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UNIT-I: GENERAL SCIENCE   

 

(i) Scientific Knowledge and Scientific Temper - Power of 
Reasoning - Rote Learning vs Conceptual Learning - Science as 

a tool to understand the past, present and future. 
 

(ii) 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. 
 

(iii) Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum 
Products, Fertilisers, Pesticides. 

 
(iv) Main concepts of Life Science, Classification of Living 

Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health 

and Hygiene, Human Diseases. 
 

(v) Environment and Ecology. 
 

UNIT-II: CURRENT EVENTS 
 

(i) History - Latest diary of events - National symbols - Profile of 
States - Eminent personalities and places in news – Sports - 

Books and authors. 
 

(ii) 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. 

 

(iii) Geography - Geographical landmarks. 
 

(iv) Economics - Current socio - economic issues. 
 

(v) Science - Latest inventions in Science and Technology. 
 

(vi) Prominent Personalities in various spheres – Arts, Science, 
Literature and Philosophy. 

 
 



UNIT-III: GEOGRAPHY OF INDIA  

 
(i) Location – Physical features - Monsoon, Rainfall, Weather and 

Climate - Water Resources - Rivers in India - Soil, Minerals and 
Natural Resources - Forest and Wildlife - Agricultural pattern. 

 
(ii) Transport - Communication. 

 
(iii) Social Geography – Population density and distribution - Racial, 

Linguistic Groups and Major Tribes. 

 
(iv) Natural calamity – Disaster Management – Environmental 

pollution: Reasons and preventive measures – Climate change 
– Green energy. 

 
UNIT–IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA  

 
(i) Indus Valley Civilization - Guptas, Delhi Sultans, Mughals and 

Marathas - Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms - 
South Indian History. 

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

 
(iii) Characteristics of Indian Culture, Unity in Diversity – Race, 

Language, Custom. 

 
(iv) India as a Secular State, Social Harmony. 

 
UNIT-V: INDIAN POLITY 

 
(i) Constitution of India - Preamble to the Constitution - Salient 

features of the Constitution - Union, State and Union Territory. 
 

(ii) Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive 
Principles of State Policy. 

 
(iii) Union Executive, Union Legislature – State Executive,               

State Legislature – Local Governments, Panchayat Raj. 
 

(iv) Spirit of Federalism: Centre - State Relationships. 

 
(v) Election - Judiciary in India – Rule of Law. 

 
(vi) Corruption in Public Life – Anti-corruption measures – Lokpal and 

Lok Ayukta - Right to Information - Empowerment of Women - 
Consumer Protection Forums, Human Rights Charter. 

 
 

 
 



UNIT-VI: INDIAN ECONOMY 

 
(i) Nature of Indian Economy – Five year plan models - an 

assessment – Planning Commission and Niti Ayog. 
 

(ii) 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. 

 

(iii) 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.  
 

UNIT-VII:  INDIAN NATIONAL MOVEMENT 
 

(i) 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, 
Rabindranath Tagore and others. 
 

(ii) Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant 
Movements.  
 

(iii) Communalism and Partition.   
 

UNIT-VIII: History, Culture, Heritage and Socio - Political Movements 
                     in Tamil Nadu 

 

(i) History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, 
Tamil Literature from Sangam Age till contemporary times. 

 
(ii) Thirukkural : (a) Significance as a Secular Literature 

    (b)  Relevance to Everyday Life  
    (c)  Impact of Thirukkural on Humanity 

                                  (d) Thirukkural and Universal Values - Equality,    
Humanism, etc 

    (e)  Relevance to Socio-Politico-Economic affairs 

    (f)   Philosophical content in Thirukkural   
 

(iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations against 
British Rule - Role of women in freedom struggle. 

 
(iv) 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. 



UNIT–IX: Development Administration in Tamil Nadu  

 
(i) 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.  
 

(ii) 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. 

 
(iii) Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio-

Economic Development.  
 

(iv) Education and Health Systems in Tamil Nadu.  
 

(v) Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth. 
 

(vi) Achievements of Tamil Nadu in various fields.    
 

(vii) e-Governance in Tamil Nadu. 
 

UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY  

 
(i) Simplification – Percentage - Highest Common Factor (HCF) - 

Lowest Common Multiple (LCM). 
 

(ii) Ratio and Proportion. 
 

(iii) Simple interest - Compound interest - Area - Volume - Time and 
Work.  

 
(iv) Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - Alpha 

numeric Reasoning – Number Series. 



ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பைிகள் ததரவ்ு-I 

த ொகுதி- I பணிகள் 

பபொது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரை்)  

(முதல் நிணலத் த  ோ்வு) 

கை ளோ்குறி வகைைளுைோ்ை ன  கைபோ்புைளோ்  

        Code No: 003 

அைகு–I: கப து அறிவியைோ்  

(i) அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணரவ்ு – பகுத்தறிதல் - பபொருள் 

உணரொமல் கற்றலும் கருத்துணரந்்து கற்றலும் - கடந்த கொலம், நிகழ்கொலம், 

எதிரக்ொலம் பற்றி புரிந்து ககொள்வதற்கொன ஒரு கருவி அறிவியல். 

(ii) பபரண்டத்தின் இயல்பு - பபொது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் - 

பருப்பபொருளின் பண்புகள், விசை, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் - அன்றொட 

வொழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், கொந்தவியல், ஒளி, ஒலி, பெப்பம், 

அணுக்கரு இயற்பியல், பலைர ் (LASER), மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் 

பதொடரப்ியல் ஆகியெற்றின் அடிப்பசட ககொட்பொடுகளின் பயன்பொடுகள். 

(iii) தனிமங்களும் பைரம்ங்களும், அமிலங்கள், கொரங்கள், உப்புகள், 

பபட்பரொலிய பபொருட்கள், உரங்கள், பூசச்ிபகொல்லிகள். 

(iv) உயிரியலின் முக்கியபகொட்பொடுகள், உயிர ் உலகின் ெசகப்பொடு, 

பரிணொமம், மரபியல், உடலியங்கியல், உணவியல், உடல் நலம் மற்றும் 

சுகொதொரம், மனிதபநொய்கள். 

(v) சுற்றுப்புறைச்ூழல் மற்றும் சூழலியல். 
 

அைகு-II: நடபோ்பு நிைழோ்வுைளோ்  

(i) ெரலொறு -  அண்மை நிகழ்வுகளின் பதொகுப்பு - பதசியை ் சின்னங்கள் – 

மொநிலங்கள் குறித்த விெரங்கள் - பைய்திகளில் இடம்பபற்ற சிறந்த 

ஆளுசமகளும் இடங்களும் - விசளயொடட்ு – நூல்களுை் ஆசிரியரக்ளும். 

(ii) ஆட்சியியல் - இந்தியொவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முமறமைகளுை் 

- பபொது விழிப்புணொவ்ும் (Public Awareness) பபொது நிரெ்ொகமும் – நலன்ைொர ்அரசுத் 

திட்டங்களும் அெற்றின் பயன்பொடும், பபொது விநிபயொக அசமப்புகளில் 

நிலவுை் சிக்கல்கள். 

(iii) புவியியல் - புவியியல் அசடயொளங்கள்.  

(iv) பபொருளொதொரம் - தற்பபொசதய ைமூக பபொருளொதொர பிரைச்ிசனகள். 

(v) அறிவியல் – அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட்பத்தில் அண்மைக்கொல 

கண்டுபிடிப்புகள். 

(vi) கமல, அறிவியல், இலக்கியை் ைற்றுை் தத்துவை் ஆகிய கவவ்கவறு துமறகளில் 

தனித்துவை் ககொண்ட ஆளுமைகள் 
 

அலகு–III: இந்தியொவின் புவியியல் 

(i) அமைவிடை் – இயற்மக அமைவுகள் – பருவைமழ, ைமழப்கபொழிவு, வொனிமல 

ைற்றுை் கொலநிமல – நீர ்வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – ைண், கனிை வளங்கள் 

ைற்றுை் இயற்மக வளங்கள் – கொடு ைற்றுை் வன உயிரினங்கள் – கவளொண் 

முமறகள். 

(ii) கபொக்குவரத்து - தகவல் கதொடரப்ு. 

(iii) சமூகப் புவியியல் – ைக்கள் கதொமக அடரத்்தி ைற்றுை் பரவல் – இனை், கைொழிக் 

குழுக்கள் ைற்றுை் முக்கியப் பழங்குடிகள். 

(iv) இயற்மகப் கபரிடர ் – கபரிடர ் கைலொண்மை – சுற்றுசச்ூழல் ைொசுபடுதல்: 

கொரணங்களுை் தடுப்பு முமறகளுை் – பருவநிமல ைொற்றை் – பசுமை ஆற்றல். 

