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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, Fertilizers, 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.



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 LokAyukta - 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 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 குடிணை பைிகள் ததர்வு-I 
ததொகுதி-I பைிகள் 
முதல் நிணல த  ோ்வு 

 தபொது அறிவு (பட்டப்படிப்பு தரம்)  
கை ள்குமி லகைைளுக்ை ன  கயப்புைள் 

 

அயகு – I: கப து அமிலில் 

(i) அியினல் அநிவு ற்றும் அியினல் உணர்வு – தகுத்நில் -  பதொமள் 

உொல் கற்நலும் கமத்துர்ந்து கற்நலும் - கடந்கொனம் , ிகழ்கொனம், 

ிர்கொனம் தற்நி புரிந்து ககொள்யதற்கொ ஒம கமி அியினல். 

(ii) பதண்டத்ின் இல்பு -  பதொது அநிில் ிிகள் – இக்கில் -  

ருப்பதொமபின் தண்புகள், ிசை, இக்கம் ற்றும் ஆற்நல் - அன்ொட 

யொழ்யில் இக்கில், ின்ணில், கொந்ில், ஒபி, ஒனி, பப்தம், 

அணுக்கம இற்தில், பனைர் (LASER), ின்ணுில் ற்றும் தகயல் 

பொடர்தில் ஆகிற்நின் அடிப்தசட ககொட்ொடுகின் தன்தொடுகள். 

(iii) ணிங்களும் பைர்ங்களும், அினங்கள், கொங்கள், உப்புகள், 

பதட்பொனி பதொமட்கள், உங்கள், பூச்சிபகொல்னிகள். 

(iv) உிரினின் முக்கிபகொட்தொடுகள், உிர் உனகின்  சகப்தொடு, 

தரிொம், தில், உடனிங்கில், உில், உடல் னம் ற்றும்  

சுகொொம், ணிபொய்கள். 

(v) சுற்றுப்புநச்சூல் ற்றும் சூனில். 

அயகு - II: நடப்பு நிைழ்வுைள் 

(i) னொறு -  அண்மந ிகழ்வுகபின் பொகுப்பு  - பைிச் ைின்ணங்கள் – 

ொினங்கள் குநித் ிங்கள்  - பைய்ிகபில் இடம்பதற்ந ைிநந் 

ஆளுசகளும் இடங்களும் - ிசபொட்டு – நூல்களும் ஆைிரிர்களும். 

(ii) ஆட்ைினினல் - இந்ிொில் அைில்  கட்ைிகளும் ஆட்சினினல் 

பமமநகளும் - பதொது ிிப்புொா்வும் (Public Awareness) பதொது 

ிர்ொகமும் – னன்ைொர் அசுத் ிட்டங்களும் அற்நின் தன்தொடும், 

பதொது ிிபொக அசப்புகபில் ிவும் ைிக்கல்கள். 

(iii) புிில் - புிில் அசடொபங்கள்.  

(iv) பதொமபொொம் - ற்பதொச ைமூக பதொமபொொ திச்ைிசணகள். 



 

 
 

(v) அநிில் – அநிில் ற்றும் பொில்நுட்தத்ில் அண்மநக்கொ 

கண்டுதிடிப்புகள். 

அலகு – III: இந்தியொவின் புவியியல் 

(i) அமநயிடம் – இனற்மக அமநவுகள் – ருயநமம, நமமப்கொமிவு, 

யொிம நற்றும் கொிம – ீர் யங்கள் – இந்தின ஆறுகள் – நண், 

கிந யங்கள் நற்றும் இனற்மக யங்கள் – கொடு நற்றும் ய 

உனிரிங்கள் – கயொண் பமகள். 

(ii) கொக்குயபத்து - தகயல் கதொடர்பு. 

(iii) சபகப் புயினினல் – நக்கள் கதொமக அடர்த்தி நற்றும் பயல் – இம், 

கநொமிக் குழுக்கள் நற்றும் பக்கினப் மங்குடிகள். 

(iv) இனற்மகப் கரிடர் – கரிடர் கநொண்மந – சுற்றுச்சூமல் நொசுடுதல்: 

கொபணங்களும் தடுப்பு பமகளும் – ருயிம நொற்ம் – சுமந 

ஆற்ல். 

