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Group 2 Prelims Syllabus in Tamil 
ப ொது அறிவு (முதல் நிலை ததர்வு) 

அைகு- I: ப ொது அறிவியல் 

i. அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு – பகுத்தறிதல் – பபொருள் உணரொமல் 

கற்றலும் கருத்துணர்ந்து கற்றலும் – கடந்தகொலம், நிகழ்கொலம், எதிர்கொலம் பற்றி புரிந்து 

பகொள்வதற்கொன ஒரு கருவி அறிவியல். 

ii. பபரண்டத்தின் இயல்பு – பபொது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் – பருப்பபொருளின் 

பண்புகள், விசை, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் – அன்றொட வொழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், 

கொந்தவியல், ஒளி, ஒலி, பவப்பம், அணுக்கரு இயற்பியல், பலைர் (LASER) , 

மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் பதொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்பசட பகொட்பொடுகளின் 

பயன்பொடுகள். 

iii. தனிமங்களும் பைர்மங்களும், அமிலங்கள், கொரங்கள், உப்புகள், பபட்பரொலிய பபொருட்கள், 

உரங்கள், பூச்சிக்பகொல்லிகள். 

iv. உயிரியலின் முக்கியபகொட்பொடுகள், உயிர் உலகின் வசகப்பொடு, பரிணொமம், மரபியல், 

உடலியங்கியல், உணவியல், உடல் நலம் மற்றும் சுகொதொரம், மனிதபநொய்கள். 

v. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல். 

அைகு – II: நடப்பு நிகழ்வுகள் 

i. வரலொறு – அண்சம நிகழ்வுகளின் பதொகுப்பு – பதசியச் சின்னங்கள் – மொநிலங்கள் 

குறித்த விவரங்கள் – பைய்திகளில் இடம்பபற்ற சிறந்த ஆளுசமகளும் இடங்களும் – 

விசையொட்டு – நூல்களும் ஆசிரியர்களும். 

ii. ஆட்சியியல் – இந்தியொவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியில் முசறசமகளும் – பபொது 

விழிப்புணர்வும் (Public Awareness) பபொது நிர்வொகமும் – நலன்ைொர் அரசுத் திட்டங்களும் 

அவற்றின் பயன்பொடும், பபொது விநிபயொக அசமப்புகளில் நிலவும் சிக்கல்கள். 

iii. புவியியல் – புவியியல் அசடயொைங்கள். 

iv. பபொருைொதொரம் – தற்பபொசதய ைமூக பபொருைொதொர பிரச்சிசனகள். 

v. அறிவியல் – அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட்பத்தில் அண்சமக்கொல கண்டுபிடிப்புகள். 

அைகு – III: இந்தியொவின் புவியியல் 
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i. அசமவிடம் – இயற்சக அசமவுகள் – பருவமசழ, மசழப்பபொழிவு, வொனிசல மற்றும் 

கொலநிசல – நீர் வைங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – மண், கனிம வைங்கள் மற்றும் இயற்சக 

வைங்கள் – கொடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் – பவைொண் முசறகள். 

ii. பபொக்குவரத்து – தகவல் பதொடர்பு 

iii. ைமூகப் புவியியல் – மக்கள் பதொசக அடர்த்தி மற்றும் பரவல் – இனம், பமொழிக் குழுக்கள் 

மற்றும் முக்கியப் பழங்குடிகள். 

iv. இயற்சகப் பபரிடர் – பபரிடர் பமலொண்சம – சுற்றுச்சூழல் மொசுபடுதல் : கொரணங்களும் 

தடுப்பு முசறகளும் – பருவநிசல மொற்றம் – பசுசம ஆற்றல். 