 



அலகு–IV: இந்தியொவின் வரலொறுை் பை்பொடுை் 

(i) சிந்து சைகவளி நொகரிகை் – குப்தரக்ள், தில்லி சுல்தொன்கள், முகலொயரக்ள் 

ைற்றுை் ைரொத்தியரக்ள் – விஜயநகர ைற்றுை் பொமினி அரசுகளின் கொலை் - கதன் 

இந்திய வரலொறு. 

(ii) இந்திய சமூகப் பண்பொடட்ு வரலொற்றில் ைொற்றங்களுை் கதொடரச்ச்ியுை். 

(iii) இந்தியப் பண்பொட்டின் இயல்புகள், கவற்றுமையில் ஒற்றுமை – இனை், கைொழி, 

வழக்கொறு. 

(iv) இந்தியொ ஒரு ைதசச்ொரப்ற்ற நொடு, சமூக நல்லிணக்கை்.  

 

அைகு-V: இநோ்திய ஆட்சியியல் 

(i) இந்திய அரசியலமைப்பு - அரசியலசமப்பின் முகவுசர - அரசியலசமப்பின் 

முக்கிய கூறுகள் - ஒன்றியம், மொநிலம் மற்றும் யூனியன் பிபரதைங்கள். 

(ii) குடியுரிசம, அடிப்பசட உரிசமகள், அடிப்பசடக் கடசமகள், அரசின் 

பநறிமுசறக் பகொட்பொடுகள். 

(iii) ஒன்றிய நிரெ்ொகம், ஒன்றிய நொடொளுமன்றம் - மொநில நிரெ்ொகம், மொநில 

ைட்டமன்றம் – உள்ளொட்சி அசமப்புகள், பஞ்ைொயத்து ரொஜ். 

(iv) கூட்டொட்சியின் அடிப்பமடத் தன்மைகள்: மத்திய - மொநில உறவுகள். 

(v) பதரத்ல் - இந்திய நீதி அசமப்புகள் - ைட்டத்தின் ஆட்சி. 

(vi) பபொதுெொழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடெடிக்சககள்- கலொக்பொல் ைற்றுை் 

கலொக் ஆயுக்தொ - தகெல் உரிசம - பபண்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் - 

நுகரப்ெொர ்பொதுகொப்பு அசமப்புகள் - மனித உரிசமகள் ைொைனம். 

 

அைகு-VI: இநோ்தியபோ் கப ருள   ரமோ்  

(i) இந்தியப் பபொருளொதொரத்தின் இயல்புகள் - ஐந்தொண்டு திட்ட மொதிரிகள் - ஒரு 

மதிப்பீடு - திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆபயொக். 

(ii) ெருெொய் ஆதொரங்கள் - இந்திய ரிைரெ்் ெங்கி - நிதி ககொள்மக                 ைற்றுை் 

பணவியல் ககொள்மக - நிதி ஆசணயம் – ைத்திய ைொநில 

அரசுகளுக்கிமடகயயொன நிதிப் பகிரவ்ு -  ைரக்கு மற்றும் பைசெ ெரி. 

(iii) இந்திய பபொருளொதொர அசமப்பு மற்றும் பெசலெொய்ப்பு உருெொக்கம்,  

நிலை ்  சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் பெளொண்சம - கவளொண்மையில் அறிவியல் 

கதொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொடு – பதொழில் ெளரை்ச்ி – ஊரக நலன்ைொர ்

திட்டங்கள் – ைமூகப் பிரைச்ிசனகள் - மக்கள் பதொசக, கல்வி, நலெொழ்வு, 

 பெசலெொய்ப்பு, ெறுசம. 

 

அைகு–VII: இநோ்திய த சிய இயைோ்ைமோ்  

(i) பதசிய மறுமலரை்ச்ி - ஆங்கிகலயர ் ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல 

எழுைச்ிகள் – இந்திய கதசிய கொங்கிரஸ் – தசலெரக்ள் உருெொதல் – 

பி.ஆர.்அம்பபத்கர,் பகத்சிங், பொரதியொர,் வ.உ.சிதை்பரனொர,் ஜவகரல்ொல் பநரு, 

கொைரொசர,் ைகொத்ைொ கொந்தி, பமௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆைொத், தந்மத 

கபரியொர,் இரொஜொஜி, சுபொஷ் ைந்திர பபொஸ், ரவீந்திரநொத் தொகூர ்மற்றும் பலர.் 

(ii) விடுதசலப் பபொரொட்டத்தின் பல்பெறு நிசலகள்: அகிம்சை முசறயின் 

ெளரை்ச்ி மற்றும் புரடச்ிகர இயக்கங்கள். 

(iii) ெகுப்புெொதம் மற்றும் கதசப்பிரிவிசன. 

 

 



அலகு–VIII: தமிழ்நொட்டின் வரலொறு, ைரபு, பை்பொடு ைற்றுை் சமூக – அரசியல்  

இயக்கங்கள் 

(i) தமிழ் ைமுதொய ெரலொறு, அது கதொடரப்ொன பதொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், 

ைங்க கொலம் முதல் இக்கொலம் ெசரயிலொன தமிழ் இலக்கிய ெரலொறு. 

(ii) திருக்குறள்:   

அ) மதை ்ைொரப்ற்ற தனித்தன்சமயுள்ள இலக்கியம். 

       ஆ) அன்றொட ெொழ்வியபலொடு பதொடரப்ுத் தன்சம 

இ) ைொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கை் 

ஈ) திருக்குறளும் மொறொத விழுமியங்களும் – ைமத்துெம், மனிதபநயம்  

     முதலொனசெ 

உ) ைமூக அரசியல் பபொருளொதொர நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின்  

      பபொருத்தப்பொடு 

ஊ) திருக்குறளில் தத்துெக் பகொட்பொடுகள் 

(iii) விடுதசலப் பபொரொட்டத்தில் தமிழ்நொட்டின் பங்கு – ஆங்கிபலயருக்கு எதிரொன 

பதொடக்க கொல கிளரை்ச்ிகள் – விடுதமலப் பபொரொட்டத்தில் பபண்களின் பங்கு. 

(iv) பதப்தொன்பது மற்றும் இருபதொம் நூற்றொண்டுகளில் தமிழ்நொட்டின் ைமூக – 

அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணொம ெளரை்ச்ி – நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு 

வொதத்தின் வளரச்ச்ி - சுயமரியொசத இயக்கம், திரொவிட இயக்கம் மற்றும் 

இெ்வியக்கங்களுக்கொன அடிப்பசட பகொள்சககள், தந்சத பபரியொர ்மற்றும் 

பபரறிஞர ்அண்ணொவின் பங்களிப்புகள். 

 

அைகு-IX:  மிழை ோ்திைோ்  வளரோ்சோ்சி நிரோ்வ ைை்  

(i) தமிழ்நொட்டின் மனிதெள பமம்பொடட்ுக் குறியீடுகளும் அெற்சற பதசிய 

மற்றும் பிற மொநிலங்களுக்கொன குறியீடுகளுடன் ஒப்பொய்வும் -

தமிழகத்தின் ைமூக பபொருளொதொர ெளரை்ச்ிக்கு ைமூக மறுமலரை்ச்ி 

இயக்கங்களின் பங்களிப்பு.  

(ii) அரசியல் கட்சிகளுை் பலதரப்பு ைக்களுக்கொன நலத்திட்டங்களுை் – 

இடஒதுக்கீடட்ுக் ககொள்மகக்கொன நியொயங்களுை் சமூக வளங்கமளப் 

கபறுை் வொய்ப்புகளுை் – தமிழகத்தின் பபொருளொதொர கபொக்குகள் - 

தமிழகத்தின் சமூக பபொருளொதொர ெளரை்ச்ியில் ைமூகநலத் திட்டங்களின் 

தொக்கமும் பங்களிப்பும்.  

(iii) ைமூக நீதியும் ைமூக நல்லிணக்கமும் ைமூகப் பபொருளொதொர பமம்பொட்டின் 

மூலொதொரங்கள். 

(iv) தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவொழ்வு (Health) முசறசமகள் . 

(v) தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பபொருளொதொர ெளரை்ச்ியில் அெற்றின் 

தொக்கமும். 

(vi) பல்பெறு துசறகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள ைொதசனகள். 

(vii) தமிழகத்தில் மின்னொளுசக.  

 

அைகு–X: திறனறிவுமோ்  மனைோ்ைணைோ்கு நுணோ் ணறிவுமோ்  (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

(i) சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீப்பபறு பபொதுக் கொரணி (HCF) – மீசச்ிறு கபொது 

ைடங்கு (LCM). 

(ii) விகிதை் ைற்றுை் விகிதொசச்ொரை். 

(iii) தனி வட்டி – கூடட்ு வட்டி – பரப்பு – ககொள்ளளவு – கொலை் ைற்றுை் கவமல. 

(iv) தருக்கக் கொரணவியல் – புதிரக்ள் – பகமட – கொட்சிக் கொரணவியல் – எண் 

எழுத்துக் கொரணவியல் – எண் வரிமச. 

