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பிை்தசரக்்றக -I 

ஒருங்கிணைந்த குடிணை பைிகள் ததரவ்ு – I 

ததொகுதி – I பைிகள் 

முதல் நிணல ததரவ்ு 

தபொது அறிவு (பட்டப்படிப்பு தரை்) 

தகொள்குறி வணககளுக்கொன தணலப்புகள் 

குறியீட்டு எண்: 003 

அைகு – I: பபாது அறிவியை் 

 

(i) அறிவியல் அறிவு ைற்றுை் அறிவியல் உைரவ்ு – பகுத்தறிதல் – தபொருள் 

உைரொைல் கற்றலுை் கருத்துைரந்்து கற்றலுை் - கடந்தகொலை், நிகழ்கொலை், 

எதிரக்ொலை் பற்றி புரிந்து தகொள்வதற்கொன ஒரு கருவி அறிவியல். 

(ii)  தபரை்டத்தின் இயல்பு – தபொது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் – 

பருப்தபொருள்களின் பை்புகள், விணெ, இயக்கை் ைற்றுை் ஆற்றல் – அன்றொட 

வொழ்வியல் இயக்கவியல், மின்னியல், கொந்தவியல், ஒளி, ஒலி, தவப்பை், 

அணுக்கரு இயற்பியல், தலெர ் (LASER) மின்னணுவியல் ைற்றுை் தகவல் 

ததொடரப்ியல் ஆகியவற்றின் அடிப்பணட தகொட்பொடுகளின் பயன்பொடுகள். 

(iii) தனிைங்களுை் தெரை்ங்களுை், அமிலங்கள், கொரங்கள், உப்புகள், தபட்தரலிய 

தபொருடக்ள், உரங்கள், பூெச்ிதகொல்லிகள். 

(iv) உயிரியலின் முக்கியதகொட்பொடுகள், உயில் உலகின் வணகப்பொடு, பரிைொைை், 

ைரபியல், உடலியங்கியல், உைவியல், உடல் நலை் ைற்றுை் சுகொதொரை், 

ைனிததநொய்கள். 

(v) சுற்றுப்புறெச்ூழல் ைற்றுை் சூழலியல். 

அைகு – II:  நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

(i) வரலொறு – அை்ணை நிகழ்வுகளின் ததொகுப்பு – ததசியெ ்சின்னங்கள் – ைொநிலங்கள் 

குறித்த விவரங்கள் – தெய்திகளில் இடை்தபற்ற சிறந்த ஆளுணைகளுை் இடங்களுை் 

– விணளயொடட்ு – நூல்களுை் ஆசிரியரக்ளுை். 

(ii) ஆட்சியியல் - இந்தியொவில் அரசியல் கட்சிகளுை் ஆட்சியியல் முணறணைகளுை் – 

தபொது விழிப்புைரவ்ுை் (Public Awareness) தபொது நிரவ்ொகமுை் – நலன்ெொர ் அரசுத் 

திட்டங்களுை் அவற்றின் பயன்பொடுை், தபொது விநிதயொக அணைப்புகளில் நிலவுை் 

சிக்கல்கள். 

(iii) புவியியல் – புவியியல் அணடயொளங்கள். 

(iv) தபொருளொதொரை் – தற்தபொணதய ெமூக தபொருளொதொர பிரெெ்ணனகள். 

(v) அறிவியல் – அறிவியல் ைற்றுை் ததொழில்நுட்பத்தில் அை்ணைக்கொல 

கை்டுப்பிடிப்புகள். 

(vi) கணல, அறிவியல், இலக்கியை் ைற்றுை் தத்துவை் ஆகிய தவவ்தவறு துணறகளில் 

தனித்துவை் தகொை்ட ஆளுணைகள். 

 

அைகு – III: இந்தியாவின் புவியியை்  

 

(i) அணைவிடை் – இயற்ணக அணைவுகள் - பருவைணழ, ைணழப்தபொழிவு, வொனிணல 

ைற்றுை் கொலநிணல – நீர ் வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – ைை், கனிை வளங்கள் 

ைற்றுை் இயற்ணக வளங்கள் – கொடு ைற்றுை் வன உயிரினங்கள் – தவளொை் 

முணறகள். 

 

(ii) தபொக்குவரத்து - தகவல் ததொடரப்ு. 

(iii)  ெமூகப் புவியியல் – ைக்கள் ததொணக அடரத்்தி ைற்றுை் பரவல் - இனை், தைொழிக் 

குழுக்கள் ைற்றுை் முக்கிய பழங்குடிகள். 
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(iv) இயற்ணகப் தபரிடர ் – தபரிடர ் தைலொை்ணை – சுற்றுெச்ூழல் ைொசுபடுதல்: 

கொரைங்களுை் தடுப்பு முணறகளுை் – பருவநிணல ைொற்றை் - பசுணை ஆற்றல். 

