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பதொது அறிவில்
இற்பில்
பதண்டத்தின்
உருொக்கங்களும்

அமப்பு-பதொது

அறிவில்

,கண்டுபிடிப்பும்-பசி

கூடங்கள்-தருப்பதொருள்களின்

விதிகள்-புதி

அறிவில்

ஆொய்ச்சி

தண்புகளும்,இக்கங்களும்,-

இற்பில் அபவுகள்,அபவீடுகள் ற்றும் அனகுகள்-விமை,இக்கம்
ற்றும் ஆற்நல்-கொந்வில்,மின்ைொவில் ற்றும் மின்ணனுவில்பப்தம்,எளி ற்றும் எலி- அனு ற்றும் அனுக்கரு இற்பில்
தடிக்கபண்டி புத்கங்கள்
 6 முல் 10 ம உள்ப அறிவில் புத்கம்
 பணொொொ பதொது அறிவுப் புத்கத்தில் உள்ப அறிவில் தகுதி
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 12 ஆம் குப்பு இற்பில் தொடத்தில் 6 ற்றும் 8 து தொடத்தில்
அடிப்தமடொண தகுதிகமப ட்டும் தடிக்கவும்.

பதில்
னிங்கள் ற்றும் பைர்ங்கள்-அமினங்கள் ,கொங்கள் ற்றும்
உப்புகள்-பைற்மக-உங்கள்-உயிர்பகொல்லிகள்
நுண்ணுயிரிக்பகொல்லிகள்ஆக்ஸிஜபணற்நம்
ற்றும்
எடுக்க
விமணகள்-ொதுக்கள் ற்றும் உபனொகங்களின் பதில்-கொர்தன்,
மட்ஜன் ற்றும் அன் கூட்டுப்பதொருட்கள்.
 6 முல் 10 ம உள்ப அறிவில் புத்கம்
 11 து பதியில் 8 து தொடம் ( மட்ஜன் பொடர்தொக), 17 ,
18 தொடங்கள்.
 12 து பதியில் 21 ,22 தொடங்கள்.