 



COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION- I 

Group - I Services (Main Examination) 

 

PAPER -  I (SSLC Standard) 

கட்டாயத்  தமிழ் ம ாழித்   தகுதித்  ததர்வு 
 

PAPER -  II (Degree Standard) 

 

UNIT- I             : Modern history of India and Indian culture 

UNIT- II : Social  issues in India and  Tamil Nadu 

UNIT- III : General Aptitude  & Mental Ability (SSLC Standard) 

 

 

PAPER -  III (Degree Standard) 

 

UNIT- I             : Indian Polity and emerging political trends across the 

world affecting India 
 

UNIT- II : Role and impact of Science and Technology in the 

development of India 
 

UNIT- III : Tamil Society ‐ Its Culture and Heritage 

 

 

PAPER -  IV (Degree Standard) 

 

UNIT- I             : Geography of India with special reference to Tamil Nadu 
 

UNIT- II : Environment, Bio Diversity and Disaster Management 
 

UNIT- III : Indian Economy - Current economic trends and impact 

of global economy on India 

 

 

 

 

 
 

 

 



COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - I 

Group - I Services (Main Examination) 

தொள் -I (பத்தொை் வகுப்புத் தரை்) 

கட்டாயத்  தமிழ் ம ாழி த்   தகுதித்  ததர்விற்கான பாடத்திட்டம்    
 (விரிந்துரைக்கும்  வரக வினாவிற்கான தரைப்புகள்) 

ததர்வுத் திட்டம் 
1.  த ொழிதபயர்த் ல் 

 (i)   மிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு த ொழிதபயர்த் ல்  
 (ii) ஆங்கிலத்திலிருந்து  மிழுக்கு த ொழிதபயர்த்தல் 

2.   சுருக்கி வரை ல் 
3.    தபொருள் உணர்திறன் 
4.    சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவொக்கம் தெய் ல் 
5.    திருக்குறள் மதாடர்பான கட்டுரை வரைதல் 

அ)   ச் ெொர்பற்ற  னித்  ன்ர யுள்ள இலக்கியம் 
ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு த ொடர்புத் தன்ர  
இ)  ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்  
ஈ) திருக்குறளும்  ொறொ  விழுமியங்களும் – ெ த்துவம்,  னி லேயம்  

மு லொனரவ 
உ) ெமூக அைசியல் தபொருளொ ொை நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

தபொருத் ப்பொடு 
ஊ) திருக்குறளில்  த்துவக் லகொட்பொடுகள் 

6.    கடி ம் வரை ல் (அலுவல் ெொர்ந் து) 
7.    தமிழ் ம ாழி அறிவு 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



பொடத்திட்டம் 
 

1.  ற்காை நிகழ்வுகள் 
2. சமுதாயப் பிைச்சரனகள் 
3. சுற்றுச்சூழல் மதாடர்பான தரைப்புகள் 
4. இந்தியப் மபாருளாதைம் மதாடர்பான தரைப்புகள்  
5. அறிவியலும்  மதாழில்நுட்பமும் 
6. கரையும் பண்பாடும் 
7. பகுத் றிவு இயக்கங்கள் - திைொவிட இயக்கம், சுய ரியொர  இயக்கம். 
8. இக்கொலத்  மிழ்த ொழி - கணினித்  மிழ், வழக்கு  ன்றத்  மிழ், அலுவைக த ொழியொகத் 

 மிழ்,  புதிய வரகர கள். 
9.  மிழ்ேொட்டின் ெமூகப் தபொருளொ ொை முன்லனற்றம்  ற்றும் தமிழக அைசின்  

ேலத்திட்டங்கள் (மபண்கள் விவசாயிகள்…), ெமூக ேலத்திட்டங்கரள 
ேரடமுரறப்படுத்து லில் ெமூக சீர்திருத்  இயக்கங்களின் பங்கு - இட ஒதுக்கீடும் அ ன் 
பயன்களும் -  மிழ்ேொட்டின் ெமூகப் தபொருளொ ொை வளர்ச்சியில் ெமூக நீதி  ற்றும் ெமூக 
ஒற்றுர யின் பங்கு. 

10. மசாந்த வாக்கியத்தில் அர த்து எழுதுக, மபாருள் தவறுபாடு அறிதல், பிரித்மதழுதுக, 
எதிர்ச்மசால், எதிர் ரற வாக்கியம் , பிரழ நீக்கி எழுதுக. 

 11.      திருக்குறளிலிருந்து  கீழ்க்காணும்  தரைப்புகள் மதாடர்பாக  
                கட்டுரை எழுதுதல் 

அ)   ச் ெொர்பற்ற  னித்  ன்ர யுள்ள இலக்கியம் 
ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு த ொடர்புத் தன்ர  
இ)  ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்  
ஈ) திருக்குறளும்  ொறொ  விழுமியங்களும் – ெ த்துவம்,  னி லேயம்  

மு லொனரவ 
உ) ெமூக அைசியல் தபொருளொ ொை நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

தபொருத் ப்பொடு 
ஊ) திருக்குறளில்  த்துவக் லகொட்பொடுகள் 

 
 
 
 



 

COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION- I 

Group - I Services (Main Examination) 

(Degree Standard) 

PAPER – II - General studies 

 

UNIT- I: MODERN HISTORY OF INDIA AND INDIAN CULTURE  

  Advent of European invasion ‐ Expansion and consolidation of British 

rule - Early uprising against British rule ‐ 1857 Revolt - Indian National 

Congress ‐ Growth of militant movements ‐ Different modes of agitations - 

Emergence of national leaders ‐ Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji, Moulana 

Abulkalam Azad, Ambedkar and Patel ‐ Era of different Acts & Pacts ‐ Second 

World War & final phase struggle ‐ Communalism led to partition. 

 Effect of British rule on socio‐economic factors ‐ National renaissance 

- Socio religious reform movements.  

          India since independence ‐ Characteristics of Indian culture ‐ Unity 

in diversity ‐ Race, Language, Religion Custom ‐ India: a secular state ‐ 

Organizations for fine arts, dance, drama and music. 

          Role of Tamil Nadu in freedom struggle ‐ Bharathiar, VOC, 

Subramania Siva, Rajaji, Periyar and others - Political parties and Welfare 

schemes.           

          Latest diary of events: National and International ‐ National 

symbols- Eminent personalities & places in news ‐ Sports & Games ‐ Books 

& Authors ‐ Awards & Honours ‐ Cultural panorama ‐ Latest historical events 

- Latest terminology ‐ Appointments ‐ who is who? 

UNIT- II: SOCIAL ISSUES IN INDIA AND TAMIL NADU 

  Population Explosion ‐ Unemployment issues in India & Tamil Nadu ‐ 

Child Abuse & Child Labour - Poverty - Rural and Urban Sanitation – 

Illiteracy.   

 



         Women Empowerment ‐ Role of the Government in Women 

Empowerment - Social injustice to Women ‐ Domestic violence, Dowry 

menace, Sexual assault - Role of women and women’s organisations  

         Social changes in India - Urbanization and its impact on the society 

– Problems and remedies ‐ Impact of violence on Society – Religious 

violence, Terrorism and Communal violence ‐ Regional Disparities ‐ 

Problems of Minorities ‐ Human Rights issues.  

         Education – Linkage between Education and Social Development ‐ 

Community Development Programmes ‐ Employment Guarantee Schemes 

‐ Self Employment and Entrepreneurship Development ‐ Role of N.G.Os in 

Social Welfare – Government Policy on Health. 

         Welfare Schemes for vulnerable sections of the population by the 

Central and State governments and their performance. 

Current Affairs  

UNIT-III: GENERAL APTITUDE & MENTAL ABILITY  

(SSLC Standard) 

       Conversion of information to data ‐ Collection, compilation and 

presentation of data ‐ Tables, Graphs, Diagrams ‐ Parametric representation 

of data ‐ Analytical interpretation of data ‐ Percentage ‐ Highest Common 

Factor (HCF) ‐ Lowest Common Multiple (LCM) ‐ Ratio and Proportion ‐ 

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

Probability.  

        Information technology ‐ Basic terms, Communications ‐ Application 

of Information and Communication Technology (ICT) ‐ Decision making and 

problem solving ‐ Basics in Computers / Computer terminology. 

***** 

   

  



COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION- I 

Group - I Services (Main Examination) 

(Degree Standard) 

PAPER – III - General studies 

UNIT – I: INDIAN POLITY AND EMERGING POLITICAL TRENDS  

                 ACROSS THE WORLD AFFECTING INDIA             

Constitution of India: Historical background - Making of the Indian 

Constitution - Preamble - Salient features of the Indian Constitution - 

Fundamental Rights and Fundamental Duties - Directive Principles of State 

Policy - Schedules to the Indian Constitution.   

Union Executive: President, Vice - President, Prime Minister and Council of 

Ministers, Attorney General of India.   