அைகு IV- இந்தியொவின் வரைொறும்  ண் ொடும் 

i. சிந்துபவளி நொகரிகம் – குப்தர்கள் , தில்லி சுல்தொன்கள், முகலொயர்கள் மற்றும் 

மரொத்தியர்கள் – விஜயநகர மற்றும் பொமினி அரசுகளின் கொலம் – பதன் இந்திய வரலொறு. 

ii. இந்திய ைமூகப் பண்பொட்டு வரலொற்றில் மொற்றங்களும் பதொடர்ச்சியும். 

iii. இந்தியப் பண்பொட்டின் இயல்புகள், பவற்றுசமயில் ஒற்றுசம – இனம், பமொழி, வழக்கொறு. 

iv. இந்தியொ ஒரு மதச்ைொர்பற்ற நொடு, ைமூக நல்லிணக்கம். 

அைகு – V: இந்திய ஆட்சியியல் 

i. இந்திய அரசியலசமப்பு – அரசியலசமப்பின் முகவுசர – அரசியலசமப்பின் முக்கிய 

கூறுகள் – ஒன்றியம் , மொநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரபதைங்கள். 

ii. குடியுரிசம, அடிப்பசட உரிசமகள், அடிப்பசடக் கடசமகள், அரசின் பநறிமுசறக் 

பகொட்பொடுகள். 

iii. ஒன்றிய நிர்வொகம், ஒன்றிய நொடொளுமன்றம் – மொநில நிர்வொகம், மொநில ைட்டமன்றம் – 

உள்ைொட்சி அசமப்புகள் , பஞ்ைொயத்து ரொஜ். 

iv. கூட்டொட்சியின் அடிப்பசடத் தன்சமகள்: மத்திய –மொநில உறவுகள். 

v. பதர்தல் – இந்திய நீதி அசமப்புகள் – ைட்டத்தின் ஆட்சி. 

vi. பபொதுவொழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்சககள் – பலொக்பொல் மற்றும் பலொக் 

ஆயுக்தொ – தகவல் உரிசம –பபண்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் – நுகர்பவொர் பொதுகொப்பு 

அசமப்புகள் – மனித உரிசமகள் ைொைனம். 
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அைகு VI: இந்தியப் ப ொருளொதரம் 

i. இந்தியப் பபொருைொதொரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தொண்டு திட்ட மொதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு – 

திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆபயொக். 

ii. வருவொய் ஆதொரங்கள் – இந்திய ரிைர்வ் வங்கி – நிதி பகொள்சக மற்றும் பணவியல் 

பகொள்சக – நிதி ஆசணயம் – மத்திய மொநில அரசுகளுக்கிசடபயயொன நிதிப் பகுர்வு – 

ைரக்கு மற்றும் பைசவ வரி. 

iii. இந்திய பபொருைொதொர அசமப்பு மற்றும் பவசலவொய்ப்பு உருவொக்கம், நிலச் சீர்திருத்தங்கள் 

மற்றும் பவைொண்சம – பவைொண்சமயில் அறிவியல் பதொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொடு – 

பதொழில் வைர்ச்சி – ஊரக நலன்ைொர் திட்டங்கள் – ைமூகப் பிரச்சிசனகள் – மக்கள் பதொசக, 

கல்வி, நலவொழ்வு, பவசலவொய்ப்பு, வறுசம. 

அைகு- VII: இந்திய ததசிய இயக்கம் 

i. பதசிய மறுமலர்ச்சி – ஆங்கிபலயர் ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல எழுச்சிகள் – இந்திய 

பதசிய கொங்கிரஸ்- தசலவர்கள் உருவொதல் – பி.ஆர்.அம்பபத்கர், பகத்சிங், பொரதியொர், 
வ.உ.சிதம்பரனொர், ஜவகர்லொல் பநரு, கொமரொைர், மகொத்மொ கொந்தி, பமௌலொனொ அபுல் கலொம் 

ஆைொத், தந்சத பபரியொர், இரொஜொஜி, சுபொஷ் ைந்திர பபொஸ் மற்றும் பலர். 
ii. விடுதசலப் பபொரொட்டத்தின் பல்பவறு நிசலகள்: அகிம்சை முசறயின் வைர்ச்சி மற்றும் 

புரட்சிகர இயக்கங்கள். 

iii. வகுப்புவொதம் மற்றும் பதைப்பிரிவிசன. 