உயிரில்
ொழ்க்மக அறிவிலின் முக்கி கருத்துக்கள்-பைல்லின் அடிப்தமட
தற்றி அறிவில்-உயிரிணங்களின் தல்பறு மககள்-உவூட்டம்
ற்றும் திட உவு.
 6 முல் 10 ம உள்ப அறிவில் புத்கம்
 11 து ொவில் தொட ண் 2,4,7 தொடங்கள் ட்டும்.
 12 து ொவில் தொட ண் 3,4, 6 ட்டும்.
வினங்கில்
இத்ம் ற்றும் இத் சுற்சி- ொபொமில்னொ சுப்பி ண்டனம்
அமப்பு-இணப்பதருக்க
அமப்பு
முமந-பில்
ற்றும்
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தொம்தரி அறிவில்-சுற்றுச்சூல் ற்றும் சூலில்- உயிரி னம்
ற்றும் சுகொொம்-தல்லுயிரிண பறுதொடும் அன் தொதுகொப்பும்-னி
பொய்கள் முன்டுப்பு ற்றும் தொரித்ல்-தவும் ன்மயுள்ப
பொய்கள்-தொத் ன்மயுள்ப பொய்கள்.
 6 முல் 10 ம உள்ப அறிவில் புத்கம்
 12 து வினங்கில் 1, 5 ற்றும் 6 து தொடம்.
 11 து வினங்கிம் 3 து தொடம் .
இந்திப் புவியில்
பூமியும் பதண்டம்-சூரி குடும்தம்-கொற்று ண்டனம்- நினக்பகொபம்நீர்க்பகொபம்-தருக்கொற்று,மப்பதொழிவு,கொனநிமன
ற்றும்
ட்தபப்த நிமன- நீர் ப ஆொங்கள்-இந்தி ஆறுகள்-ண்
மககள், கனிங்கள் ற்றும் இற்மக பங்கள்-கொடுகள் ற்றும்
ண உயிரிகள்-விைொ முமநகள்-பதொக்குத்து ற்றும் மழிப்
பதொக்குத்து ற்றும் கல் தரிொற்நம்-ைமூகப் புவியில்க்கட்பொமக அடர்த்தி ற்றும் தல்-இற்மகப் பதழிவுகள்பதரிடர் நிர்ொகம்.
 6 முல் 10 ம புவியில் தொடப்புத்கம்
 மிக புவியில் தற்றி தகுதிகளுக்கு
மிழ்ொடு
தற்றி தகுதிம பணொொ பதொது அறிவு புத்கத்தில்
தொர்க்கவும்.
 பணொொ பதொது அறிவுப் புத்கத்தில் இந்திொ
தகுதியில் க்கள் பொமக,, பதொக்குத்து பதொன்ந
தகுதிகமப தொர்க்கவும்.
டப்பு நிகழ்வுகள்
ைமீதத்தி டப்புகள்-பைம் –பசி சின்ன்ங்கள் – ொநினங்களின்
குறிப்புகள்-பசிப்தொதுகொப்பு ற்றும் தீவிொம் – தன்ணொட்டு
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நிறுணங்கள்-முக்கி ொொடுகள், நிகழ்வுகள்-பிதன தர்கள் –
ைமீதத்தி பிதன இடங்கள்-விமபொட்டு ,பகொப்மதகள்,பதொட்டிகள்
பொடர்தொணம,முக்கி புத்கங்கள் ற்றும் ழுத்ொபொர்கள்-இந்தி
ற்றும் ைர்பபை அபவில் முக்கி விருதுகள்-கனொச்ைொ நிகழ்வுகள்னொற்று
நிகழ்வுகள்-இந்திொ
ற்றும்
அண்மட
ொடுகள்
பொடர்தொணம-ைமீதத்தி கமனச்பைொற்கள்-முக்கி நிணங்கள்.
இந்தி பளிணொட்டுக் பகொள்மக-முக்கி நீதின்நத் தீர்ப்புகள்பதொதுத்பர்ல் ற்றும் டத்துதில் உள்ப பிச்ைமணகள்- இந்தி
அசில்
கட்சிகள்
அமப்பு
ற்றும்