Union Legislature: Parliament: Lok - Sabha and Rajya - Sabha - 

Composition, Powers, Functions and Legislative procedures. 

Union Judiciary: Structure, Powers and Functions of the Supreme Court - 

Judicial Review - Latest Verdicts. 

State Executive: Governor, Chief Minister - Speaker and Council of 

Ministers, Advocate General of the State. 

State Legislature: State Legislative Assembly - Organization, Powers and 

Functions. 

State Judiciary: Organisation, Powers and Functions of High Courts, District 

Courts and Subordinate Courts. 

Local Government: Historical Development - Features and working of 73rd 

and 74th Constitutional Amendment Act, 1992. 

Union Territories: Evolution of States and Union Territories - 

Administration of Union Territories. 

Federalism in India: Centre - State Relations - Centre - State 

Administrative Relations - Centre - State Legislative Relations and Centre - 

State Financial Relations. 



Civil Services in India: Historical background - Classification of Civil 

Services – Recruitment & Training of Civil Servants. 

State Services: Classification of State Services and Recruitment. 

Official Language:  Constitutional provision - Official Language Act,        VIII 

Schedule to the Constitution. 

Amendments: Major Amendments to the Indian Constitution. 

Special Status to Jammu & Kashmir: Art 370. 

Political Parties: National & Regional parties, Pressure Groups, Interest 

Groups, Public Opinion, Mass Media, Non-Governmental Organizations 

(NGOs) and their role. 

Issue Areas in Indian Administration: Corruption in India - Anti - 

Corruption Measures - CVC - Lok Adalats - Ombudsman - RTI Act - Minister 

- Secretary Relationship - Generalist vs. Specialist controversy. 

Constitutional and Non-Constitutional Bodies - Composition, Powers and 

Functions. 

Profile of States - Defence, National Security and Terrorism - World 

Organisations - Pacts and Summits. 

India's Foreign Policy: Foreign Affairs with Special emphasis on India's 

relations with neighbouring countries and in the region - Security and 

defence related issues - Nuclear Policy - Issues and conflicts.  The Indian 

Diaspora and its contribution to India and to the World. 

Current Affairs 

UNIT – II:  ROLE AND IMPACT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN     

THE DEVELOPMENT OF INDIA 

 Science and Technology – Role, Achievements and Developments -  

Their applications and effects in everyday life ‐ Energy ‐ Conventional and 

Non-conventional – Self sufficiency ‐ Oil exploration ‐ Defence Research 

Organizations and other science and technology institutions - Ocean 

Research and Development - Role and Functions. 



 Advancements in the fields of I.T., Space, Computers, Robotics,    

Nano-Technology ‐ Mobile Communication - Remote sensing and its 

benefits. 

 Health and hygiene ‐ Human diseases - Prevention and remedies ‐ 

Communicable diseases and non‐communicable diseases - Genetic 

Engineering - Organ transplantation - Stem cell Technology - Medical 

Tourism -  Advancements in Horticulture & Agriculture. 

 Achievements of Indians in the fields of Science and Technology. 

 Latest inventions in science & technology. 

  

UNIT – III:  TAMIL SOCIETY - ITS CULTURE AND HERITAGE  

Candidates may answer the questions in this unit EITHER in Tamil 

OR in English. 

 

1) Tamil Society: Origin and expansion.  

 

2) Art and Culture: Literature, Music, Film, Drama, Architecture, 

Sculpture, Paintings and Folk Arts.   

 

3) Socio - economic history of Tamil Nadu from Sangam age to  

till date.  
 

4) Growth of Rationalist, Dravidian movements in Tamil Nadu - Their 

role in the socio – economic development of Tamil Nadu. 

  

5) Social and cultural life of contemporary Tamils: Caste, Religion, 

Women, Politics, Education, Economy, Trade and relationship with 

other countries.  

 

6) Tamil and other Disciplines: Mass Media,  

Computer etc. 

****** 

 

 

 

 

 

 

 



COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION- I 

Group - I Services (Main Examination) 

(Degree Standard) 

PAPER – IV ‐ General studies 

UNIT-I: GEOGRAPHY OF INDIA WITH SPECIAL REFERENCE TO 

TAMILNADU 

 Location - Physical features - Major Rivers - Weather & Climate - 

Monsoon, Rainfall ‐ Natural resources:- Soil, Water, Forest,  Minerals and 

Wild life - Agricultural pattern – Livestock - Fisheries - Industries;  Major 

industries - Growth and Development -  Social- Cultural geography - 

Population : Growth, Density and Distribution - Racial, linguistic and major 

tribes. 

 Oceanography - Bottom relief features of Indian Ocean, Arabian Sea 

and Bay of Bengal. 

 Basics of Geospatial Technology:  Geographical Information System 

(GIS) and Global Navigation Satellite System (GNSS).  

Map: Geographical landmarks - India and its neighbours. 

Current Affairs 

UNIT II: ENVIRONMENT, BIODIVERSITY AND DISASTER 

MANAGEMENT  

Ecology: Structure and function of Ecosystem – Ecological succession -  

Biodiversity conservation: Types – Biodiversity Hot Spots in India – 

Biodiversity : Significance and Threats  – In situ and Ex situ conservation 

measures – Roles of Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES), International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) & Convention on Biological Diversity (CBD).   

Environmental Pollution and Management: Air, Water, Soil, Thermal 

and Noise pollution and control strategies – Solid and Hazardous waste 

management - Environmental Impact Assessment (EIA): Steps in EIA 

process – Environmental Clearance – Environmental Auditing.   



Climate Change: Global Environmental Issues and Management – 

Changes in monsoon pattern in Tamil Nadu and India – Environmental 

consequences of climate change and mitigation measures – Clean and 

Green Energy – Environmental Sustainability.   

Environmental Laws, Policies & Treaties in India and Global scenario - 

Natural calamities and Disaster Management – Environmental Health and 

Sanitation. 

Current Affairs  

UNIT III:  INDIAN ECONOMY - CURRENT ECONOMIC TRENDS AND 

IMPACT OF GLOBAL ECONOMY ON INDIA      

 Features of Indian Economy – Demographical profile of India – 

National Income – Capital formation - NEP (New Economic Policy) – NITI 

AYOG – National Development Council. 

 Agriculture – Role of Agriculture – Land reforms – New Agricultural 

Strategy – Green Revolution – Price Policy, Public Distribution System 

(PDS), Subsidy, Food Security– Agricultural Marketing, Crop Insurance, 

Labour – Rural credit & indebtness – WTO & Agriculture. 

 Industry - Growth ‐ Policy – Role of public sector and disinvestment 

– Privatisation and Liberalization – Public Private Partnership (PPP) – SEZs. 

– MSMEs. – Make in India. 

 Infrastructure in India – Transport System - Energy – Power – 

Communication - Social Infrastructure -  Science & Technology  - R&D. 

 Banking & Finance – Banking, Money & Finance – Central Bank – 

Commercial Bank – NBFIs. - Stock Market – Financial Reforms – Financial 

Stability – Monetary Policy – RBI & Autonomy. 

Public Finance – Sources of Revenue – Tax & Non-Tax Revenue – Canons 

of taxation – GST – Public expenditure – Public debt – Finance Commission 

– Fiscal Policy. 

 



Issues in Indian Economy – Poverty & inequality – Poverty alleviation 

programmes – MGNREGA – New Welfare programmes for rural poverty – 

Unemployment – Inflation – Inflation targeting – Sustainable economic 

growth – Gender issues. 

India’s Foreign Trade – BOP, EX-IM Policy, FOREX Market, FDI; 

Globalization & its impact – Global economic crisis & impact on Indian 

economy. 

International Agencies – IMF (International Monetary Fund) World 

Bank - BRICS - SAARC - ASEAN. 

Tamil Nadu Economy & Issues – Gross State Domestic Product – 

Trends in State’s economic growth – Demographic profile of Tamil Nadu – 

Agriculture – Industry & entrepreneurship development in Tamil Nadu – 

Infrastructure – Power, Transportation systems – Social Infrastructure – 

SHGs. & Rural Women empowerment – Rural poverty & unemployment – 

Environmental issues – Regional economic disparities – Local Government  

- Recent government welfare programmes. 