அலகு – IV: இந்தியொவின் வரலொறும் பண்பொடும் 

(i) சிந்துகயி ொகரிகம் – குப்தர்கள், தில்ி சுல்தொன்கள், பகொனர்கள் 

நற்றும் நபொத்தினர்கள் – யிஜனகப நற்றும் ொநிி அபசுகின் கொம் - 

கதன் இந்தின யபொறு. 

(ii) இந்தின சபகப் ண்ொட்டு யபொற்ில் நொற்ங்களும் கதொடர்ச்சிபம். 

(iii) இந்தினப் ண்ொட்டின் இனல்புகள், கயற்றுமநனில் ஒற்றுமந – இம், 

கநொமி, யமக்கொறு. 

(iv) இந்தினொ ஒரு நதச்சொர்ற் ொடு, சபக ல்ிணக்கம்.  

அயகு - V: இந் ி ஆட்சியியல் 

(i) இந்ி அபசினமநப்பு - அைினசப்தின் முகவுச - அைினசப்தின் 

முக்கி கூறுகள் - ஒன்நிம், ொினம் ற்றும் மணின் திபைங்கள். 

(ii) குடிமரிச, அடிப்தசட உரிசகள், அடிப்தசடக் கடசகள், அைின் 

பநிமுசநக் பகொட்தொடுகள். 

(iii) ஒன்நி ிர்ொகம், ஒன்நி ொடொளுன்நம் - ொின ிர்ொகம், ொின 

ைட்டன்நம் – உள்பொட்ைி அசப்புகள், தஞ்ைொத்து ொஜ். 

(iv) கூட்டொட்ைிின் அடிப்மடத் தன்மநகள்: த்ி - ொின உநவுகள். 



 

 
 

(v) பர்ல் - இந்ி ீி அசப்புகள் - ைட்டத்ின் ஆட்ைி. 

(vi) பதொதுொழ்ில் ஊல் – ஊல் டுப்பு டடிக்சககள்- கொக்ொல் நற்றும் 

கொக் ஆபக்தொ - கல் உரிச - பதண்களுக்கு அிகொபித்ல் - 

நுகர்பொர் தொதுகொப்பு அசப்புகள் - ணி உரிசகள் ைொைணம். 

அயகு - VI: இந் ிப் கப ருர   ம் 

(i) இந்ிப் பதொமபொொத்ின் இல்புகள் - ஐந்ொண்டு ிட்ட ொிரிகள் - 

ஒம ிப்தடீு - ிட்டக்குழு ற்றும் ிி ஆபொக். 

(ii) மொய் ஆொங்கள் - இந்ி ரிைர்வ் ங்கி - ிதி ககொள்மக                 

நற்றும் ணயினல் ககொள்மக - ிி ஆசம் – நத்தின நொி 

அபசுகளுக்கிமடகனனொ ிதிப் கிர்வு -  ைக்கு ற்றும் பைச ரி. 

(iii) இந்ி பதொமபொொ அசப்பு  ற்றும் பசனொய்ப்பு உமொக்கம்,  

ினச் ைீர்ிமத்ங்கள் ற்றும் பபொண்ச - கயொண்மநனில் அநிில் 

கதொமில்நுட்த்தின் தன்தொடு – பொில் பர்ச்ைி  – ஊபக ன்ைொர் 

ிட்டங்கள் – ைமூகப் திச்ைிசணகள் - க்கள் பொசக, கல்ி, னொழ்வு, 

 பசனொய்ப்பு, றுச. 

அயகு – VII: இந் ி த சி இக்ைம் 

(i) பைி றுனர்ச்ைி - ஆங்கிகனர் ஆட்ைிக்கு ிொண பொடக்க               

கொன ழுச்ைிகள் – இந்தின கதசின கொங்கிபஸ் – சனர்கள்                

உமொல் – ி.ஆர்.அம்பதத்கர், தகத்ைிங், ொபதினொர், ய.உ.சிதம்பொர்,             

ஜயகர்ொல் பம, கொநபொசர், நகொத்நொ கொந்ி, பௌனொணொ அபுல் கனொம் 

ஆைொத், தந்மத கரினொர், இபொஜொஜி, சுதொஷ் ைந்ி பதொஸ் ற்றும் தனர். 

(ii) ிடுசனப் பதொொட்டத்ின் தல்பறு ிசனகள்: அகிம்சை முசநின் 

பர்ச்ைி ற்றும் புட்ைிக இக்கங்கள். 

(iii) குப்புொம் ற்றும் கதசப்திரிிசண. 

