மற்றும் வீ.ஏ.ஓ ஆகிய இரண்கடயும் ஒவர வதர்ோக 

மாற்றியும் , வேற்றி வபற்ைேர்கள் தாங்கள் விரும்பும் பதவியிகன வதர்ந்வதடுத்துக் வகாள்ளலாம் 

எனவும் அறிவித்துள்ளது.  

 

வபாதுோன அறிவுகரகள் 

1. முதலில் பள்ளிப்பாடப்புத்தகங்ககள  முழுகமயாக படிக்கவும்  திருப்புதலுக்காக மட்டுவம 

அல்லது ஏவதனும் கூடுதல் தகேலுக்காக வேறு நிறுேனத்தின் பாடக்குறிப்புககள படிக்கவும் 

2.  ஒரு நாகளக்கு 5- 7 மணி வநரம் படித்தால் வபாது உங்களால் வேற்றிவபை முடியும். சிலர் 

கூறுேது வபால் 10 மணி வநரம் படிப்பவதன்பது சிைந்ததாக இருக்காது. நாம் எவ்ேளவு வநரம் 

படிக்கின்வைாம் என்பகத விட எப்படி படிக்கிவைாம் என்பதுதான் முக்கியம். வமலும் அகனத்து 

நாட்களிலும் உங்களால் ஒவர வபால் படிக்க இயலாது சில நாட்கள் அதிக வநரம் படிக்கலாம், சில 

நாட்கள் குகைோன வநரம் படிக்கலாம் அகதப்பற்றி கேகலப்பட வதகேயில்கல. 

அகனேரும் இது மாதிரி பிரச்ேகனகய எதிர்வகாள்ேர். 
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3. பாடத்திட்டத்கத கமயமாக கேத்வத படியுங்கள் அது உங்கள் தயாரிப்பிகன வநறிப்படுத்தும். 

முடிந்தால் நீங்கள் படிக்கும் இடத்தில் பாடத்திட்டத்திகன நீங்கள் பார்க்கும் படி கேத்தால் 

சிைப்பாக இருக்கும். 

4.  சிலர் பல்வேறு பயிற்சி கமயங்களின் பாடக்குறிப்புகள் (வமட்டீரியல்ஸ்) வேகரிப்பர் ஆனால் 

அேற்கை படிக்க மாட்டார்கள். எனவே நீங்கள் ஏதாேது ஒரு பயிற்சி கமயத்தின் 

பாடக்குறிப்பிகன பயன்படுத்துங்கள். 

5. வபாதுோக வமாழிப்பாடம் தமிழ் மற்றும் அறிவுக்கூர்கம மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

வபான்ைேற்றில் கேனம் வேலுத்தினால் உங்களால் ேரியாக 125 வகள்விகளுக்கு இந்த மூன்று 

பகுதிகளில் இருந்து விகடயளிக்க இயலும். இகத கேனத்தில் வகாள்ளுங்கள். 

6.  கூடுமானேகர பகைய வினாத்தாள்ககள அடிப்பகடயாக கேத்து உங்கள் தயாரிப்பிகன 

வமம்படுத்துங்கள். 

7.  பாடப்புத்தகம் தவிர்த்து,மவனாரமா வபாது அறிவுப் புத்தகம், அல்லது விகடன் வபாது அறிவுப் 

புத்தகம் , ஆங்கிலத்தில் அரிஹந்த் அல்லது லூவேண்ட் வபாது அறிவு புத்தகத்தில் ஏதாேது 

ஒன்கை நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கவேண்டும். நீங்கள் இப்புத்தகத்திகன படித்தால் அதிகபட்ேம் 

ேராேரிகய விட கூடுதலாக உங்களால் 15 வினாக்களுக்கு ேரியான விகடயளிக்க வேண்டும். 

டாக்டர் ேங்கர ேரேணின் வபாது அறிவுக் களஞ்சியம் என்ை புத்தகத்கதயும் ோசிக்க வேண்டும் 

8. நாம் எவ்ேளவுதான் படித்தாலும் வதர்வு நாளன்று நாம் 3 மணி வநரத்தில் எவ்ோறு 

விகடயளிக்கப்வபாகிவைாம் என்பதில் தான் இருக்கிைது அங்கு நாம் பண்ணுகின்ை தேறு 

என்னவேன்ைால் வகள்விகய தேைாக புரிந்து வகாண்டு விகடயளிப்பது இகத தவிர்ப்பதற்காக 

ஏவதனும் ஒரு வினாத்தாள் ( ேக்தி அல்லது சுரா )வதாகுப்பிகன கேத்து ஒவ்வோரு 

ோரமும்  பயிற்சி வேய்யுங்கள் . 

9.  உங்களுக்குவதகேயான ,பாடக்குறிப்புகள்  (www.iyachamy.com) இகனயதளத்தில் 

பதிவேற்ைப்படும். 