பைல்தொடு-பதொது
விழிப்புர்வு ற்றும் பதொது நிர்ொகம்-ன்ணொர் பொண்டு
நிறுங்களின் தங்களிப்பு ற்றும் அசு நிறுங்கள்-அசின் ைமூக
னத்திட்டங்கள்
ற்றும்
அன்
தன்தொடுகள்.
புவியில்
முக்கித்தும் ொய்ந் இடங்கள்-சுற்றுச்சூல் ற்றும் சூலில்
ைொர்ந் அசு ற்றும் தன்ணொட்டு நிறுங்களின் பகொள்மககள்.
ற்பதொம ைமூக-பதொருபொொ பிச்ைமணகள்-புதி பதொருபொொக்
பகொள்மககள் ற்றும் அசு நிறுங்கள். அறிவில் ற்றும் பொழில்
நுட்தவிலில் ற்கொன கண்டுபிடிப்புகள்-ற்கொன உடல்னம் ைொர்ந்
கண்டுபிடிப்புகள்-கல் பொழில்னுட்தம் ைொர்ந் நிகழ்வுகள்.
 பணொொ பதொது அறிவுப் புத்கம்
 ணொணொ டப்பு நிகழ்வுகள் பொகுப்பு
 www.iyachamy.com
குறிப்பு : அொது பர்வுக்கு ட்டு ொங்கள் ம ொது என்மந
பளிொக தடித்ொல் பதொதும் . டப்பு நிகழ்வுகள் தடிப்தற்கு எரு
ொளில் எரு ணி பத்திற்கு பல் இடளிக்க பண்டொம்.
னொறு ற்றும் தண்தொடு- இந்திொ/மிழ்ொடு
சிந்து
ைபளி
ொகரிகம்-குப்ர்கள்படல்லி
சுல்ொன்கள்பொகனொர்கள் ற்றும் ொட்டிர்கள்- விஜக- தொமினி பதசுகள்
–பன்னிந்தி னொறு ற்றும் தண்தொடு ொகரிகம்-சுந்தித்திற்கு
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பிந்ம
இந்திொ-இந்திப்
தண்தொட்டின்
ன்மகள்பற்றுமயில் எற்றும-இணம், நிநம்,பொழி ற்றும் தக்க
க்கங்கள்-ச்ைொர்தற்ந
ொடு-கமன
இனக்கி
தண்தொட்டு
அமப்புகள்-தகுத்றிொபர்கள்
ழுச்சி-மிழ்ொட்டில்
திொவிட
இக்கம்-அசில் கட்சிகள் ற்றும் அன் பிதன திட்டங்கள்பொப்பிர்களின்
ருமக-பிரிட்டிஷ்
ஆதிக்கம்
ஆட்சி.பிரிட்டிொரின் ஆட்சியிணொல் ைமூக-பதொருபொொ-தண்தொட்டு
ொற்நங்கள்-இந்தி ைமூகச் ை சீர்திருத் இக்கங்கள் ழுச்சிகமன இனக்கி தண்தொட்டு அமப்புகள்-தல்பறு துமநயில்
முக்கிொண
பிதனங்கள்-கமன-அறிவில்-இனக்கிம்-த்தும்அன்மண பைொ- விபகொணந்ர்- தண்டி விைங்கர்- ம். ஸ்
சுப்புனட்சுமி- ருக்னி அருண்படல்-ஜிட்டு கிருஷ்மூர்த்தி.
இந்தி பசி இக்கம்
பசி றுனர்ச்சி-1857கு முன் பிரிட்டிொருக்கு ற்தட்ட ழுச்சி1857
பதருங்கனகம்-இந்தி
பசி
கொங்கிஸ்-பசித்
மனர்களின் ழுச்சி-கொந்தி, பரு, ொகூர்- பொஜி- பசி
பதொொட்ட்த்தின் தல்பறு நிமனகள்-தல்பறு ைட்டங்கள்-உனகப்
பதொர்கள் அன் இறுதி நிமன – ொமும் பைப்பிரிவிமணயும்சுந்திப்பதொொட்ட்த்தில்
மிழ்ொட்டின்
தங்களிப்பு-ொஜொஜி.உ.சிம்தணொர்-பதரிொர்-தொதிொர்
ற்றும்
தனர்அசில்
கட்சிகள் ற்றும் சுந்தித்திற்கு பிந்மம அசில் முமந,