அலகு – VIII: தைிழ்நொட்டின் வரலொறு, ைரபு, பண்பொடு ைற்றும் சமூக – அரசியல்  
              இயக்கங்கள் 

(i) ிழ் ைமுொ னொறு, அது கதொடர்ொ பொல்னில் கண்டுதிடிப்புகள், 

ைங்க கொனம் முல் இக்கொனம் சினொண ிழ் இனக்கி னொறு. 

(ii) ிமக்குநள்:   

அ)  ச் ைொர்தற்ந ணித்ன்சமள்ப இனக்கிம். 



 

 
 

ஆ) அன்நொட ொழ்ிபனொடு பொடர்புத் ன்ச 

இ)  நொனுடத்தின் நீதொ ிமக்குநபின் தொக்கம்  

ஈ)  ிமக்குநளும் ொநொ ிழுிங்களும் – ைத்தும், ணிபம்    
    முனொணச 
 

உ)  ைமூக அைில் பதொமபொொ ிகழ்வுகபில் ிமக்குநபின்  
           பதொமத்ப்தொடு 

 

ஊ)  ிமக்குநபில் த்துக் பகொட்தொடுகள் 

(iii) ிடுசனப் பதொொட்டத்ில் ிழ்ொட்டின் தங்கு – ஆங்கிபனமக்கு 

ிொண பொடக்க கொன கிபர்ச்ைிகள் – யிடுதமப் பதொொட்டத்ில் 

பதண்கபின் தங்கு. 

(iv) தத்பொன்தது ற்றும் இமதொம் நூற்நொண்டுகபில் ிழ்ொட்டின் ைமூக – 

அைில் இக்கங்கபின் தரிொ பர்ச்ைி – ீதிக்கட்சி, குத்திவு 

யொதத்தின் யர்ச்சி - சுரிொச இக்கம், ிொிட இக்கம் ற்றும் 

இவ்ிக்கங்களுக்கொண அடிப்தசட பகொள்சககள், ந்ச பதரிொர் ற்றும் 

பதநிஞர் அண்ொின் தங்கபிப்புகள் . 

அயகு - IX:  ிறைத் ில் லரர்ச்சி நிர்ல ைம்  

(i) ிழ்ொட்டின் ணிப பம்தொட்டுக் குநிடீுகளும் அற்சந பைி 

ற்றும் திந ொினங்களுக்கொண குநிடீுகளுடன் ஒப்தொய்வும் - ிகத்ின் 

ைமூக பதொமபொொ பர்ச்ைிக்கு ைமூக றுனர்ச்ைி இக்கங்கபின் 

தங்கபிப்பு.  

(ii) அபசினல் கட்சிகளும் தபப்பு நக்களுக்கொ த்திட்டங்களும் – 

இடஒதுக்கீட்டுக் ககொள்மகக்கொ ினொனங்களும் சபக யங்கமப் 

கறும் யொய்ப்புகளும் – ிகத்ின் பதொமபொொ கொக்குகள் - 

ிகத்ின் சபக பதொமபொொ பர்ச்ைிில் ைமூகனத் ிட்டங்கபின் 

ொக்கமும் தங்கபிப்பும்.  

(iii) ைமூக ீிமம் ைமூக  ல்ிக்கமும் ைமூகப் பதொமபொொ பம்தொட்டின்  

மூனொொங்கள். 

(iv) ிகத்ின் கல்ி ற்றும் யொழ்வு (Health) முசநசகள் . 

(v) ிகப் புிில் கூறுகளும் பதொமபொொ பர்ச்ைிில் அற்நின் 

ொக்கமும். 



 

 
 

(vi) தல்பறு துசநகபில் ிகம் ிகழ்த்ிமள்ப ைொசணகள். 

(vii) ிகத்ில் ின்ணொளுசக.  
 

அயகு – X:  ிமனமிவும் னக்ைணக்கு நுண்ணமிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

(i) சுமக்குல் – ிழுக்கொடு – ீப்பதறு பதொதுக் கொி (HCF) – நீச்சிறு 

கொது நடங்கு (LCM). 

(ii) யிகிதம் நற்றும் யிகிதொசொபம். 

(iii) தி யட்டி – கூட்டு யட்டி – பப்பு – ககொள்வு – கொம் நற்றும் 

கயம. 

(iv) தருக்கக் கொபணயினல் – புதிர்கள் – கமட – கொட்சிக் கொபணயினல் – ண் 

ழுத்துக் கொபணயினல் – ண் யரிமச. 
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