10. ஏற்கனவே நீண்ட காலம் படித்துக் வகாண்டிருப்பேர்கள் தாங்கள் எந்தப் பகுதியில் 

பலவீனமாக இருக்கிறீர்கவளா அந்தப் பகுதியில் இருந்து படிக்க துேங்குங்கள்  

11. புதிதாக படிப்பேர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்தமான எளிகமயான பகுதியில் இருந்து 

படிக்க துேங்குங்கள்  

 

TNPSC குரூப் 4 வதர்வுக்கு  

விண்ைப்பிக்கும் வபாது கேனத்தில் வகாள்ள வேண்டியகே 

Go to www. http://www.tnpscexams.in/  

 

1. முதலில் ஒரு முகைப் பதிவில் தகேல் ேரியாக இருக்கிைதா என்பகத ேரி பார்க்கவும் 

http://www.iyachamy.com/
http://www.tnpscexams.in/
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2. விண்ைபிக்கும் வபாது அறிவிக்ககக்கு பிந்கதய நாள் எடுத்த புககப்படத்கத பதிவேற்ைம் 

வேய்ய வேண்டும் 

3. புதிய புககப்படம் மற்றும் ககவயழுத்கத  டி என் பி எஸ் சி ேழிமுகைகளின்படி பதிவேற்ைம் 

வேய்க  

4. ஒரு முகைப்பதிவில் ஏவதனும் மாற்ைம் வேய்ய வேண்டி இருந்தால் டி என் பி எஸ் சிக்கு 

மின்ன்ஞ்ேல் அல்லது வதாகலவபசி மூலம் தகேல் வதரிவித்தால் , வபாதிய ஆேைங்கள் 

அளித்தபின்பு  மாற்ைங்கள் 7 நாட்களுக்குள் ேரிவேய்யப்படும்.  

விண்ைபிக்கும் வபாது கேனத்தில் வகாள்ள வேண்டியகே  

 10 ஆம் ேகுப்பு , 12 ஆம் ேகுப்பு, பட்டப்படிப்பு ோன்றிதழ்ககள விண்ைப்பிக்கும் வபாது 

இரண்டு முகை ேரிபார்த்த பின்வப விண்ைப்பத்தில் அத்தகேல்ககள பதிவேற்ைம் வேய்க 

 ோதிச் ோன்றிதழில் தேறு நிகைாத ேண்ைம் கேனத்தில் வகாள்க  

 தமிழ் ேழியில் படித்வதார் அதற்கான ோன்றிதழ்ககள முகையான ேடிேத்தில் வபற்று 

விண்ைப்பிக்க வேண்டும் ( இத்வதர்வுக்கு 10 ஆம் ேகுப்புேகர ோங்கினால் வபாதுமானது)  

 விண்ைப்பக் கட்டைம் வேலுத்துேதில் முகையான கேனம் வேலுத்தி விண்ைபிக்க  

வமற்வோன்ன நான்கில் ஏவதனும் தேறு வேய்தால் , வதர்வின் எந்த நிகலயிலும் நமது விண்ைப்பம் 

நிராகரிக்கப்பட ோய்ப்புள்ளது. 

 

ஏன் முதலில் விண்ைப்பிக்க வேண்டும்  

 வதர்ேர் இரண்டு வபர் ஒவர மதிப்வபண் வபற்ைால் தரேரிகேப் பட்டியலில் முன்னுக்கு ேர 

ோய்ப்புள்ளது. ஒவர  மதிப்வபண் வபற்றிருக்கும் வேகளயில் முதலில் இரண்டு 

வதர்ேர்களின் அதிகபட்ே கல்வித் தகுதிகயப் வபற்றிருப்பேர் தரேரிகேப் பட்டியலில் முன் 

இருப்பார்.  

 வதர்ேர் இருேரும் அவத உச்ே பட்ே கல்வித் தகுதிகயக் வகாண்டிருந்தால் அடுத்து ேயதில் 

யார் மூத்தேர் என்பகத கேத்து தரேரிகேப் பட்டியல் தயார் வேய்யப்படும்.   

 ேயது மற்றும் கல்வித்தகுதியில் இருேரும் ேம நிகலயில் இருக்கும் வபாது யார் வதர்வுக்கு 

முதலில் விண்ைப்பித்தார்கவளா அகத அடிப்பகடயாக கேத்து தரேரிகேப் பட்டியலில் 

முன் இடம் வபைலாம். 

 

 

பாடத்திட்டம் 

வபாது அறிவு 

வகள்விகளின் 

எண்ணிக்கக 

பாடத்திட்டம்  படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் 

15-20  Nature of Universe – Measurement of Physical 

Quantities – General Scientific Laws in Motion 

– Force, Pressure and Energy – Everyday 

application of the basic principles of Mechanics, 

Electricity, Magnetism, Light, Sound, Heat and 

Nuclear Physics in our daily life. 

 வபரண்டத்தின் இயல்பு - இயற்பியல் அளவுகளின் 

அளவீடுகள் - இயக்கவியலில் வபாது அறிவியல் 

 6 முேல் 10 ெகை உள்ள 

அறிவியல் புத்ேகம்  

 ெகைய வினாத்ோள் / 

விகைகள்  

 11& 12 ஆம் ெகுப்பில் பேல்கள் 

போைர்ொனெற்கற கெனமாக 

ெடிக்கவும்  
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விதிகள் - விகே, அழுத்தம் மற்றும் ஆற்ைல் - 

அன்ைாட ோழ்வில் இயந்திரவியல், மின்னியல், 

காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, வேப்பம் மற்றும் அணுக்கரு 

இயற்பியலின்-அடிப்பகட வகாட்பாடுகளும் அதன் 

பயன்பாடுகளும். 

 Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, 

Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides, 

Metallurgy and Food Adulterants. 