Current Affairs 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஒருங்கிரணந்  குடிர ப் பணிகள் ல ர்வு-I 

த ொகுதி- I பணிகள் (மு ன்ர த் ல ர்வு) 

 ொள்- I (பத் ொம் வகுப்புத்     ைம்) 

கட்டாயத்  தமிழ் ம ாழித்   தகுதித்  ததர்வு 

 ொள்- II (பட்டப்படிப்புத்     ைம்) 

அலகு- I 
 

:    ற்கொல இந்திய வைலொறு  ற்றும் இந்திய பண்பொடு 
 

அலகு- I I : இந்தியொவிலும்  மிழ்ேொட்டிலுமுள்ள ெமூகப் பிைச்ெரனகள் 
 

அலகு- I I I : திறனறிவு &  அறிவுக்கூர்ர த் ல ர்வுகள் (பத் ொம் வகுப்பு) 
 
 

 ொள்- III (பட்டப்படிப்புத்     ைம்) 

அலகு- I 
 

:   இந்திய அைசியலர ப்பு  ற்றும் இந்தியொரவ பொதிக்கக்கூடிய வரகயில் 
உலகம்      முழுவதும் ல ொன்றுகின்ற அைசியல் லபொக்கு 

 

அலகு- I I : இந்தியொவின் வளர்ச்சியில் அறிவியல்  ற்றும் த ொழில்நுட்பத்தின் பங்கு 
 ற்றும்  ொக்கம் 

 

அலகு- I I I :  மிழ் ெமூகம் – பண்பொடு  ற்றும் பொைம்பரியம் 
 
 

 ொள்- I V (பட்டப்படிப்புத்     ைம்) 

அலகு- I 
 

:    மிழ்ேொட்டின் முக்கிய சிறப்பம்ெங்களுடன் இந்தியொவின் புவியியல் 
அர ப்பு  

அலகு- I I : சுற்றுச்சூழல் , பல்லுயிர் தபருக்கம்  ற்றும் லபரிடர்  ல லொண்ர  
 

அலகு- I I I : இந்திய தபொருளொ ொைம் – ேடப்பு தபொருளொ ொை லபொக்குகள்  ற்றும் 
இந்தியொவில் உலக தபொருளொ ொைத்தின்  ொக்கம் 

 

 
 
 
 
 
 



ஒருங்கிரணந்   குடிர ப் பணிகள் ல ர்வு-I 
த ொகுதி- I பணிகள் (மு ன்ர த் ல ர்வு) 

     தாள் -I (பத் ொம் வகுப்புத்     ைம்) 
கட்டாயத்  தமிழ் ம ாழி த்   தகுதித்  ததர்விற்கான பாடத்திட்டம்    

 (விரிந்துரைக்கும்  வரக வினாவிற்கான தரைப்புகள்) 
ததர்வுத் திட்டம்  

1.  த ொழிதபயர்த் ல் 
 (i)   மிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு த ொழிதபயர்த் ல்  

 (ii) ஆங்கிலத்திலிருந்து  மிழுக்கு த ொழிதபயர்த்தல் 
2.   சுருக்கி வரை ல் 
3.    தபொருள் உணர்திறன் 
4.    சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவொக்கம் தெய் ல் 
5.    திருக்குறள் மதாடர்பான கட்டுரை வரைதல் 

அ)   ச் ெொர்பற்ற  னித்  ன்ர யுள்ள இலக்கியம் 
ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு த ொடர்புத் தன்ர  
இ)  ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்  
ஈ) திருக்குறளும்  ொறொ  விழுமியங்களும் – ெ த்துவம்,  னி லேயம்  

மு லொனரவ 
உ) ெமூக அைசியல் தபொருளொ ொை நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

தபொருத் ப்பொடு 
ஊ) திருக்குறளில்  த்துவக் லகொட்பொடுகள் 

6.    கடி ம் வரை ல் (அலுவல் ெொர்ந் து) 
7.    தமிழ் ம ாழி அறிவு 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



பொடத்திட்டம் 
 

1.  ற்காை நிகழ்வுகள் 
2. சமுதாயப் பிைச்சரனகள் 
3. சுற்றுச்சூழல் மதாடர்பான தரைப்புகள் 
4. இந்தியப் மபாருளாதைம் மதாடர்பான தரைப்புகள்  
5. அறிவியலும்  மதாழில்நுட்பமும் 
6. கரையும் பண்பாடும் 
7. பகுத் றிவு இயக்கங்கள் - திைொவிட இயக்கம், சுய ரியொர  இயக்கம். 
8. இக்கொலத்  மிழ்த ொழி - கணினித்  மிழ், வழக்கு  ன்றத்  மிழ், அலுவைக த ொழியொகத் 

 மிழ்,  புதிய வரகர கள். 
9.  மிழ்ேொட்டின் ெமூகப் தபொருளொ ொை முன்லனற்றம்  ற்றும் தமிழக அைசின்  

ேலத்திட்டங்கள் (மபண்கள் விவசாயிகள்…), ெமூக ேலத்திட்டங்கரள 
ேரடமுரறப்படுத்து லில் ெமூக சீர்திருத்  இயக்கங்களின் பங்கு - இட ஒதுக்கீடும் அ ன் 
பயன்களும் -  மிழ்ேொட்டின் ெமூகப் தபொருளொ ொை வளர்ச்சியில் ெமூக நீதி  ற்றும் ெமூக 
ஒற்றுர யின் பங்கு. 

10. மசாந்த வாக்கியத்தில் அர த்து எழுதுக, மபாருள் தவறுபாடு அறிதல், பிரித்மதழுதுக, 
எதிர்ச்மசால், எதிர் ரற வாக்கியம் , பிரழ நீக்கி எழுதுக. 

 11.      திருக்குறளிலிருந்து  கீழ்க்காணும்  தரைப்புகள் மதாடர்பாக  
                கட்டுரை எழுதுதல் 

அ)   ச் ெொர்பற்ற  னித்  ன்ர யுள்ள இலக்கியம் 
ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு த ொடர்புத் தன்ர  
இ)  ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்  
ஈ) திருக்குறளும்  ொறொ  விழுமியங்களும் – ெ த்துவம்,  னி லேயம்  

மு லொனரவ 
உ) ெமூக அைசியல் தபொருளொ ொை நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

தபொருத் ப்பொடு 
ஊ) திருக்குறளில்  த்துவக் லகொட்பொடுகள் 

 
 
 
 



ஒருங்கிரணந்  குடிர ப் பணிகள் ல ர்வு-I 
த ொகுதி- I பணிகள் (மு ன்ர த் ல ர்வு) 

(பட்டப்படிப்புத்     ைம்) 
 ொள்- II- தபொது அறிவு 

அலகு - I :  ற்கொல இந்திய வைலொறு  ற்றும் இந்திய பண்பொடு 
 ஐலைொப்பிய பரடதயடுப்பின் வருரக – ஆங்கிலலய ஆட்சியின் விரிவொக்கம்  ற்றும் 
ஒருங்கிரணப்பு – ஆங்கிலலய ஆட்சிக்தகதிைொக ல ொன்றிய ஆைம்ப கொல எழுச்சி – 1857 ஆம் 
ஆண்டு தபரும்புைட்சி -  இந்திய ல சிய கொங்கிைஸ் – லபொைட்ட இயக்கங்களின் வளர்ச்சி – 
பல்லவறு முரறயிலொன கிளர்ச்சிகள் – ல சிய  ரலவர்களின் எழுச்சி – கொந்தி, லேரு,  ொகூர், 
லே ொஜி, த ௌலொனொ அபுல்கலொம் ஆெொத், அம்லபத்கர்  ற்றும் பட்லடல் – பல்லவறு ெட்டங்கள் 
 ற்றும் உடன்படிக்ரககளின்  ெகொப் ம் – இைண்டொம் உலகப்லபொர்  ற்றும் இறுதிகட்டப் 
லபொைொட்டம் – பிரிவிரனக்கு வழிவகுத்  வகுப்புவொ ம். 

 ஆங்கிலலய ஆட்சியில் ெமூக தபொருளொ ொைத்தில் ஏற்பட்ட விரளவுகள் – ல சிய 
 று லர்ச்சி – ெமூக    சீர்திருத்  இயக்கங்கள். 

 சு ந்திைம் அரடந் திலிருந்து இந்தியொ  -  இந்திய பண்பொட்டின் பண்பியல்புகள் – 
லவற்றுர யில் ஒற்றுர   - இனம், த ொழி,   ம், பழக்க வழக்கங்கள் – இந்தியொ : ஒரு 
  ச்ெொர்பற்ற ேொடு  - கவின் கரலகள் , ேடனம், ேொடகம்  ற்றும் இரெ லபொன்றவற்றிற்கொன 
அர ப்புகள். 

 சுந்திைப் லபொைொட்டத்தில்  மிழ்ேொட்டின் பங்கு – பொைதியொர் , வ.உ.சி, சுப்பிை ணிய சிவொ, 
இைொஜொஜி, தபரியொர்  ற்றும் ஏரனலயொர் – அைசியல் கட்சிகள்  ற்றும் ேலத்திட்டங்கள். 

  ற்லபொர ய நிகழ்வுகளின் குறிப்புகள் – ல சிய  ற்றும் பன்னொட்டு குறிப்புகள் – ல சிய 
சின்னங்கள் – தெய்திகளில் இடம் தபறுகிற முக்கிய ேபர்கள்  ற்றும் இடங்கள் – விரளயொட்டு 
 ற்றும் லபொட்டி விரளயொட்டுகள் – புத் கங்கள்  ற்றும் எழுத் ொளர்கள் -  விருதுகள்  ற்றும் 
ேன் திப்பு – பண்பொடு குறித்  கண்லணொட்டம் – அண்ர க்கொல வைலொற்று நிகழ்வுகள் – 
 ற்லபொர ய கரலச்தெொல்  த ொகுதி – ப வி நிய னங்கள் – யொர் எவர்? 