 6 முல் 10 ம உள்ப னொறு( 9 து னொறு நீங்கனொக
பணன்நொல் உனக னொறு தொடத்திட்டத்தில் இல்மன)
 11 து குப்பு ற்றும் 12து குப்பு னொறு
(குறிப்பிட்ட
தொடம்
ட்டும்
தொட்த்திட்டத்தின்
அடிப்தமடயில் தடிக்கவும், முழுதும் தடித்ொல் ல்னது)
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இந்தி அசில் அமப்பு
இந்தி
அசில்
அமப்பு-அசிமனப்பின்
முகவுமஅசிமனப்பின் சிநப்பில்புகள்-த்தி – ொநின ற்றும் த்தி
ஆட்சிப் தகுதிகள்-குடியுரிம-அடிப்தமட உரிமகள் –கடமகள்னி உரிமப் தட்டம்-த்திச் ைட்டன்நம்-தொொபன்நம்ொநினச் ைட்ட ன்நம்- உள்பொட்சி அசு- தஞ்ைொத்து ொஜ்-மிழ்
ொடு- இந்தி நீதித்துமநயின் அமப்பு- ைட்டத்தின் ஆட்சிமுமநொண ைட்ட அமப்பு- பர்ல்கள்- அலுனக பொழி ற்றும்
8து அட்டம-பதொது ொழ்வில் ஊல்- ஊலுக்கு திொண
டடிக்மககள்-த்தி னஞ்ை எழிப்பு ஆமம்-பனொக் அொனத்குமநதீர்ப்தொபர்- கக்குத் ணிக்மக அலுனர்- கல் அறியும்
உரிம-த்தி ொநின ஆமங்கள் பதண்கள் முன்பணற்நம்நுகர்பொர் தொதுகொப்பு அமப்புகள்- அசினமப்புச் ைட்டத்
திருத்ம்- நிர்ொகச் சீர்திருத்ங்கள்.
 6 முல் 10 ம உள்ப குடிமயில் தகுதி
 12 து குப்பு அசில் அறிவில் புத்கம்
 தொக்ொ தயிற்சிப் தட்டமயின் அசிமனப்பு புத்கம்
இந்திப் பதொருபொொம்
இந்திப் பதொருபொத்தின் இல்புகள்-ந்ொண்டு திட்டங்கள்ொதிரிகள்-திப்பீடு- நினச்சீர்திருத்ங்கள் ற்றும் பபொண்மபபொண்மயில் அறிவிலின் தன்தொடு-பொழில் பர்ச்சி- கிொ
னம் ைொர்ந் திட்டங்கள்- ைமூகம் ைொர்ந் பிச்ைமணகள்- க்கள்
பொமக – கல்வி – சுகொொம்- பமனொய்ப்பு- றும- மிகத்தின்
பதொருபொொ நிமன- ஆற்நல் ற்றும் அன் தல்பறு மூனங்கள்
ற்றும் பர்ச்சி- நிதிக்குழு-பசி பர்ச்சி குழு-திட்டக்குழு –
றும எழிப்புத் திட்டங்கள்- பொழில் பர்ச்சி-மூனன் ஆக்கம்
ற்றும் முலீடுகள்-பதொதுத்துமந நிறுங்களின் தங்களிப்பு ற்றும்
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தங்கு
வினக்கல்-அடிப்தமட
ருொணம்.