 கனிமங்களும் வேர்மங்களும், அமிலங்கள், காரங்கள், 

உப்புகள்,வபட்வராலிய வபாருட்கள், உரங்கள், 

பூச்சிக்வகால்லிகள், உவலாகவியல் மற்றும் உைவில் 

கலப்படம்  

 Main concepts of Life Science, Classification of 

living organisms, Evolution, Genetics, 

Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, 

Human diseases. 

 உயிரியலின் முக்கிய வகாட்பாடுகள், உயிரினங்களின் 

ேககப்பாடு,பரிைாமம், மரபியல், உடலியல், 

ஊட்டச்ேத்து, உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம், 

மனிதவநாய்கள். 

 Environmental Science. 

 சுற்றுப்புைச் சூைல் அறிவியல். 

 10-12  Latest diary of events – National symbols – 

Profile of states – Eminent personalities and 

places in news – Sports – Books and Authors. 

 அண்கம நிகழ்வுகளின் வதாகுப்பு - வதசியச் 

சின்னங்கள் - மாநிலங்கள் குறித்த விேரங்கள் - 

வேய்திகளில் இடம்வபற்ை சிைந்த ஆளுகமகளும் 

இடங்களும் - விகளயாட்டு - நூல்களும்  

ஆசிரியர்களும் 

 Welfare Scheme of Government – Political 

parties and Political system in Tamil Nadu and 

India. 

 நலன் ோர் அரசுத் திட்டங்கள் - தமிழ்நாடு மற்றும் 

இந்தியாவின்  அரசியல் கட்சிகளும் மற்றும் ஆட்சியல் 

முகைகளும் 

 Latest inventions in Science and Technology – 

Geographical Land Marks – Current Socio – 

Economic issues. 

 அறிவியல் மற்றும் வதாழில் நுட்பத்தில் அண்கமக்கால 

கண்டுபிடிப்புகள் - புவியியல் அகடயாளங்கள் - 

தற்வபாகதய ேமூக  வபாருளாதார பிரச்சிகனகள் 

 தினமணி , ேமிழ் இந்து , 

இந்தியன் எக்ஸ்பிபைஸ் தொன்ற 

பேய்திகளில் ஏோெது ஒரு 

நாளிேல்  

 ேமிைக / மத்திய அைசின் 

பேய்திக் குறிப்புகள்  

 பேய்தித்ோள்களில் இைம் 

பெறும் முக்கிய திட்ைங்கள், 

தீர்ப்புகள் தொன்றெற்றிற்கு 

அதிக முக்கியத்துெம்  

 IYACHAMY ACADEMYயின் 

நைப்பு நிகழ்வுகள் போகுப்பு  

5-8  Earth Location – Physical Features – Monsoon, 

rainfall, weather and climate - Water resources 

– Rivers – Soil, Minerals and Natural resources 

– Forest and Wildlife - Agriculture pattern 

 6 முேல் 10 ெகை உள்ள ேமூக 

அறிவியல் புத்ேகத்தில் உள்ள 

புவியியல் ொைப்ெகுதி  



குருப் 4 தேர்வுகளுக்கான தேர்க்கக நகைபெறுகிறது திருபநல்பெலி 9952521550| 

பேன்காசி | 9786947055 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUENVELVELI | TENKASI – 9952521550 7 

 

 புவி அகமவிடம் - இயற்கக அகமவுகள் - பருேமகை 

, மகைப்  வபாழிவு, ோனிகல மற்றும் காலநிகல - நீர் 

ேளங்கள் - ஆறுகள் - மண், கனிம ேளங்கள் மற்றும் 

இயற்கக ேளங்கள் - காடு மற்றும்  ேன உயிரினங்கள் 

- வேளாண் முகைகள் 

 Transport – Communication 

 வபாக்குேரத்து - தகேல் வதாடர்பு 

 Population density and distribution in Tamil 

Nadu and India. 

 தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவில் மக்கள் வதாகக 

அடர்த்தி மற்றும்  பரேல். 

 Calamities - Disaster Management - 

Environment - Climate change. 

 வபரிடர் - வபரிடர் வமலாண்கம - சுற்றுச்சூைல் - 

பருேநிகல  மாற்ைம். 

 மத ாைம்மா பொது அறிவு| 

விகைன் | அல்லது ஏதேனும் 

ஒரு பொது அறிவுப் புத்ேகம்  

 ெகைய வினாத்ோள் போகுப்பு  

 

5-10  Indus Valley Civilization – Guptas, Delhi 

Sultans, Mughals and Marathas – South Indian 

History. 

 சிந்து ேமவேளி நாகரிகம் - குப்தர்கள், தில்லி 

சுல்தான்கள், முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் - வதன் 

இந்திய ேரலாறு 

 Characteristics of Indian Culture, Unity in 

Diversity – Race, Language, Custom. 

 இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், வேற்றுகமயில் 

ஒற்றுகம - இனம், வமாழி, ேைக்காறு 

 India as a Secular State. 

 இந்தியா ஒரு மதச்ோர்பற்ை நாடு 

 6 முேல் 12 ெகையுள்ள ெைலாறு 

ொைப்ெகுதிகள் ( 11 மற்றும் 12 

ஆம் ெகுப்பில் ொைத்திட்ைத்தில் 

உள்ளகெ மட்டும் ெடித்ோல் 

தொதும்)  

 ெகைய வினாத்ோள்/  

12-15  Constitution of India – Preamble to the 

Constitution – Salient features of the 

Constitution – Union, State and Union 

Territory. 

