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2016 GROUP-2 OT MAINS

SYLLABUS in TAMIL & ENGLISH

2016

GROUP-2 OT EXAM (INTERVIEW POSTS) NEW PATTERN

PRELIMS MARKS will not BE COUNTED FOR YOUR FINAL RANKING.
MAIN WRITTEN EXAMINATION (DEGREE STANDARD)
GENERAL STUDIES (DESCRIPTIVE): 300 MARKS / 3 HOURS

(Descriptive Type) (300 Marks in 3 hours)
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.
5. Current issues at State Level.
INTERVIEW & RECORD - 40 Marks
Total = 300 + 40 = 340 Marks

COMBINED CIVIL SERVICES – II
Main Examination

GROUP – II (CSSE - I)

SERVICES

GENERAL STUDIES (Degree Standard) (DESCRIPTIVE TYPE)

Unit - I 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 ‐ Science glossary‐
Physical quantities, standards and units ‐Mechanics and properties of matter‐ Force, motion and energy‐Heat, light
and sound‐Magnetism, ‐electricity and electronics ‐ Elements and ‐compounds ‐Acids, bases and salts‐Oxidation
and reduction‐Carbon, nitrogen and their compounds‐Fertilizers ‐ pesticides, insecticides ‐ Main concepts of life science
‐The cell ‐ basic unit of life‐Classification of living organism‐Nutrition ‐and dietetics‐Respiration ‐Blood and blood –
circulation‐Endocrine system‐Reproductive system‐Animals, plants and human life‐Govt. policy ‐organizations on Scienc
e and Technology ‐Role, achievement & impact of Science and
‐technology‐Energy ‐ self sufficiency ‐ oil
exploration ‐ Genetics ‐ the science of heredity‐ Environment, ecology, health and ‐ hygiene, Bio ‐ diversity
and its conservation‐Human diseases, prevention and remedies‐Communicable diseases and non ‐ communicable disea
ses‐Alcoholism and Drug abuse‐ Computer ‐science and advancement
Unit - II Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu
State government organization ‐ structure, functions
and control mechanism‐District administration ‐ role in
people’s welfare oriented programmes‐Industrial map of Tamil Nadu ‐ role of state government ‐Public Services
‐
role
of
recruitment agencies‐State finance ‐ resources, budget and financial administration ‐ Use of
IT in administration ‐‐ e‐governance in the State‐Natural calamities – Disaster Management Union and State ‐Social
welfare ‐ Government sponsored schemes with reference to Tamil Nadu ‐ Relationship between State and Union ‐
Industrial map of
India
‐ Public Services
‐ role of recruitment agencies in Union Government
‐ Social welfare ‐ government sponsored schemes by Government of India.
Unit - III Socio - Economic Issues in India / Tamil Nadu
Population Explosion‐ Unemployment issues in India & Tamil Nadu‐ Child Labour‐ Economic Issues
(a) Poverty (b) Sanitation‐ Rural and Urban (c) Corruption in public life ‐ Anti ‐Corruption ‐measures
‐ CVC,
Lok‐adalats,
Ombudsman, CAG.‐Illiteracy‐ Women Empowerment Role of the Govt. in 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.‐ Human Rights issues
‐Right to information ‐ Central and State Commission.‐ Education – Linkage between Education and Economic Growth
‐ Community Development Programme‐Employment Guarantee Scheme‐Self Employment and Entrepreneurship
Development‐Role of N.G.O’s in Social Welfare – Govt. Policy on Health.
Unit - IV CURRENT ISSUES AT NATIONAL LEVEL

Unit - V CURRENT ISSUES AT STATE LEVEL
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GROUP – II OT Services Examination (Main) Syllabus – GENERAL STUDIES
விrவான விைட எழுதும் வைக ( Descriptive Type)
அலகு

- 1 இந்தியா, தமிழ்நாட்டின் வளச்சியில் அறிவியல், ெதாழில் நுட்பத்தின் பங்கு (Role and impact of Science
and Technology in the Development of India and Tamil Nadu)


பிரபஞ்சத்தின்

தன்ைமகள்,

ெபாதுவான

அறிவியல்

விதிகள்/

ேகாட்பாடுகள்.

அறிவியல்,உபகரணங்கள்/கருவிகள்,

கண்டுபிடிப்புகள், அறிவியல் கைலச் ெசாற்கள்.


இயற்பியல் அளைவகள், அலகுகள், எந்திரவியல் மற்றும் பருப்ெபாருளின் தன்ைமகள், அளவிடுகள், தர அலகுகள்



விைச, இயக்கம், ெவப்ப ஆற்றல் மற்றும் எந்திர ஆற்றல், ெவப்பம்,ஒளி மற்றும் ஓலி காந்தவியல், மின்சாரவியல்



தனிமங்கள் மற்றும்

மற்றும் மின்னணுவியல்
ேச6மங்கள் –

அமிலங்கள்,

காரங்கள்

மற்றும்

உப்புகள்,

ஆக்ஸிஜேனற்றம் மற்றும் ஒடுக்கம்,

கா6பன், ைநட்ரஜன் மற்றும் அதன் ேச6மங்கள், ேவதி உரங்கள், பூச்சிக்ெகால்லிகள்


உயி6

அறிவியலின்

அடிப்பைடக்

ேகாட்டுப்பாடுகள்,

ெசல்

–

உயிrன்

அடிப்பைட

ேகாட்டுப்பாடுகள்,

உயிrன்

வைகப்பாடுகள், ஊட்டச்சத்துகள் மற்றும் சம விகித உணவு, சுவாசம், இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுற்ேறாட்டம்.


நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம், இனப்ெபருக்க மண்டலம்



விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் மனித6களின் உயி6வாழ்க்ைக



அறிவியல் ெதாழில் நுட்ப வள6ச்சி அரசின் ெகாள்ைககள், அறிவியல் ெதாழில் நுட்ப சாதைனகள்.



அறிவியல் ெதாழில் நுட்ப மற்றும் தாக்கங்கள், ஆற்றல் தன்னிைறவு, எண்ெணய் கண்டுப்பிடிப்பு



மரபியல்

–

மரபுப்

பாதுகாப்புசுகாதாரம்,

பண்பு

குறித்த

மனித

அறிவியல்,

ேநாய்கள்,

தடுப்பு

சுற்றுச்

சூழல்,

சூழலியல்,

பல்லூயி6

மற்றும்

இதன்

பாதுகாப்பு,

மனிதனின்

ெபருக்கம்

மற்றும்

அதன்

ெதாற்று

ேநாய்கள்,

பரவா

ேநாய்கள்,குணப்படுத்தும், தடுக்கும் வழிமுைறகள், மதுவுக்கு அடிைமயாதல், ேபாைத மருந்துக்கு அடிைமயாதல்


கணிப்ெபாறி அறிவியல் மற்றும் அதன் முன்ேனற்றங்கள்.

அலகு

– II மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் நிவாகம், தமிழ்நாடு குறித்த சிறப்பு குறிப்புகளுடன்,
(Administration of Union and states with special reference to Tamil Nadu)


மாநில அரசாங்கத்தின் அைமப்பு, பணிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முைறகள், மாவட்ட நி6வாகம்,மக்கள் நலம் சா6ந்த



தமிழ்

திட்டங்களில் பங்கு
நாட்டின்

ெதாழில்

வைரப்படம்(ெதாழிற்சாைல

பரவல்,

மாநில

அரசின்

பங்குெபாதுப்

பணிகள்-பணியாள6

ேத6வாைணயகளின் பங்கு.


மாநில நிதி- ஆதாரங்கள், பட்ெஜட் மற்றும் நிதி நி6வாகம், நி6வாகத்தில் தகவல் ெதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – மின்
ஆளுைம



இயற்ைக சீ ற்றங்கள்- ேபrட6 ேமலாண்ைம- மத்திய, மாநில அளவில் முயற்சிகள்



சமூக நலம் – தமிழ் நாடு அரசின் பல்ேவறு சமூக நலத்திட்டங்கள், மத்திய மாநில உறவுகள்



இந்தியாவின் ெதாழில் வைரப்படம்.(ெதாழிற்சாைல பரவல்)



ெபாதுப்பணிகள்- மத்திய



சமூக நலம் – இந்திய அரசின் பல்ேவறு சமூக நலத்திட்டங்கள்.

ேத6வாைணயத்தின்

பங்கு, பணிகள்.

அலகு –

III இந்தியா/ தமிழ் நாட்டில் சமூக, ெபாருளாதார பிரச்சைனகள்
(Socio-Economic Issuses in India /Tamilnadu)


மக்கள் ெதாைகப் ெபருக்கம், இந்தியா மற்றும் தமிழகத்தின் ேவைலயின்ைம பிரச்சிைனகள்,குழந்ைதத் ெதாழிலாள6கள்



ெபாருளாதாரப் பிரச்சிைனகள்:

(a) வறுைம, (b) ஊரக மற்றும் நக6புறங்களில் சுகாதாரம் (c) ெபாதுவாழ்வில் ஊழல்,

(CVC) ,ேலாக் அதாலத் (lok adalats) மக்கள்
குைற தY6ப்பாள6 (Ombudsman) இந்திய தைலைம கணக்கு தணிக்ைகய6 (CAG)
ஊலுக்கு எதிரான நடவடிக்ைககள்: மத்திய கண்காணிப்பு ஆைணயம்



எழுத்தறிவின்ைம, மகளிருக்கு அதிகாரமளித்தல் – மளிருக்கு அதிகாரமளித்தலில் அரசின் பங்கு



ெபண்களுக்கு

எதிரான

சமூக

அநYதிகள்

–

குடும்ப

வன்முைற,

வரதட்சிைன

பிரச்சிைன,

பாலியல்

ெதால்ைலகள்/தாக்குதல்கள் முதலியன.


நாட்டின் வள6ச்சியில் வன்முைறயின் பாதிப்புகள் – மத வன்முைற, சாதி வன்முைற மற்றும் பயங்கரவாதம்



மனித உrைம பிரச்சிைனகள், தகவல் அறியும் உrைம- மத்திய, மாநில ஆைணயங்கள்



கல்வி – கல்விக்கும் ெபாருளாதார வள6ச்சிக்கும் இைடேயயான ெதாட6பு.



சமுதாய ேமம்பாட்டுத் திட்டம், ேவைல உறுதியளிப்புத்திட்டம், சுய ேவைலவாய்ப்பு மற்றும் ெதாழில் முைனேவா6
ேமம்பாடு. சமூக நல பணிகளில் அரசுச் சாரா நிறுவனங்களின் (என்.ஜி.ஓ-வின்) பங்கு, அரசின் சுகாதாரக் ெகாள்ைக.

அலகு –

IV நடப்பு ேதசிய நிகழ்வுகள்.

அலகு –

V நடப்பு மாநில நிகழ்வுகள்.
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