கட்டமப்பு

பம்தொடு-பசி

 11 ஆம் குப்பு இந்தி பதொருபொொம்
 12 ஆம் குப்பு இந்திப் பதொருபொொப் புத்கம் கமடசி
இண்டு தொடங்கள் ட்டும்.
 அரிகண்ட்
பதொது
பதொருபொொப் தகுதி

அறிவுப்

புத்கத்தில்

உள்ப

அறிவுக் கூர்மப் தகுதி
பகொடுக்கப்தட்டுள்ப வுகமப கனொக ொற்றுல்-புள்ளிவிம்
பைகரித்ல்- மகப்தடுத்துல் ற்றும் அட்டமணப் தடுத்துல்குழு-மதடம்
ற்றும்
விபக்கதடம்-முழுமத்
பொகுதிொக
கல்கமப
பரிவித்ல்-பகொடுக்கப்
தட்ட
கல்கமப
தகுப்தொொய்வு பைய்ல்- ைவீம்-மீ.பத.. ற்றும் மீ.சி., விகிம்
ற்றும் விகிொச்ைொம்- னிட்டி-கூட்டு ட்டி- தப்தபவு-கண
அபவு- பம் ற்றும் பமன-ர்க்க அறிவு-புதிர்கள்- தகமட
பொடர்தொணம- தடம் பொடர்தொண ர்க்க அறிவு – ண் முமந
பொடர்தொணம- முடிபடுத்ல் ற்றும் பிச்ைமணகமப தீர்த்ல்.
 தொடப்புத்கத்தில் உள்ப கக்குகள்
 கணின் கணிப்புத்த்கம் ( மிழில் ட்டுப உள்பது)
 தம விணொத்ொளில் உள்ப விணொக்கமப தயிற்சி பைய்ொல்
பதொதும்.
பதொதுத்மிழ்
தகுதி - (அ)
இனக்கம்
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1. பதொருத்துல்: பதொருத்ொண பதொருமபத் பர்வு பைய்ல்புகழ் பதற்ந நூல் நூனொசிரி
2. பொடரும் பொடர்பும் அறில் -இத்பொடொல் குறிக்கப்பதறும்
ைொன்பநொர்--அமடபொழிொல் குறிக்கப்பதறும் நூல்
3. பிரித்பழுதுக
4. திர்ச்பைொல்மன டுத்பழுதுல்
5. பதொருந்ொச் பைொல்மனக் கண்டறில்
6. பிமதிருத்ம் --ைந்திப்பிமம நீக்குல் --எரும தன்ம
- பிமகமப நீக்குல் புப் பிமகள், ழுவுச் பைொற்கமப
நீக்குல் - பிநபொழிச் பைொற்கமப நீக்குல்
7. ஆங்கினச் பைொல்லுக்கு பொண மிழ்ச் பைொல்மன அறில்
8. எலி பறுதொடறிந்து ைொp ொண பதொருமபறில்
9. ஏபழுத்து எருபொழி உரி பதொருமபக் கண்டறில்
10.
பர்ச்பைொல்மன பர்ந்படுத்ல்
11.
பர்பைொல்மனக் பகொடுத்து விமணமுற்று, விமணபச்ைம்,
விமணொனமயும் பதொ;, பொழிற்பதம –உருொக்கல்
12.
அக ரிமைப்தடி பைொற்கமபச் சீர் பைய்ல்
13.
பைொற்கமப எழுங்குதடுத்தி பைொற்பநொடொக்குல்
14.
பதர்ச்பைொல்லின் மகறில்
15.
இனக்கக் குறிப்தறில்
16.
விமடக்பகற்ந விணொமத் பர்ந்படுத்ன
17.
வ்மக ொக்கிம் ணக் கண்டறில்
18.
ன்விமண, பிநவிமண, பைய்விமண, பைப்தொட்டு விமண
ொக்கிங்கமபக் கண்டறில்
19.
உமொல் விபக்கப்பதறும் பதொருத்ொண பதொருமபத்
பர்ந்படுத்ல்
20.
துமக, பொமண, இமபு இற்றுள் பனும் என்மநத்
பர்ந்படுத்ல்
தகுதி (ஆ)
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இனக்கிம்
1. திருக்குநள் பொடொ;தொண பைய்திகள், பற்பகொள்கள் பொடம
நிப்புல் (தத்பொன்தது அதிகொம் ட்டும்) அன்பு, தண்பு,