 இந்திய அரசியலகமப்பு - அரசியலகமப்பின் முகவுகர -

அரசியலகமப்பின் முக்கிய கூறுகள் - ஒன்றியம், 

மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிவரதேங்கள். 

 Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental 

Duties, Directive Principles of State Policy. 

 குடியுரிகம, அடிப்பகட உரிகமகள், அடிப்பகடக் 

கடகமகள், அரசின் வநறிமுகைக் வகாட்பாடுகள் 

 Union Executive, Union Legislature – State 

Executive, State Legislature – Local 

Governments, Panchayat Raj. 

 ஒன்றிய நிர்ோகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்ைம் - மாநில 

நிர்ோகம், மாநில ேட்டமன்ைம் - உள்ளாட்சி 

அகமப்புகள், பஞ்ோயத்து ராஜ். 

 6 முேல் 10 ஆம் ெகுப்பு 

ெகையுள்ள குடிகமயியல் ெகுதி  

 11 & 12 அைசியல் அறிவியல் 

புத்ேகம்  

 ஏோெது ஓர் பொது அறிவுப் 

புத்ேகத்தில் உள்ள ேமீெத்திய 

ேட்ை திருத்ேங்கள், தீர்ப்புகள் 

தொன்றெற்கற உன்னிப்ொக 

ெடிக்க தெண்டும்  

 ெகைய வினாத்ோள்  
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 Spirit of Federalism: Centre - State 

Relationships. 

 கூட்டாட்சியின் அடிப்பகடத் தன்கமகள் : மத்திய - 

மாநில உைவுகள். 

 Election – Judiciary in India – Rule of Law 

 வதர்தல் - இந்திய நீதி அகமப்புகள் - ேட்டத்தின் ஆட்சி 

 Corruption in public life – Anti-Corruption 

measures – Lokpal and Lokayukta – Right to 

Information – Empowerment of Women – 

Consumer Protection Forums – Human Rights 

Charter 

 வபாது ோழ்வில் ஊைல் - ஊைல் தடுப்பு 

நடேடிக்கககள் - வலாக்பால் மற்றும் வலாக் ஆயுக்தா - 

தகேல் அறியும் உரிகம - வபண்களுக்கு 

அதிகாரமளித்தல் - நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அகமப்புகள் - 

மனித உரிகமகள் ோேனம். 

5-8  Nature of Indian economy – Five year plan 

models – an assessment – Planning 

Commission and Niti Ayog 

 இந்தியப் வபாருளாதாரத்தின் இயல்புகள் - ஐந்தாண்டு 

திட்ட மாதிரிகள் - ஒரு மதிப்பீடு - திட்டக்குழு மற்றும் 

நிதி ஆவயாக் 

 Sources of revenue – Reserve Bank of India – 

Finance Commission – Resource sharing 

between Union and State Governments – Goods 

and Services Tax. 

 ேருோய் ஆதாரங்கள் - இந்திய ரிேர்வ் ேங்கி - நிதி 

ஆகையம்  - மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிகடவயயான 

நிதிப் பகிர்வு - ேரக்கு மற்றும் வேகே ேரி 

 Economic Trends – 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 

 வபாருளாதார வபாக்குகள் - வேகலோய்ப்பு உருோக்கம், 

நிலச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்கம - 

வேளாண்கமயில் அறிவியல் வதாழில் நுட்பத்தின் 

பயன்பாடு - வதாழில் ேளர்ச்சி - ஊரக நலன்ோர் 

திட்டங்கள் - ேமூகப் பிரச்சிகனகள் - மக்கள் வதாகக, 

கல்வி,  நலோழ்வு, வேகல ோய்ப்பு, ேறுகம 

 6 முேல் 12 ஆம் ெகுப்பு ெகை 

உள்ள பொருளாோைப் ெகுதி  

 11 மற்றும் 12 ஆம் ெகுப்பில் 

ொைத்திட்ைத்தில் உள்ளெற்கற 

மட்டும் ெடித்ோல் தொதும்  

 ெகைய வினாத்ோள்  

10-12  National Renaissance – Early uprising against 

British Rule – Indian National Congress – 

Emergence of Leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat 

Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, 

Thanthai Periyar, Jawaharlal Nehru, 

 6 முேல் 12 ஆம் ெகுப்பு ெகை 

உள்ள ெைலாற்றுப் ொைம்   

 11 மற்றும் 12 ஆம் ெகுப்பில் 

ொைத்திட்ைத்தில் உள்ளெற்கற 

மட்டும் ெடித்ோல் தொதும் 
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Rabindranath Tagore, Kamarajar, Mahatma 

Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Rajaji, 

Subhash Chandra Bose, Muthulaksmi 

Ammaiyar, Muvalur Ramamirtham and other 

National Leaders. 

 வதசிய மறுமலர்ச்சி - ஆங்கிவலயர் ஆட்சிக்கு எதிரான 

வதாடக்க  கால எழுச்சிகள் - இந்திய வதசிய காங்கிரஸ் 

- தகலேர்கள் உருோதல் - பி.ஆர். அம்வபத்கர், 

பகத்சிங், பாரதியார், ே.உ.சிதம்பரனார், தந்கத வபரியார், 

ஜேஹர்லால் வநரு, ரவீந்திரநாத் தாகூர், காமராேர், 

மகாத்மா காந்தி, வமௌலானா அபுல் கலாம் ஆோத், 

இராஜாஜி, சுபாஷ் ேந்திர வபாஸ், முத்துவலட்சுமி 

அம்கமயார், மூேலூர் இராமாமிர்தம்  மற்றும் பல வதேத் 

தகலேர்கள். 

