
ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிகள் ததர்வு – II 

ததொகுதி-II & IIA 

(தேர்முகத் ததர்வுப் பணிகள் ைற்றும் தேர்முகத் ததர்வில்லொப் பணிகள்) 

முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வு (விரிந்துணைக்கும் வணக) 

I. இந்தியொ ைற்றும் தமிழ்ேொட்டின் வளர்ச்சியில் அறிவியல் ைற்றும் ததொழில்நுட்பத்தின் பங்கு 
ைற்றும் அதன் தொக்கம்- 

தபைண்டத்தின் இயல்பு – தபொது அறிவியல் விதிகள் – அறிவியல் உபகைைங்கள் – புதிய 
கண்டுபிடிப்புகளும் கண்டுபிப்பிடிப்புகளும் – அறிவியல் அகைொதி – இயற்பியல் அளவுகள், 
தைங்கள் ைற்றும் அலகுகள் – இயக்கவியல் ைற்றும் பருப்தபொருளின் பண்புகள் – விணை, இயக்கம் 
ைற்றும் ஆற்றல் – தவப்பம், ஒளி ைற்றும் ஒலி – கொந்தவியல், - மின்னியல் ைற்றும் 
மின்னணுவியல் – தனிைங்களும் தைர்ைங்களும்– அமிலங்கள், கொைங்கள் ைற்றும் உப்புகள் – 
ஆக்ஸிஜதனற்றம் ைற்றும் ஒடுக்கம்– கொர்பன், ணேட்ைஜன் ைற்றும் அதன் தைர்ைங்கள்-– 
உைங்கள் – தீங்குயிர்க்ககொல்லிகளும் பூச்சிக்தகொல்லிகளும்,-வொழ்வியலின் முக்கிய 
தகொட்பொடுகள் – உயிைணு – உயிரின் அடிப்படை அலகு– உயிரிகளின் வணகப்பொடு-
ஊட்டச்ைத்து ைற்றும் உைவூட்ைவியல் – சுவொைம் – இைத்தமும் இைத்த ஓட்டமும் – ேொளமில்லொ 
சுைப்பிகள் – இனப்தபருக்க அணைப்பு – விலங்குகள், தொவைங்கள் ைற்றும் ைனித வொழ்க்ணக – அைசு 
தகொள்ணக – அறிவியல் ைற்றும் ததொழில்நுட்பம் சொர்ந்த அணைப்புகள் – அறிவியல் ைற்றும் 
ததொழில்நுட்பத்தின் பங்கு, ைொதணன ைற்றும் தொக்கம் – எரிசக்தி – தன்னிணறவு – எண்தைய் 
வள ஆய்வு – ைைபியல் – ைைபு வழி அறிவியல்- சுற்றுச்சூழல் – சூழலியல், உைல்நலமும் 
சுகொதொைமும், பல்லுயிர்ப் தபருக்கமும் அவற்ணறப் பொதுகொத்தலும் – ைனித தேொய்கள், தடுப்பு 
ைற்றும் தீர்வுகள் – கதொற்று நநொய்களும் கதொற்றொ நநொய்களும் – குடிப்பழக்கமும் தபொணதப் 
தபொருள் பயன்பொடும் – கணினி – அறிவியம் ைற்றும் முன்தனற்றம். 

II. தமிழ்ேொட்டை முன்னிடலப்படுத்தி ஒன்றிய ைற்றும் ைொநில அரசுகளின் நிருவொகம்  

ைொநில அைசு அணைப்பு – அணைப்புமுணற, தையல்பொடுகள் ைற்றும் கட்டுப்பொட்டு அடைப்பு – 
ைொவட்ட நிருவொகம் – ைக்கள் ேலன் ைொர்ந்த திட்டங்களில் பங்கு – தமிழ்ேொட்டின் ததொழில் 
வணைபடம் – ைொநில அைசின் பங்கு – தபொது (அைசு)ப் பணிகள் -  ஆட்தைர்ப்பு முகணைகளின் பங்கு – 
ைொநில நிதி – வள ஆதொரங்கள், வைவு தைலவுத் திட்ைம் ைற்றும் நிதி நிருவொகம் – நிருவொகத்தில் 
தகவல் ததொழில்நுட்ப பயன்பொடு – ைொநிலத்தில் மின் – ஆளுணக – இயற்ணக தபரிடர்கள் – 
ஒன்றிய ைற்றும் ைொநில தபரிடர் தைலொண்ணை – ைமூக ேலன் – தமிழ்ேொட்டைப் கபொறுத்த 
வடரயில் அைசு நிதியுதவியுைன் கூடிய திட்டங்கள் – ைொநில ைற்றும் ஒன்றிய 
அரசுகளுக்கிணடதயயொன உறவு – இந்திய ததொழில் வணைபடம் - தபொதுப் பணிகள் -  ஒன்றிய 
அைசில் ஆட்தைர்ப்பு முகணைகளின் பங்கு- ைமூக ேலன் – ைத்திய அைசு நிதியுதவியுைன் கூடிய 
திட்டங்கள். 



III,இந்தியொவில் / தமிழ்ேொட்டில் உள்ள ைமூக – தபொருளொதொை பிைச்ைணனகள் 

ைக்கள் ததொணகப் தபருக்கம் – இந்தியொவிலும் தமிழ்ேொட்டிலும் நிலவும் தவணலயில்லொத் 
திண்ைொட்ைம் குறித்த பிைச்ைணனகள் – குழந்ணதத் ததொழிலொளர் – தபொருளொதொைப் பிைச்ைணனகள் 
(அ) வறுடை (ஆ) துப்புைவு – ஊைக ைற்றும் ேகர்ப்புறம் (இ) தபொது வொழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு 
ேடவடிக்ணகள் – ைத்திய விழிப்புப்பணி ஆணையம், ைக்கள் நீதிைன்றங்கள் (தலொக் 
அதொலத்துகள்), குணற தீர்ப்பொளர், தணலணை கைக்குத் தணிக்ணக அலுவலர் (CAG), 
கல்வியறிவின்ணை – ைகளிருக்கு அதிகொைைளித்தல் – ைகளிருக்கு அதிகொைைளித்தலில் அைசின் 
பங்கு – ைகளிருக்கு இடழக்கப்படும் ைமூக அநீதி – குடும்ப வன்முணற – வைதட்ைணைக் 
ககொடுடை– பொலியல் வன்முடற – ேொட்டின் வளர்ச்சியில் வன்முணறயின் தொக்கம் – ைதம் ைொர்ந்த 
வன்முணற – தீவிைவொதம் ைற்றும் வகுப்புவொத வன்முணற – ைனித உரிணை விவகொைங்கள் – 
தகவல் தபறும் உரிணை – ைத்திய ைற்றும் ைொநில ஆணையம் – கல்வி – கல்விக்கும் தபொருளொதொை 
வளொர்ச்சிக்குமிணடதயயொன ததொடர்பு – ைமூக தைம்பொட்டுத் திட்டங்கள் – தவணலவொய்ப்பு 
உறுதித் திட்டம் – சுய தவணலவொய்ப்பு ைற்றும் ததொழில்முணனதவொர் தைம்பொடு – ைமூக ேலனில் 
அைசு ைொைொ அணைப்புகளின் பங்கு – சுகொதொைம் குறித்த அைசு தகொள்ணக. 

 

IV. ததசிய அளவிலொன ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

V. ைொநில அளவிலொன ேடப்பு நிகழ்வுகள்   