கல்வி, பகள்வி, அறிவு, அடக்கம், எழுக்கம், பதொமந, ட்பு,
ொய்ம,
கொனம்,
லி,
எப்புறில்,பைய்ன்றி,
ைொன்நொண்ம,
பதரிொமத்துமக்பகொடல்,
பதொருள்
பைல்மக, விமணத்திட்தம், இனிம கூநல்
2. அநநூல்கள் ொனடிொர் ொன்ணிக்கடிமக, தபொழிொனூறு,
முதுபொழிக்கொஞ்சி, திரிகடுகம், இன்ணொ ொற்தது, இனிம
ொற்தது, சிறுதஞ்ைமூன, னொதி, ஏபமொர் தொடல்கள்
பொடர்தொண பைய்திகள், ததிபணண்கீழ்க்கக்கு நூல்களில் பிந
பைய்திகள்.
3. கம்தொொம் - பொடர்தொண பைய்திகள் பற்பகொள்கள், தொ
மக, சிநந் பொடர்கள்.
4. புநொனூறு
அகொனுறு,
ற்றிம,
குறுந்பொமக,
ங்குறுநூறு,
கலித்பொமக
பொடர்தொண
பைய்திகள்,
பற்பகொள்கள் அடிமமந, ட்டுத்பொமக, தத்துப்தொட்டு
நூல்களில் உள்ப பிந பைய்திகள்.
5. சினப்ததிகொம்-ணிபகமன
பொடர்தொண
பைய்திகள்,
பற்பகொள்கள்
சிநந்
பொடர்கள்
உட்பிரிவுகள்
ற்றும்
ம்பதரும் - ஞ்சிறுங்கொப்பிங்கள் பொடர்தொண பைய்திகள்.
6. பதரிபுொம்
ொனொயி
திவ்விப்பிதந்ம்
திருவிமபொடற்புொம் - பம்தொணி – சீநொப்புொம்
பொடர்தொண பைய்திகள்.
7. சிற்றினக்கிங்கள்:
திருக்குற்நொனக்குநஞ்சி
கலிங்கத்துப்தணி - முத்பொள்பொயிம், மிழ்விடு தூது,
ந்திக்கனம்தகம் -விக்கிபைொன் உனொ, முககூடற்தள்ளு,
கொடிச்சிந்து,
திருபங்கடத்ந்ொதி,
முத்துக்குொசுொமி
பிள்மபத்
மிழ்,
பதத்னபகம்
குநஞ்சி,
அகொ;
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கிள்மபவிடுதூது, இொகூொகூன் பைொன் உனொ பொடர்தொண
பைய்திகள்.
8. பணொன்ணிம் - தொஞ்ைொலி ைதம் - குயில்தொட்டு - இட்டுந
பொழில்
(கொபபகப்புனர்அகி
பைொக்கொர்
பொடர்தொண பைய்திகள்).
9. ொட்டுப்புநப்தொட்டு - சித்ர் தொடல்கள் பொடர்தொண பைய்திகள்.
10.
ை
முன்பணொடிகள்
அப்தர்,
ைம்தந்ர்,சுந்ர்,
ொணிக்கொைகர்;, திருமூனர்;, குனபைக ஆழ்ொர்;, ஆண்டொள்,
சீத்மனச்
ைொத்ணொர்;,
ச்..கிருஷ்
பிள்மப,
உறுப்புனர்,பொடர்தொண பைய்திகள், பற்பகொள்கள், சிநப்புப்
பதர்கள்.
தகுதி – இ
மிழ் அறிஞர்களும் மிழ்த் பொண்டும்
1. தொதிொர்,தொதிொைன், ொக்கல் கவிஞர், கவிணி பசிக
விொகம் பிள்மப பொடர்தொண பைய்திகள், சிநந் பொடர்கள்,
சிநப்புப் பதர்கள்.
2. புக்கவிம - முடிைன், ொணிொைன், சுொ. கண்ொைன்,
உடுமனொொகவி, தட்டுக்பகொட்மட கல்ொசுந்ம்,
ருகொசி பொடர்தொண பைய்திகள், அமடபொழிப்பதர்கள்.
3. புதுக் கவிம - .பிச்ைமுர்த்தி, சி.சு.பைல்னப்தொ, ருமு சிொமு,
தசுய்ொ, இொ.மீணொட்சி, சி.ணி, சிற்பி, மு.பத்ொ, ஈபொடு
மின்தன், அப்துல்குொன், கனொப்ரிொ, கல்ொண்ஜி, ஞொணக்
கூத்ன், பபன், ைொமன இபந்திமண,; ைொலினி
இபந்திமண, ஆனந்தூர் பொகணங்கன் - பொடர்தொண