 Different modes of Agitation of Tamil Nadu and 

movements. 

 தமிழ்நாட்டு விடுதகலப் வபாராட்டத்தின் பல்வேறு 

நிகலகள் மற்றும் இயக்கங்கள். 

 ெகைய வினாத்ோள் 

 75 ஆம் ஆண்டு சுேந்திை தினக் 

பகாண்ைாட்ைம் போைர்ொன 

பேய்திகளில் கூடுேல் கெனம்  

 முக்கிய நெர்ககளப் பொறுத்ே 

மட்டும் கூடுேல் ேகெல்ககள 

இகனயத்தில் பேரிந்து பகாள்க  

8-10  History of Tamil Society, related Archaeological 

Discoveries, Tamil Literature from Sangam age 

till contemporary times. 

 தமிழ் ேமுதாய ேரலாறு அது வதாடர்பான வதால்லியல்  

கண்டுபிடிப்புகள், ேங்க காலம் முதல் இக்காலம் 

ேகரயிலான தமிழ்  இலக்கியம். 

 Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early 

agitations against against British Rule – Role of 

women in freedom struggle. 

 விடுதகலப் வபாராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு - 

ஆங்கிவலயருக்கு  

எதிரான வதாடக்க கால கிளர்ச்சிகள் - விடுதகலப் 

வபாராட்டத்தில் வபண்களின் பங்கு 

 Various Social reformers, Social reform 

movements and Social transformation of Tamil 

Nadu. 

 தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு சீர்திருத்தோதிகள், சீர்திருத்த 

இயக்கங்கள் மற்றும் மாற்ைங்கள். 

 மதச் ோர்பற்ை தனித்தன்கமயுள்ள இலக்கியம்  

 அன்ைாட ோழ்வியவலாடு வதாடர்புத் தன்கம  

 மானுடத்தின் மீதான திருக்குைளின் தாக்கம்  

 திருக்குைளும் மாைாத விழுமியங்களும் - 

ேமத்துேம், மனிதவநயம் முதலானகே 

 ேமூக அரசியல் வபாருளாதார நிகழ்வுகளில் 

திருக்குைளின் 

 6 முேல் 12 ஆம் ெகுப்பு ெகை 

உள்ள ெைலாற்றுப் ொைம்   

 11 ஆம் 12 ெகுப்பு அறவியல் 

மற்றும் ெண்ொட்டுப் ெகுதி 

 இலக்கியம் பொதுத்ேமிழ் 

ெடிக்கும் தொது தேர்த்து 

ெடிக்கவும் 

 திருக்குறள் ெகுதிகய நன்கு 

உள்ொங்கி புரிந்து ெடிக்க 

தெண்டும்  
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8-10  Social Justice and Social Harmony as the 

Cornerstones of Socio-Economic Development. 

 ேமூக நீதியும் ேமூக நல்லிைக்கமும் ேமூகப் 

வபாருளாதார  வமம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் 

 Education and Health systems in Tamil Nadu 

 தமிைகத்தின் கல்வி மற்றும் நலோழ்வு முகைகமகள். 

 Geography of Tamil Nadu and its impact on 

Economic growth. 

 தமிைகப் புவியியல் கூறுகளும் வபாருளாதார 

ேளர்ச்சியில் அேற்றின் தாக்கமும். 

 ெள்ளிப் ொைப்புத்ேகத்தில் ஓர் 

குறிப்பிட்ை அளவு ெடித்ே பின்பு  

 பேய்தித்ோள்களில் ெரும் 

திட்ைங்கள் மற்றும் அேன் 

ோக்கம் குறித்து ெடிக்க 

தெண்டும்  

25  Simplification – Percentage - Highest Common 

Factor (HCF) - Lowest Common Multiple (LCM).  

 சுருக்குதல் - விழுக்காடு - மீப்வபறு வபாதுக் காரணி 

(HCF) - மீச்சிறு வபாது மடங்கு (LCM). 

 Ratio and Proportion 

 விகிதம் மற்றும் விகிதாோரம் 

 Simple interest - Compound interest - Area - 

Volume - Time and Work.  

 தனி ேட்டி கூட்டு ேட்டி - பரப்பு - வகாள்ளளவு - காலம் 

மற்றும் வேகல 

 Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual 

Reasoning - Alpha numeric Reasoning – 

Number Series. 

 தருக்கக் காரைவியல் - புதிர்கள் - பககட - காட்சிக் 

காரைவியல் - எண் எழுத்துக் காரைவியல் - எண் 

ேரிகே, 

 6 முேல் 10 ெகையுள்ள கணிேம் 

மற்றும் ெகைய 

வினாத்ோள்ககள ெயிற்சி 

பேய்து ொர்க்க தெண்டும்  

 

ெடிக்கும் முகற -  ெரிெரியாக ெடிப்ெகேப் ேவிர்த்து - முழுகமயாக்  ஓர் ேகலப்கெப் ெடித்ோல் 

மட்டுதம ேரியாக விகையளிக்க முடியும் இப்தொது வினாக்கள் புரிேகல அடிப்ெகையாகக் பகாண்டு 

தகட்கப்ெடுகிறது. 