 

அைகு – IV: இந்தியாவின் வரைாறும் பண்பாடும் 

 

(i) சிந்துதவளி   நொகரிகை் – குப்தரக்ள், தில்லி சுல்தொன்கள், முகலொயரக்ள் ைற்றுை் 

ைரொத்தியரக்ள் – விஜயநகர ைற்றுை் பொமினி அரசுகளின் கொலை் – ததன் இந்திய 

வரலொறு. 

(ii) இந்திய ெமூகப் பை்பொடட்ு வரலொற்றில் ைொற்றங்களுை் ததொடரெ்ச்ியுை். 

(iii) இந்தியப் பை்பொட்டின் இயல்புகள், தவற்றுணையில் ஒற்றுணை – இனை், தைொழி, 

வழக்கொறு. 

(iv) இந்தியொ ஒரு ைதெெ்ொரப்ற்ற நொடு, ெமூக நல்லிைக்கை். 

 

அைகு – V: இந்திய ஆட்சியியை் 

அைகு – VI : இந்தியப் பபாருளாதாரம் 

 

(i) இந்தியப் தபொருளொதொரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தொை்டு திட்ட ைொதிரிகள் – 

ஒரு ைதிப்பீடு – திட்டக்குழு ைற்றுை் நிதி ஆதயொக். 

(ii) வருவொய் ஆதொரங்கள் – இந்திய ரிெரவ்் வங்கி – நிதி தகொள்ணக ைற்றுை் 

பைவியல் தகொள்ணக – நிதி ஆணையை் – ைத்திய ைொநில் 

அரசுகளுக்கிணடதயயொன நிதிப் பகிரவ்ு – ெரக்கு ைற்றுை் தெணவ வரி. 

 

(iii) இந்திய தபொருளொதொர அணைப்பு ைற்றுை் தவணலவொய்ப்பு உருவொக்கை், 

நிலெ ் சீரத்ிருத்தங்கள் ைற்றுை் தவளொை்ணை – தவளொை்ணையில் 

அறிவியல் ததொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொடு – ததொழில் வளரெ்ச்ி – ஊரக 

நலன்ெொர ் திட்டங்கள் - ெமூகப் பிரெச்ிணனகள் – ைக்கள் ததொணக, கல்வி, 

நலவொழ்வு, தவணலவொய்ப்பு, வறுணை. 

 

 

 

(i) இந்திய அரசியலணைப்பு – அரசியலணைப்பின் முகவுணர – 

அரசியலணைப்பின் முக்கிய கூறுகள் – ஒன்றியை், ைொநிலை் ைற்றுை் யூனியன் 

பிரததெங்கள். 

(ii) குடியுரிணை, அடிப்பணட உரிணைகள், அடிப்பணடக் கடணைகள், அரசின் 

தநறிமுணறக் தகொட்பொடுகள். 

(iii) ஒன்றிய நிரவ்ொகை், ஒன்றிய நொடொளுைன்றை் – ைொநில நிரவ்ொகை், ைொநில 

ெட்டைன்றை் – உள்ளொட்சி அணைப்புகள், பஞ்ெொயத்து ரொஜ். 

(iv) கூடட்ொெச்ியின் அடிப்பணடத் தன்ணைகள்: ைத்திய – ைொநில உறவுகள். 

(v) ததரத்ல் – இந்திய நீதி அணைப்புகள் – ெட்டத்தின் ஆட்சி. 

(vi) தபொதுவொழ்வியல் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்ணககள் – தலொக்பொல் 

ைற்றுை் தலொக் ஆயுக்தொ – தகவல் உரிணை – தபை்களுக்கு அதிகொரைளித்தல் 

– நுகரத்வொர ்பொதுகொப்பு அணைப்புகள் – ைனித உரிணைகள் ெொெனை். 
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அைகு – VI I : இந்திய ததசிய இயக்கம் 

 

(i) ததசிய ைறுைலரெ்ச்ி – ஆங்கிதலயர ் ஆட்சிக்கு எதிரொன ததொடக்க கொல 

எழுெச்ிகள் – இந்திய ததசிய கொங்கிரஸ் – தணலவரக்ள் உருவொதல் – 

பி.ஆர.்அை்தபத்கொர,் பகத்சிங், பொரதியொர,் வ.உ.சிதை்பரனொர,் ஜவகரல்ொல் 

தநரு, கொைரொெர,் ைகொத்ைொ கொந்தி, தைௌலொனொ அபுல் கலொை் ஆெொத், தந்ணத 

தபரியொர,் இரொஜொஜி, சுபொஷ் ெந்திர தபொஸ், ரவீந்திரநொத் தொகூர ்ைற்றுை் பலர.் 

(ii) விடுதணலப் தபொரொட்டத்தின் பல்தவறு நிணலகள்:  அகிை்ணெ முணறயின் 

வளரெ்ச்ி ைற்றுை் புரடச்ிகர இயக்கங்கள். 