அைகு – VII: தமிழ்நொட்டின் வரைொறு, மரபு,  ண் ொடு மற்றும் சமூக –அரசியல் இயக்கங்கள் 

i. தமிழ் ைமுதொய வரலொறு, அது பதொடர்பொன பதொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், ைங்க கொலம் முதல் 

இக்கொலம் வசரயிலொன தமிழ் இலக்கிய வரலொறு. 

ii. திருக்குறள்: 

a) மதச் ைொர்பற்ற தனித்தன்சமயுள்ை இலக்கியம் 

b) அன்றொட வொழ்வியபலொடு பதொடர்புத் தன்சம 

c) மொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கம் 

d) திருக்குறளும் மொறொத விழுமியங்களும் மனிதபநயம் , ைமத்துவம் – முதலொனசவ 
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e) ைமூக அரசியல் பபொருைொதொர நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பபொருத்தப்பொடு 

f) திருக்குறளில் தத்துவக் பகொட்பொடுகள் 

iii. விடுதசலப் பபொரொட்டத்தில் தமிழ்நொட்டின் பங்கு – ஆங்கிபலயருக்கு எதிரொன பதொடக்க 

கொல கிைர்ச்சிகள் – விடுதசலப் பபொரொட்டத்தில் பபண்களின் பங்கு. 

iv. பத்பதொன்பது மற்றும் இருபதொம் நூற்றொண்டுகளில் தமிழ்நொட்டின் ைமூக – அரசியல் 

இயக்கங்களின் பரிணொம வைர்ச்சி – நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு வொதத்தின் வைர்ச்சி – 

சுயமரியொசத இயக்கம் , திரொவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கொன அடிப்பசட 

பகொள்சககள், தந்சத பபரியொர் மற்றும் பபரறிஞர் அண்ணொவின் பங்களிப்புகள். 

அைகு – IX: தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வொகம் 

i. தமிழ்நொட்டின் மனிதவை பமம்பொட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்சற பதசிய மற்றும் பிற 

மொநிலங்களுக்கொன குறியீடுகளுடன் ஒப்பொய்வும் – தமிழகத்தின் ைமூக பபொருைொதொர 
வைர்ச்சிக்கு ைமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு. 

ii. அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்களுக்கொன நலத்திட்டங்களும் – இடஒதுக்கீட்டுக் 

பகொள்சகக்கொன நியொயங்களும் ைமூக வைங்கசைப் பபறும் வொய்ப்புகளும் – தமிழகத்தின் 

பபொருைொதொர வைர்ச்சியில் ைமூகநலத் திட்டங்களின் தொக்கமும் பங்களிப்பும். 

iii. ைமூக நீதியும் ைமூக நல்லிணக்கமும் ைமூகப் பபொருைொதொர பமம்பொட்டின் மூலொதொரங்கள். 

iv. தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவொழ்வு (Health) முசறசமகள். 

v. தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பபொருைொதொர வைர்ச்சியில் அவற்றின் தொக்கமும். 

vi. பல்பவறு துசறகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ை ைொதசனகள். 

vii. தமிழகத்தில் மின்னொளுசக. 

அைகு –X: திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

i. சுருக்குதல் மீப்பபறு பபொதுக்கொரணி (HCF) – விழுக்கொடு – மீச்சிறு பபொது மடங்கு (LCM). 

ii. விகிதம் மற்றும் விகிதொைொரம். 

iii. தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப்பு – பகொள்ைைவு – கொலம் மற்றும் பவசல. 

iv. தருக்கக் கொரணவியல் – புதிர்கள் – பகசட – கொட்சிக் கொரணவியல் – எண் எழுத்துக் 

கொரணவியல் – எண் வரிசை. 

http://www.winmeen.com/