உோை மாக  

KNOW THE DIFFERENCE BETWEEN ROUTE LEARNING & 

CONCEPTUAL LEARNING | மனப்பாடக் கற்ைல் மற்றும் வபாருளனர்ந்து 

கற்ைல் வேறுபாடு 
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ப ொதுத்தமிழ்  

பகுதி அ - இலக்கணம் 

NO TOPICS SCHOOL BOOK 

1 வபாருத்துதல் - வபாருத்தமான  

i) வபாருகளத் வதர்வு வேய்தல்;  

ii) புகழ் வபற்ை நூல் நூலாசிரியர்  

 

ஓவ்வோரு பாடப்பகுதியின்  

இறுதியில் உள்ள வோல்லும் 

வபாருளும் பகுதி , நூல்வேளி 

ஆகியேற்கை படிக்க வேண்டும்  
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2 வதாடரும் வதாடர்பும் அறிதல்  

(i) இத்வதாடரால் குறிக்கப்வபறும் ோன்வைார்  

(ii) அகடவமாழியால் குறிக்கப்வபறும் நூல்  

 

ஓவ்வோரு பாடப்பகுதியின்  

இறுதியில், நூல்வேளி  பகுதிகய 

படிக்க வேண்டும் 

3 பிரித்வதழுதுக  ஓவ்வோரு பாடப்பகுதியின்  

இறுதியில் உள்ள மதிப்பீட்டுப் 

பகுதியில் உள்ள பிரித்வதழுதுக  

4 எதிர்ச்வோல்கல எடுத்வதழுதுதல்  பாடப்புத்தகத்தில் ஆங்காங்வக 

வகாடுக்கப்பட்டிருக்கும், இதகன 

தவிர்த்தும் பிை வகள்விகள் வகட்கலாம்  

5 வபாருந்தாச் வோல்கலக் கண்டறிதல்  ஏவதனும் ஒரு வபாருள் அல்லது 

வபாதுோன வோற்கள் 

வகாடுக்கப்பட்டு அதிலிருந்து 

வேறுபட்ட வபாருகள வதரிவு 

வேய்யும் வநாக்கில் இருக்கும். 

6 பிகை திருத்தம்  

(i) ேந்திப்பிகைகய நீக்குதல்  

(ii) ஒருகம பன்கம பிகைககள நீக்குதல் மரபுப் 

பிகைகள், ேழுவுச் வோற்ககள நீக்குதல்  /

பிைவமாழிச் வோற்ககள நீக்குதல்  

பள்ளிப் புத்தகத்தில் ஓவ்வோர் 

பாடத்திலும் உள்ள இலக்கைக் 

பகுதிகய புரிந்து கற்ைால் இதற்கான 

விகடகய எளிகமயாக 

கண்டறியலாம்  

7 ஆங்கிலச் வோல்லுக்கு வநரான தமிழ்ச் வோல்கல அறிதல்  வமாழி அறிவோம் பகுதி  

8 ஒலி வேறுபாடறிந்து ேரியான வபாருகளயறிதல்  வபாருள் அறிந்து படித்து 

விகடயளிக்கலாம் 

9 ஓவரழுத்து ஒருவமாழி உரிய வபாருகளக் கண்டறிதல்  52 எழுத்துகளுக்கான வபாருள்  

10 வேர்ச்வோல்கலத் வதர்வு வேய்தல்  இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில்  

11 வேர்ச்வோல்கலக் வகாடுத்து  /விகனமுற்று , 

விகனவயச்ேம், விகனயாலகையும் வபயர், வதாழிற் 

வபயகர உருோக்கல்  

இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில்  

12 அகர ேரிகேப்படி வோற்ககளச் சீர் வேய்தல்  இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில் 
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13 வோற்ககள ஒழுங்குபடுத்தி வோற்வைாடராக்குதல்  இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில் 

14 வபயர்ச்வோல்லின் ேககயறிதல்  இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில் 

15 இலக்கைக் குறிப்பறிதல்  இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில் 

16 விகடக்வகற்ை வினாகேத் வதர்ந்வதடுத்தல்  இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில் 

17 எவ்ேகக ோக்கியம் எனக் கண்வடழுதுதல்  இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில் 

18 தன்விகன, பிைவிகன, வேய்விகன, வேயப்பாட்டு விகன 

ோக்கியங்ககளக் கண்வடழுதுதல்  

இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில் 

19 உேகமயால் விளக்கப்வபறும் வபாருத்தமான வபாருகளத் 

வதர்ந்வதழுதுதல்  

இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில் 

20 எதுகக, வமாகன, இகயபு இேற்றுள் ஏவதனும் ஒன்கைத் 

வதர்ந்வதழுதுதல் 

இலக்கைம் -புரிதல் அடிப்பகடயில் 

 

21 பைவமாழிகள்   

 

படிக்கும் முறை  

 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வறை உள்ள தமிழ் பாடப்புத்தகத்தில் ச ால்லும் சபாருளும்  

உதாைணம் 6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் 

 

 சதரிந்து சதளிவவாம்  

உதாைணம்  7 ஆம் வகுப்பு தமிழ்  
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 கற்பறவ கற்ை பின்  

 

 இலக்கணம்  

ஒவ்சவாரு பாடத்தின் முடிவிலும் இருக்கும் இலக்கணப் பகுதி  

 ச ாழிறை ஆள்வவாம் பகுதியில் உள்ளறவ  
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  நிற்க அதற்குத் தக 