 

 

 



அலகு - II : இந்தியொவிலும்  ற்றும்  மிழ்ேொட்டிலுமுள்ள ெமூகப் பிைச்ெரனகள் 

  க்கள் த ொரக தபருக்கம் – இந்தியொவிலும்  மிழ்ேொட்டிலும் நிலவும் 
லவரலவொய்ப்பின்ர  பிைச்சிரனகள்  - குழந்ர கரள  வறொக ேடத்து ல் &  குழந்ர  
த ொழிலொளர்  வறுர  – ஊைக  ற்றும் ேகர்ப்புற துப்புைவு – கல்வியறிவின்ர . 

  களிருக்கு அதிகொை ளித் ல் –  களிருக்கு அதிகொை ளித் லில் அைசின் பங்கு – 
 களிருக்கு எதிைொன ெமூக அநீதி – குடும்ப வன்முரற , வை ட்ெரண பிைச்சிரன, பொலியல் 
வன்முரற –  களிர்  ற்றும்  களிர் அர ப்புகளின் பங்கு. 

 இந்தியொவில்  ெமூக  ொற்றங்கள் – ேகை ய ொக்கலும் ெமூகத்தில் அ ன்  ொக்கமும் – 
பிைச்ெரனகளும் தீர்வுகளும் – ெமூகத்தின் வளர்ச்சியில் வன்முரறயின்  ொக்கம் –    
வன்முரற , தீவிைவொ ம்  ற்றும் வகுப்புவொ  வன்முரற – வட்டொை ஏற்ற ொழ்வுகள் – 
சிறுபொன்ர யினரின் பிைச்ெரனகள் –  னி  உரிர கள் விவகொைங்கள். 

 கல்வி, கல்வி  ற்றும் ெமூக வளர்ச்சிக்கிரடலயயொன த ொடர்வு – ெமூக ல ம்பொட்டுத் 
திட்டங்கள் – லவரலவொய்ப்பு உத் ைவொ த் திட்டங்கள்  - சுய லவரலவொய்ப்பு  ற்றும் 
த ொழில்முரனலவொர் ல ம்பொடு – ெமூக ேலனில் அைசு ெொைொ அர ப்புகளின் பங்கு  - சுகொ ொைம் 
குறித்  அைசின் தகொள்ரக. 

 ெமு ொயத்தில் எளிதில் பொதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினருக்கொன  த்திய  ற்றும்  ொநில 
அைசுகளின் ேலத்திட்டங்கள்  ற்றும் அவற்றின் தெயல்திறன். 
ேடப்பு நிகழ்வுகள் 
அலகு - III : திறனறிவு   ற்றும்  அறிவுக்கூர்ர த் ல ர்வுகள் (பத் ொம் வகுப்பு) 

  கவல்கரளத்  ைவுகளொக  ொற்று ல் –  ைவு லெகரித் ல் , த ொகுத் ல்  ற்றும் 
அளித் ல் – அட்டவரணகள், வரைபடங்கள் , விளக்கப்படங்கள்  -  ைவுகரள 
துரணயலகுகளொக குறிப்பிடு ல் –  ைவுப் பகுப்பொய்வு விளக்கம் – ெ வீ ம் – மீப்தபரு தபொது 
வகுத்தி (HCF) – மீச்சிறு தபொது  டங்கு (LCM) -  விகி ம்  ற்றும் ெரிவிகி ம் –  னிவட்டி – கூட்டு 
வட்டி – பைப்பளவு – கன அளவு – லேைம்  ற்றும் லவரல – நிகழ் கவு.  

 கவல் த ொழில்நுட்பம் – அடிப்பரட தெொற்கள் , த ொடர்புகள் ,  கவல் த ொடர்பு  
த ொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொடு – முடிதவடுத் ல்  ற்றும் தீர்வு தெய் ல் – கணினிகள் /கணினி 
தெொல்லியலின் அடிப்பரடகள். 

******* 



ஒருங்கிரணந்  குடிர ப் பணிகள் ல ர்வு-I 
த ொகுதி- I பணிகள் (மு ன்ர த் ல ர்வு) 

(பட்டப்படிப்புத்     ைம்) 
 ொள்- III- தபொது அறிவு 

அலகு - I : இந்திய அைசியலர ப்பு  ற்றும் இந்தியொரவ பொதிக்கக்கூடிய வரகயில் உலகம் 
முழுவதும் ல ொன்றுகின்ற அைசியல் லபொக்கு 
இந்திய அைெர ப்பு :  வைலொற்று பின்னணி – இந்திய அைெர ப்புச் ெட்டத்திரன ஏற்படுத்து ல்  
-  முகவுரை – இந்திய அைெர ப்புச் ெட்டத்தின் முக்கிய அம்ெங்கள் – அடிப்பரட உரிர களும் 
அடிப்பரடக் கடர களும் – அைசு தகொள்ரகக்கொன  வழிக்கொட்டு தேறிமுரறகள்  - இந்திய 
அைெர ப்புச் ெட்டத்தின் அட்டவரணகள். 
 த்திய அைசின் நிருவொகம்:   குடியைசுத்  ரலவர் , குடியைசு துரணத்  ரலவர், பிை  ர்  ற்றும் 
அர ச்ெர்கள் குழு, இந்திய அைசின்  ரலர  வழக்குரைஞர். 
 த்திய அைசின் ெட்ட ன்றம்:  ேொடொளு ன்றம் :   க்களரவ  ற்றும்  ொநிலங்களரவ – அர ப்பு 
அதிகொைங்கள் , தெயல்பொடுகள்  ற்றும் ெட்டமியற்றும் ேரடமுரறகள். 
 த்திய நீதித்துரற:   உச்ெ நீதி ன்ற  அர ப்பு , அதிகொைங்கள்  ற்றும் தெயல்பொடுகள்  - 
நீதித்துரற சீைொய்வு  - அண்ர க்கொல தீர்ப்புகள். 
 ொநில அைசின் நிருவொகம் :    ஆளுேர், மு லர ச்ெர்- ெட்டப்லபைரவத்  ரலவர்  ற்றும் 
அர ச்ெைரவ,  ொநில அைசின்  ரலர  வழக்குரைஞர். 
 ொநில ெட்ட ன்றம்:  ொநில ெட்ட ன்றப் லபைரவ  - அர ப்பு , அதிகொைங்கள்  ற்றும் 
தெயல்பொடுகள். 
 ொநில நீதித்துரற:   உயர் நீதி ன்றங்கள் ,  ொவட்ட  நீதி ன்றங்கள்  ற்றும் ெொர்நிரல / கீழர  
நீதி ன்றங்களின் அர ப்பு , அதிகொைங்கள்  ற்றும் தெயல்பொடுகள். 
உள்ளொட்சி அர ப்பு :   வைலொற்று ரீதியிலொன வளர்ச்சி – 1992 ஆம் ஆண்டு , 73-வது  ற்றும் 74- 
வது அைெர ப்புச் ெட்டத்தின் திருத்  அம்ெங்கள்  ற்றும் தெயல்பொடுகள். 
 த்திய அைசின் லேைடி ஆட்சிப் பகுதிகள் :    ொநிலங்கள்  ற்றும்  த்திய அைசின் லேைடி ஆட்சிப் 
பகுதிகளின் படிநிரல வளர்ச்சி –  த்திய அைசின் லேைடி ஆட்சிப் பகுதிகளின் நிருவொகம். 
இந்தியொவில் கூட்டொட்சி:     த்திய  ொநில அைசு உறவுகள் –  த்திய  ொநில அைசின் நிருவொக 
உறவுகள் –  த்திய  ொநில அைசின் ெட்ட ன்ற உறவுகள்  ற்றும்  த்திய  ொநில அைசின் 
நிதிெொர்ந்  உறவுகள். 
இந்தியக்  குடிர ப் பணிகள்:   வைலொற்று பின்னனி  - குடிர ப் பணிகள் வரகப்பொடு – 
குடிர ப்பணியொளர்களின்  பணிய ர்த் ம்  நிய னம்  ற்றும் பயிற்சிமுரற. 