பைய்திகள், பற்பகொள்கள், சிநப்புத் பொடர்கள் ற்றும் புதி
நூல்கள்.
4. மிழில் கடி இனக்கிம் - ொட்குறிப்பு: பரு - கொந்தி - மு..
அண்ொ--ஆணந்ங்கம் பிள்மப ொட்குறிப்பு பொடர்தொண
பைய்திகள்.
5. ொடகக்கமன - இமைக்கமன பொடர்தொண பைய்திகள்
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6. மிழில் சிறுகமகள் மனப்பு - ஆசிரிர் – பதொருத்துல்
7. கமனகள் - சிற்தம் - ஏவிம் - பதச்சு - திமப்தடக்கமன
பொடர்தொண பைய்திகள்.
8. மிழின் பொன்ம - மிழ் பொழியின் சிநப்பு திொவிட
பொழிகள் பொடர்தொண பைய்திகள்.
9. உமமட
மநமனகள்
தரிதிொற்கமனஞொ;
.மு.பங்கடைொமி ொட்டொர், ொ.பி. பைதுப் பிள்மப, திரு.வி.க.
மொபுரிப்பிள்மப - பொழி மட பொடர்தொண பைய்திகள்..
10.
உ.ப.ைொமிொ ொ;, ப.பதொ.மீணொட்சி சுந்ணொர்;,
சி.இனக்குணொர்; - மிழ்ப்தணி பொடர்தொண பைய்திகள்.
11.
பபப்தொொொ;
அகமுலி,
தொனபறு
பதருஞ்சித்திணொர்;, மிழ்த்பொண்டு பொடர்தொண பைய்திகள்.
12.
ஜி.யு.பதொப் - வீொமுனிர்; மிழ்பொண்டு சிநதபுத்
பொடர்கள்
13.
பதரிொர்; - அண்ொ - முத்துொலிங்கத் பர் அம்பதத்கொர் - கொொைர்- ைமுொத் பொண்டு.
14.
மிகம் - ஊரும் பதரும், பொற்நம் ொற்நம் தற்றி
பைய்திகள்.
15.
உனகபொவி மிர்கள் சிநப்பும் - பதருமயும் - மிழ்ப்
தணியும்.
16.
மிழ்பொழியில் அறிவில் சிந்மணகள் பொடர்தொண
பைய்திகள்
17.
மிக களிரின் சிநப்பு - அன்னி பதைண்ட் அம்மொர்;,
மூலூர்; ொொமிர்த்ம்ொள்,டொக்டர். முத்துனட்சுமி பட்டி விடுமனப் பதொொட்டத்தில் களிர் தங்கு (தில்மனொடி
ள்ளிம்ம, ொணி ங்கம்ொள்)
18.
மிர் ணிகம் - பொல்லில் ஆய்வுகள் - கடற்
தணிகள் - பொடர்தொண பைய்திகள்
19.
உப ருந்து - பொய் தீர்க்க்கும் மூலிமககள்
பொடர்தொண பைய்திகள்.
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20.
ைப் பதொதும உர்த்தி ொயுொணர்;, இொலிங்க
அடிகபொர்,; திரு.வி. கல்ொ சுந்ணொர்; பொடர்தொண
பைய்திகள் – பற்பகொள்கப
தடிக்கபண்டி புத்கங்கள்
 6 முல் 12 ம் குப்பு ம உள்ப மிழ் புத்கம்
 ொது எரு மிழினக்கி னொறு (முமணர் பவிொடொக்டர் தொக்கிபரி- ம்ொர் அமடக்கனைொமி – ( ன்மணப்
பதொருத்ம
தொனசுப்ணின்
புத்க்ம்
மிக
அருமொக உள்பது)
 தம
விணொத்ொளில்
உள்ப
விணொக்களுக்கொண
விமடமயும் பைர்த்து கூடுனொகப் தடித்ொல் உங்கபொல்
மிழில் 90 விணொக்களுக்கு பல் ைரிொகப் விமடளிக்க
முடியும்.

ADMISSION OPENS
 GROUP II ( INTERVIEW POST) , PRELIMINARAY
 GROUP IIA
 CLASSES WILL BEGIN FIRST WEEK OF APRIL 2017.
FOR ENQUIRY; 9952521550
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