 

 ாதிரி வகள்விகள் ( ஏற்கனவவ உள்ள வதர்வில் வகட்கப்பட்டறவ)  
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பகுதி -ஆ இலக்கியம் 

1. திருக்குைள் வதாடர்பான வேய்திகள், வமற்வகாள்கள், வதாடகர நிரப்புதல் (இருபத்கதந்து 

அதிகாரம் மட்டும்) அன்பு, பண்பு, கல்வி, வகள்வி, அறிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம், வபாகை, நட்பு, 

ோய்கம, காலம், ேலி, ஒப்புரேறிதல், வேய்நன்றி, ோன்ைாண்கம , வபரியாகரத் துகைக் 

வகாடல், வபாருள்வேயல்ேகக, விகனத்திட்பம், இனியகே கூைல், ஊக்கமுகடகம, ஈகக, 

வதரிந்து வேயல்ேகக, இன்னா வேய்யாகம, கூடா நட்பு, உைவு. 

2. அைநூல்கள் - நாலடியார், நான்மணிக்கடிகக, பைவமாழி நானூறு முதுவமாழிக் காஞ்சி, 

திரிகடுகம், இன்னா நாற்பது, இனியகே நாற்பது, சிறுபஞ்ேமூலம், ஏலாதி, ஒளகேயார் 

பாடல்கள் வதாடர்பான வேய்திகள், பதிவனண்கீழ்க்கைக்கு நூல்களில் பிை வேய்திகள். 

3. கம்பராமாயைம், இராேை காவியம் வதாடர்பான வேய்திகள், பாேகக, சிைந்த வதாடர்கள். 
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4. புைநானூறு, அகநானூறு, நற்றிகை, குறுந்வதாகக, ஐங்குறுநூறு கலித்வதாகக வதாடர்பான 

வேய்திகள், வமற்வகாள்கள், அடிேகரயகை, எட்டுத்வதாகக, பத்துப்பாட்டு நூல்களில் உள்ள பிை 

வேய்திகள். 

5. சிலப்பதிகாரம் - மணிவமககல வதாடர்பான வேய்திகள், வமற்வகாள்கள், சிைந்த வதாடர்கள், 

உட்பிரிவுகள் மற்றும் ஐம்வபரும்-ஐஞ்சிறுங் காப்பியங்கள் வதாடர்பான வேய்திகள். 

6. வபரிய புராைம் - நாலாயிர திவ்வியப்பிரபந்தம் - திருவிகளயாடற் புராைம் - வதம்பாேணி - 

சீைாப்புராைம் வதாடர்பான வேய்திகள். 

7. சிற்றிலக்கியங்கள் : திருக்குற்ைாலக்குைேஞ்சி - கலிங்கத்துப்பரணி - முத்வதாள்ளாயிரம், 

தமிழ்விடு தூது - நந்திக்கலம்பகம் - முக்கூடற்பள்ளு - காேடிச்சிந்து - முத்துக்குமாரோமி 

பிள்களத் தமிழ் - இராஜராஜ வோைன் உலா - வதாடர்பான வேய்திகள். 

8. மவனான்மணியம் - பாஞ்ோலி ேபதம் - குயில் பாட்டு - இரட்டுை வமாழிதல் (காளவமகப் புலேர்) 

- அைகிய வோக்கநாதர் வதாடர்பான வேய்திகள். 

9. நாட்டுப்புைப் பாட்டு - சித்தர் பாடல்கள் வதாடர்பான வேய்திகள். 

10. ேமய முன்வனாடிகள் - அப்பர், ேம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கோேகர், திருமூலர், குலவேகர 

ஆழ்ோர், ஆண்டாள், சீத்தகலச் ோத்தனார், எச்.ஏ.கிருட்டிைனார், உமறுப்புலேர் வதாடர்பான 

வேய்திகள், வமற்வகாள்கள், சிைப்புப் வபயர்கள். 

2. இது  ாதிரி வகுப்பு வாரிைாக படிக்க வவண்டும்  

3.  

படிக்கும் முறை  

 உறை நறடயின் ஊவட இந்த நூல்கள் சதாடர்பான ச ய்தி ஏவதனும் சதன்பட்டால் அவற்றையும்  

வ லும் க டைக் கற்க வபான்ை பகுதிகளில் வருபவற்றையும் படிக்க வவண்டும்  

 நூல் சவளி என்ை தறலப்பில் வ வல குறிப்பிடப்பட்ட நூலாசிரிைர் பற்றி படிக்க வவண்டும்  



குருப் 4 தேர்வுகளுக்கான தேர்க்கக நகைபெறுகிறது திருபநல்பெலி 9952521550| 

பேன்காசி | 9786947055 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUENVELVELI | TENKASI – 9952521550 21 

 

 

 தனிைாகவவ இந்த நூல்கள் இடம் சபற்றிருக்கும்  அவ்ற்றையும் வ ர்த்து படிக்க வவண்டும் 

 

 

 

இந்தத் தறலப்புகளில் ஏற்கனவவ வகட்கப்பட்ட வினாக்கள்  ாதிரி  
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பகுதி - இ தமிழ் அறிஞர்களும், தமிழ்த் வதாண்டும் 

1. பாரதியார், பாரதிதாேன், நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி வதசிக விநாயகனார் வதாடர்பான 

வேய்திகள், சிைந்த வதாடர்கள், சிைப்புப் வபயர்கள். 