 ொநிலப் பணிகள் :  ொநிலப் பணிகளின் வரகப்பொடும் பணிய ர்த் மும் 
ஆட்சி த ொழி: அைெர ப்புச் ெட்டத்தின் விதித்துரறகள் – ஆட்சி த ொழிச் ெட்டம் , 
அைெர ப்புச் ெட்டத்தின் 8 வது அட்டவரண  
திருத் ங்கள் : இந்திய அைெர ப்புச் ெட்டத்தில் முக்கிய திருத் ங்கள் 
ஜம்மு  &  கொஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந் ஸ்து :   பிரிவு 370 
அைசியல் கட்சிகள் : ல சிய  ற்றும்  ொநில கட்சிகள் , அழுத்  குழுக்கள் , விருப்ப குழுக்கள் , 
தபொது க்கள்  கருத்து ,  க்கள் த ொடர்பு ஊடகம், அைசு ெொைொ அர ப்புகள்  ற்றும் அவற்றின் 
பங்கு 

இந்திய நிருவொகத்தில் பிைச்ெரனக்குரிய பகுதிகள் :  இந்தியொவில் ஊழல் – ஊழலுக்கு 
எதிைொன  ேடவடிக்ரகள்  -  த்திய விழிப்புப்பணி ஆரணயம் (CVC) – லலொக் அ ொலத்கள் (தபொது 
நீதி ன்றங்கள்) – குரறத்தீர்ப்பொளர் –  கவல் தபறும் உரிர  ெட்டம் – அர ச்ெர் – தெயலொளர் 
பணி உறவுமுரற ( பணித் த ொடர்பு) – பல்துரற  வல்லுேர் – எதிர் – குறிப்பிட்ட துரற வல்லுேர் 
கருத்து லவறுபொடு 

அைெர ப்புச் ெட்டம் ெொர்ந்   ற்றும் அைெர ப்புச் ெட்டம் ெொைொ அர ப்புகள் – கூட்டர ப்பு – 
அதிகொைங்கள்  ற்றும் தெயற்பொடுகள் 

 ொநிலங்களின் சிறப்பு குறிப்புகள் – பொதுகொப்பு , ல சிய பொதுகொப்பு  ற்றும் தீவிைவொ ம் – உலக 
அர ப்புகள் – உடன்படிக்ரககள்   ற்றும்  உச்சி  ொேொடுகள். 

இந்தியொவின் அயல்ேொட்டு தகொள்ரக: அண்ரட ேொடுகளுடனும் ஏரனய 
பகுதிகளுடனு ொன இந்தியொவின் ேல்லுறவில் சிறப்பு முக்கியத்துவத்துவம் வொய்ந்  
அயல்ேொட்டு விவகொைங்கள் – கண்கொணிப்பு  ற்றும் பொதுகொப்பு த ொடர்பொன விவகொைங்கள் – 
அணுக்தகொள்ரக – பிைச்ெரனகள்  ற்றும் முைண்பொடுகள் , இந்திய புலம் தபயர்ந்ல ொர்  ற்றும் 
இந்தியொவுக்கும் உலக ேொடுகளுக்கும் அவர்களுரடய பங்களிப்பு 

ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

அலகு- II : இந்திய வளர்ச்சியில் அறிவியல்  ற்றும் த ொழில்நுட்பத்தின் பங்கு  ற்றும் அ ன் 
 ொக்கம் 

  அறிவியல்  ற்றும் த ொழில்நுட்பம்  - தெயல்பொடுகள் , ெொ ரனகள்  ற்றும் 
ல ம்பொடுகள் – அன்றொட வொழ்வில் அவற்றின் பயன்பொடுகள்  ற்றும்  ொக்கங்கள் – ஆற்றல் – 
 ைபு ெொர்ந்   ற்றும்  ைபு ெொைொ ஆற்றல் –  ன்னிரறவு – எண்தணய் வள ஆய்வு – பொதுகொப்பு  



ஆைொய்ச்சி நிறுவனங்கள்   ற்றும் ஏரனய அறிவியல்  ற்றும் த ொழில்நுட்ப  நிறுவனங்கள் -
கடல் ஆைொய்ச்சி  ற்றும் ல ம்பொடு – பங்கு   ற்றும் தெயல்பொடுகள். 

 கவல் த ொழில்நுட்பம் , விண்தவளி , கணினிகள் , இயந்திை  னி  த ொழில்நுட்பம் , மீநுண் 
த ொழில்நுட்பம் (Nano Technology) – ரகலபசி   கவல் த ொடர்பு – த ொரலயுணர்வு  ற்றும் 
அ ன் பலன்கள் ஆகிய துரறகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்லனற்றங்கள். 

சுகொ ொைம்  ற்றும் உடல்ேலம் –  னி ர்கரள  ொக்கும் லேொய்கள் – லேொய்  டுப்பு  ற்றும் தீர்வுகள்  
- த ொற்று லேொய்கள்  ற்றும் த ொற்றொ  லேொய்கள் –  ைபணு தபொறியியல்  -  உறுப்பு  ொற்று 
அறுரவ சிகிச்ரெ – குருத் ணு த ொழில்நுட்பம் –  ருத்துவம் ெொர்ந்  சுற்றுலொ – ல ொட்டக்கரல 
 ற்றும் லவளொண்ர யில் முன்லனற்றங்கள். 

அறிவியல்  ற்றும் த ொழில்நுட்பத் துரறயில் இந்தியர்களின் ெொ ரனகள். 

அறிவியல்  ற்றும் த ொழில்நுட்பத்தில் ெமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள். 

அலகு- III :  மிழ் ெமூகம்  அ ன் பண்பொடு  ற்றும் பொைம்பரியம் 

விண்ணப்ப ொைர்கள் இந்  பிரிவிலுள்ள லகள்விகளுக்கு  மிழ் அல்லது ஆங்கிலத்தில் 
பதிலளிக்கலொம். 

1)   மிழ் ெமூகம்:  ல ொற்றம்  ற்றும் விரிவொக்கம். 

2) கரல  ற்றும் பண்பொடு   : இலக்கியம், இரெ, திரைப்படம், ேொடகம், கட்டிடக்கரல, 
சிற்பக்கரல, ஓவியங்கள்  ற்றும் ேொட்டுப்புற கரலகள். 

3) ெங்க கொலம் மு ல் இன்று வரையிலொன  மிழகத்தின் ெமூக – தபொருளொ ொை வைலொறு. 

4)  மிழகத்தில் பகுத் றிவு, திைொவிட இயக்கங்களின் வளர்ச்சி –  மிழகத்தின் ெமூகப் 
தபொருளொ ொை வளர்ச்சியில் அவற்றின் பங்கு. 

5) ெ கொலத்  மிழர்களின் ெமூக  ற்றும் பண்பொடு வொழ்வியல்:   ெொதி,   ம், தபண்கள், அைசியல், 
கல்வி, தபொருளொ ொைம், வர்த் கம்  ற்றும் ஏரனய ேொடுகளுடனொன உறவு. 

6)  மிழ்  ற்றும் ஏரனய துரறகள்:    க்கள் த ொடர்பு ஊடகம், கணினி மு லொனரவ. 

******* 

 



ஒருங்கிரணந்  குடிர ப் பணிகள் ல ர்வு-I 
த ொகுதி- I பணிகள் (மு ன்ர த் ல ர்வு) 

(பட்டப்படிப்புத்     ைம்) 
 ொள்- IV-தபொது அறிவு 

அலகு- I :  மிழ்ேொட்டின் முக்கிய அம்ெங்களுடன் இந்தியொவின் புவியியல் அர ப்பு 

 அர விடம் – இயற்ரக அர வுகள் – முக்கிய ஆறுகள்  - வொனிரல &  கொலநிரல – 
பருவநிரல ,  ரழப்தபொழிவு  - இயற்ரக வள ஆ ொைங்கள்:-    ண் , நீர், கொடு , கனி  வளங்கள் 
 ற்றும் வன உயிரினங்கள் – லவளொண் முரறகள் – கொல்ேரட – மீன்வளம் – த ொழிற்ெொரலகள்;  
மு ன்ர ச் த ொழிற்ெொரலகள் - வளர்ச்சி  ற்றும் ல ம்பொடு – ெமூக – கலொச்ெொைப் புவியியல் – 
 க்கள் த ொரக  வளர்ச்சி, அடர்த்தி  ற்றும் பைவல் – இனம், த ொழிக் குழுக்கள்  ற்றும் முக்கிய 
பழங்குடியினர். 

 கடலியல் – இந்தியப் தபருங்கடல் , அைபிக்கடல்  ற்றும் வங்கொள விரிகுடொவின் கடலடி 
நிலத்ல ொற்றங்கள். 

 அடிப்பரட புவியியல் த ொழில்நுட்பம் : புவித்  கவல் த ொகுப்பு (GIS)  ற்றும் 
உலகளொவிய ஊடுருவல் தெயற்ரகக்லகொள் அர ப்பு (GNSS). 

வரைபடம் : புவியியல் அர விடங்கள்  - இந்தியொ  ற்றும் அ ன் அண்ரடேொடுகள். 

ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

அலகு- II :  சுற்றுச்சூழல் , உயிரினப்பன்ர   ற்றும் லபரிடர்  ல லொண்ர  

சூழலியல் :  சூழ்நிரல  ண்டலத்தின் அர ப்பு  ற்றும் தெயல்பொடு – சூழலியல் த ொடர்ச்சி 
(Ecological succession) – உயிரினப்பன்ர  பொதுகொப்பு:  வரககள்  - இந்தியொவில் 
உயிரினப்பன்ர   வள ர யங்கள் – உயிரினப்பன்ர யின் முக்கியத்துவம்  ற்றும் 
அச்சுறுத் ல்கள் – உள் வொழிட பொதுகொப்பு  ற்றும் தவளி வொழிட பொதுகொப்பு ேடவடிக்ரககள் – 
அழிந்து வரும் வன உயிரினங்கள்  ற்றும்  ொவைங்கரள பொதுகொப்ப ற்கொன பன்னொட்டு  
வர்த் கம் மீ ொன ஒப்பந் ம் (CITES), இயற்ரகரய பொதுகொக்கும் பன்னொட்டு ெங்கம் (IUCN) & 
உயிரியல் பன்முகத் ன்ர  குறித்   ொேொடு (CBD). 

சுற்றுச் சூழல்   ொசுபொடு  ற்றும் ல லொண்ர  :  கொற்று , நீர்,  ண், தவப்பம்  ற்றும் ஒலி  ொசுபொடு 
 ற்றும் கட்டுப்பொட்டு உத்திகள்  - திடக்கழிவு  ற்றும் அபொயகை ொன கழிவு ல லொண்ர  – 



சுற்றுச்சூழல்  ொக்க  திப்பீடு (EIA) :  சுற்றுச்சூழல்  ொக்கத்திரன  திப்பிடும் 
தெயல்முரறகளின் படிநிரலகள் – சுற்றுச்சூழல் அனு தி  - சுற்றுச்சூழல்  ணிக்ரக. 

கொலநிரல  ொற்றம் : உலகளொவிய சுற்றுச்சூழல் பிைச்சிரனகள்  ற்றும் ல லொண்ர  – 
 மிழ்ேொடு  ற்றும் இந்தியொவில் பருவ  ரழ கொல  ொற்றங்கள் – கொலநிரல  ொற்றத்தினொல் 
சுற்றுச் சூழலில் ஏற்படும் விரளவுகள்  ற்றும்  ணிப்பு ேடவடிக்ரககள்  - தூய்ர   ற்றும் 
பசுர  ஆற்றல் – சுற்றுச்சூழல் நிரலத் ன்ர . 

சுற்றுச்சூழல் ெட்டங்கள் , தகொள்ரககள் &  இந்தியொ  ற்றும் உலகளொவிய திட்டவரையரற 
ஒப்பந் ங்கள் – இயற்ரக லபரிடர்  ற்றும் லபரிடர் ல லொண்ர  – சுற்றுச்சூழல் சுகொ ொைம்  ற்றும் 
துப்புைவு. 

ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

அலகு- III: இந்திய தபொருளொ ொைம் –  ற்லபொர ய தபொருளொ ொை லபொக்குகள்  ற்றும் 
இந்தியொவில் உலக தபொருளொ ொைத்தின்  ொக்கம் 

இந்திய தபொருளொ ொைத்தின் அம்ெங்கள்  - இந்தியொவின்  க்கள்த ொரக குறித்  ஆய்வு – 
ல சிய வரு ொனம்  - மூல ன உருவொக்கம் – புதிய தபொருளொ ொைக் தகொள்ரக  - நிதி ஆலயொக்   
(NITIAAYOG) – ல சிய வளர்ச்சி குழு. 

லவளொண்ர  – லவளொண்ர யின் பங்கு – நிலச் சீர்திருத் ம் – புதிய லவளொண் உத்தி – பசுர ப் 
புைட்சி – விரல நிர்ணயக் தகொள்ரக , தபொது விநிலயொகத் திட்டம் (pds),  ொனியம் , உணவுப் 
பொதுகொப்பு – லவளொண் விற்பரன முரற , பயிர் கொப்பீடு, த ொழிலொளர் கிைொ ப்புறக் கடன் & கடன் 
சுர  – உலக வர்த் க அர ப்பு &  லவளொண்ர . 

த ொழில் - வளர்ச்சி -  தகொள்ரக – தபொது நிறுவனங்கள்  ற்றும் பங்குகரள விலக்கிக் 
தகொள்ளு ல் –  னியொர் ய ொக்கல்  ற்றும்  ொைொள ய ொக்கல்  - தபொது  னியொர் கூட்டொண்ர  
(PPP) சிறப்பு தபொருளொ ொை  ண்டலங்கள் – சிறு குறு  ற்றும் ேடுத் ை த ொழில் நிறுவனங்கள் – 
இந்தியொ  யொரிப்பு (Make in India). 

இந்தியொவின் அடிப்பரட கட்டர ப்பு வெதி – லபொக்குவைத்து முரற – ஆற்றல் – திறன் – 
த ொடர்பு – ெமூக உட்கட்டர ப்பு – அறிவியல்  ற்றும் த ொழில்நுட்பம்  - ஆைொய்ச்சி  ற்றும் 
வளர்ச்சி. 



வங்கியியல்  ற்றும் நிதி- வங்கியியல் , பணவியல்  ற்றும் நிதி  த்திய வங்கி – வணிக வங்கி – 
வங்கி அல்லொ  நிதி நிறுவனங்கள்  - பங்குச் ெந்ர  – நிதிச் சீர்திருத் ங்கள்  - நிதி 
நிரலத் ன்ர  – பணக்தகொள்ரக – இந்திய ரிெர்வ் வங்கி  ற்றும்  ன்னொட்சி. 

தபொதுநிதி – வருவொய் ஆ ொைங்கள் – வரி  ற்றும் வரி அல்லொ  வருவொய் – வரிவிதிப்பு நியதிகள் – 
ெைக்கு  ற்றும் லெரவ வரி – தபொதுச் தெலவினம் – தபொதுக்கடன் – நிதி ஆரணயம் – நிதிக் 
தகொள்ரக . 

இந்தியப் தபொருளொ ொைத்தில் உள்ள சிக்கல்கள் – வறுர யும் ெ த்துவமின்ர யும் – வறுர  
ஒழிப்பு திட்டங்கள்  -  கொத் ொ கொந்தி ல சிய ஊைக லவரலவொய்ப்பு  உறுதியளிப்புச் ெட்டம் 
(MGNREGA) – ஊைக வறுர  ஒழிப்பிற்க்கொன புதி ேலத்திட்டங்கள் . லவரலவொய்ப்பின்ர  – 
பணவீக்கம் – பணவீக்க இலக்கு  நிர்ணயித் ல் – நீடித்  தபொருளொ ொை வளர்ச்சி – பொலினப் 
பிைச்ெரனகள் . 

இந்தியொவின் தவளிேொட்டு வர்த் கம் – வைவுச்தெலவு ெ நிரல (BOP) ஏற்று தி இறக்கு தி 
தகொள்ரக (EX-IM Policy) அந்நியச் தெலவொணி ெந்ர  (FOREX  Market) , அன்னிய லேைடி 
மு லீடு (FDI) -  உலக ய ொக்கல்  ற்றும் அ ன்  ொக்கம் – உலகப் தபொருள ொை தேருக்கடியும் 
இந்தியப் தபொருளொ ொைத்தில் அ ன்  ொக்கமும். 

பன்னொட்டு முகவைர ப்புகள் – பன்னொட்டு ேொணய நிதியம் (IMF) – உலக வங்கி – ப்லைசில், 
ைஷ்யொ, இந்தியொ, சீனொ, த ன்னொப்பிரிக்கொ ேொடுகளின் கூட்டர ப்பு (BRICS)- த ற்கொசிய 
ேொடுகளின்  ண்டல கூட்டர ப்பு  (SAARC)  - த ன்கிழக்கொசிய ேொடுகளின் கூட்டர ப்பு 
(ASEAN) . 

 மிழ்ேொடு தபொருளொ ொைம்  ற்றும் சிக்கல்கள் – த ொத்   ொநில உள்ேொட்டு உற்பத்தி – 
 ொநிலத்தின் தபொருளொ ொை வளர்ச்சியின் லபொக்குகள்  -  மிழ்ேொட்டின்  க்கள் த ொரக விவைம் 
– லவளொண்ர  –  மிழ்ேொட்டில்  த ொழில்  &  த ொழில்முரனவு திறன் ல ம்பொடு – 
உட்கட்டர ப்பு – மின்ெொைம் , லபொக்குவைத்துக் கட்டர ப்புகள் – ெமூக உட்கட்டர ப்பு – சுய 
உ விக்குழுக்கள்  & ஊைகப்பகுதி தபண்களுக்கு அதிகொை ளித் ல்  - ஊைக வறுர   ற்றும்  
லவரலவொய்ப்பின்ர  – சுற்றுச்சூழல் பிைச்சிரனகள் – வட்டொை தபொருளொ ொை ஏற்றத் ொழ்வுகள் 
உள்ளொட்சி  அர ப்புமுரற  - அன்ர க்கொல அைசு ேலத்திட்டங்கள். 

ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

******* 