2. மரபுக் கவிகத - முடியரேன், ோணிதாேன், சுரதா, கண்ை தாேன், உடுமகல நாராயை கவி, 

பட்டுக்வகாட்கட கல்யாைசுந்தரம், மருதகாசி வதாடர்பான வேய்திகள், அகடவமாழிப் 

வபயர்கள். 

3. புதுக்கவிகத - ந.பிச்ேமூர்த்தி, சி.சு.வேல்லப்பா, தருமு சிேராமு, பசுேய்யா, இரா.மீனாட்சி, 

சி.மணி, சிற்பி, மு.வமத்தா, ஈவராடு தமிைன்பன், அப்துல்ரகுமான், கலாப்ரியா, கல்யாண்ஜி, 

ஞானக்கூத்தன் - வதாடர்பான வேய்திகள், வமற்வகாள்கள், சிைப்புத் வதாடர்கள் மற்றும் எழுதிய 

நூல்கள். 

4. தமிழில் கடித இலக்கியம் - நாட்குறிப்பு, ஜேகர்லால் வநரு, மகாத்மா காந்தி, மு.ேரதராேனார், 

வபரறிஞர் அண்ைா வதாடர்பான வேய்திகள். 

5. நிகழ்ககல (நாட்டுப்புைக் ககலகள்) வதாடர்பான வேய்திகள். 

6. தமிழில் சிறுககதகள் தகலப்பு - ஆசிரியர் - வபாருத்துதல். 

7. ககலகள் - சிற்பம் - ஓவியம் - வபச்சு - திகரப்படக்ககல வதாடர்பான வேய்திகள். 

8. தமிழின் வதான்கம - தமிழ்வமாழியின் சிைப்பு, திராவிட வமாழிகள் வதாடர்பான வேய்திகள் 

9. உகரநகட - மகைமகல அடிகள், பரிதிமாற்ககலஞர், ந.மு. வேங்கடோமி நாட்டார், ரா.பி. 

வேது, திரு.வி.கல்யாை சுந்தரனார் கேயாபுரி, வபரா.தனிநாயகம் அடிகள், வேய்குதம்பி பாேலர் 

- வமாழி நகட வதாடர்பான வேய்திகள். 

10. உ.வே.ோமிநாதர், வத.வபா.மீனாட்சி சுந்தரனார், சி.இலக்குேனார் - தமிழ்ப்பணி வதாடர்பான 

வேய்திகள். 
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11. வதேவநயப்பாோைர் - அகரமுதலி, பாேலவரறு வபருஞ்சித்திரனார், தமிழ்த்வதாண்டு 

வதாடர்பான வேய்திகள். 

12. ஜி.யு.வபாப் - வீரமாமுனிேர் தமிழ்த்வதாண்டு சிைப்புத் வதாடர்கள். 

13. தந்கத வபரியார் - வபரறிஞர் அண்ைா - முத்துராமலிங்கர் - அம்வபத்கர் - காமராேர் - 

ம.வபா.சிேஞானம் - காயிவதமில்லத் - ேமுதாயத் வதாண்டு. 

14. தமிைகம் - ஊரும் வபரும், வதாற்ைம் மாற்ைம் பற்றிய வேய்திகள். 

15. உலகளாவிய தமிைர்கள் சிைப்பும் - வபருகமயும் - தமிழ்ப் பணியும். 

16. தமிழ்வமாழியின் அறிவியல் சிந்தகனகள் வதாடர்பான வேய்திகள். 

17. தமிழ் மகளிரின் சிைப்பு - மூேலூர் ராமாமிர்தம்மாள், டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்கமயார், வேலு 

நாச்சியார் மற்றும் ோதகன மகளிர் - விடுதகலப் வபாராட்டத்தில் மகளிர் பங்கு - தில்கலயாடி 

ேள்ளியம்கம, ராணி மங்கம்மாள், அன்னி வபேன்ட் அம்கமயார். 

18. தமிைர் ேணிகம் - வதால்லியல் ஆய்வுகள் - கடற் பயைங்கள் -வதாடர்பான வேய்திகள். 

19. உைவே மருந்து - வநாய் தீர்க்கும் மூலிகககள் வதாடர்பான வேய்திகள். 

20. ேமயப் வபாதுகம உைர்த்திய தாயுமானேர், இராமலிங்க அடிகளார், திரு.வி.கல்யாை சுந்தரனார் 

வதாடர்பான வேய்திகள் - வமற்வகாள்கள். 

21. நூலகம் பற்றிய வேய்திகள். 

 

 டிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்  

 6 முதல் 12 ேரையுள்ள ப ொதுத் தமிழ் புத்தகம் ( 2019  தி ்பு)  

  ரழய ப ொதுத்தமிழ் வினொக்கள் 2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து  

படிக்கும் முறை  

 உறை நறடயின் ஊவட இந்த நூல்கள் சதாடர்பான ச ய்தி ஏவதனும் சதன்பட்டால் அவற்றையும்  

வ லும் க டைக் கற்க வபான்ை பகுதிகளில் வருபவற்றையும் படிக்க வவண்டும்  

 நூல் சவளி என்ை தறலப்பில் வ வல குறிப்பிடப்பட்ட நூலாசிரிைர் பற்றி படிக்க வவண்டும்  
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வகள்விகள் வகட்கப்பட்ட விதம்  
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