(iii) வகுப்புவொதை் ைற்றுை் ததெப்பிரிவிணன. 

 

அைகு – VIII: தமிழ்நாட்டின் வரைாறு, மரபு, பண்பாடு மை்றும் சமூக – அரசியை்   

இயக்கங்கள் 

 

(i) தமிழ் ெமுதொய வரலொறு, அது ததொடரப்ொன ததொல்லியல் கை்டுபிடிப்புகள், 

ெங்க கொலை் முதல் இக்கொலை் வணரயிலொன தமிழ் இலக்கிய வரலொறு. 

(ii) திருக்குறள்: 

அ)   ைதெ ்ெொரப்ற்ற தனித்தன்ணையுள்ள இலக்கியை். 

ஆ)  அன்றொட வொழ்வியதலொடு ததொடரப்ுத் தன்ணை 

இ)    ைொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கை் 

ஈ) திருக்குறளுை் ைொறொத விழுமியங்களுை் – ெைத்துவை், ைனிததநை் 

முதலொனணவ 

உ) ெமூக அரசியல் தபொருளொதொர நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

தபொருத்தப்பொடு 

ஊ)  திருக்குறளில் தத்துவக் தகொட்பொடுகள் 

(iii) விடுதணலப் தபொரட்டத்தில் தமிழ்நொட்டின் பங்கு – ஆங்கிதலயருக்கு எதிரொன 

ததொடக்க கொல கிளரெ்ச்ிகள் – விடுதணலப் தபொரட்டத்தில் தபை்களின் பங்கு. 

(iv) பதத்தொன்பது ைற்றுை் இருபதொை் நூற்றொை்டுகளில் தமிழ்நொட்டின் ெமூக – 

அரசியல் இயக்கங்களின் பரிைொை வளரெ்ச்ி – நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு 

வொதத்தின் வளரெ்ச்ி – சுயைரியொணத இயக்கை், திரொவிட இயக்கை் ைற்றுை் 

இவ்வியக்கங்களுக்கொன அடிப்பணட தகொள்ணககள், தந்ணத தபரியொர ்ைற்றுை் 

தபரறிஞர ்அை்ைொவின் பங்களிப்புகள். 

 

அைகு – IX: தமிழகத்திை் வளரச்ச்ி நிரவ்ாகம் 

 

(i) தமிழ்நொட்டின் ைனிதவள தைை்பொடட்ுக் குறியீடுகளுை் அவற்ணற ததசிய 

ைற்றுை் பிற ைொநிலங்களுக்கொன குறியீடுகளுடன் ஒப்பொய்வுை் – 

தமிழகத்தின் ெமூக தபொருளொதொர வளரெ்ச்ிக்கு ெமூக ைறுைலரெ்ச்ி 

இயக்கங்களின் பங்களிப்பு. 

(ii) அரசியல் கட்சிகளுை் பலதரப்பு ைக்களுக்கொன நலத்திட்டங்களுை் – 

இடஒதுக்கீடட்ுக் தகொள்ணகக்கொன நியொயங்களுை் ெமூக வளங்கணளப் 

தபறுை் வொய்ப்புகளுை் – தமிழகத்தின் தபொருளொதொர தபொக்குகள் – 

தமிழகத்தின் ெமூக தபொருளொதொர வளரெ்ச்ியில் ெமூக நலத்திட்டங்களின் 

தொக்கமுை் பங்களிப்புை். 

(iii) ெமூக நீதியுை் ெமூக நல்லிைக்கமுை் ெமூகப் தபொருளொதொர தைை்பொட்டின் 

மூலொதொரங்கள். 

(iv) தமிழத்தின் கல்வி ைற்றுை் நலவொழ்வு (Health) முணறணைகள். 

(v) தமிழகப் புவியியல் கூறுகளுை் தபொருளொதொர வளரெ்ச்ியில் அவற்றின் 

தொக்கமுை். 

(vi) பல்தவறு துணறகளில் தமிழகை் நிகழ்த்தியுள்ள ெொதணனகள். 
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(vii) தமிழகத்தில் மின்னொளுணக. 

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

 

(i) சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீப்தபறு தபொதுக் கொரைி (HCF) - மீெச்ிறு தபொது 

ைடங்கு (LCM). 

(ii) விகிதை் ைற்றுை் விகிதொெொரை். 

(iii) தனி வட்டி – கூடட்ு வட்டி – பரப்பு – தகொள்ளளவு – கொலை் ைற்றுை் தவணல. 

(iv) தருக்கக் கொரைவியல் – புதிரக்ள் – பகணட – கொட்சிக் கொரைவியல் – எை் 

எழுத்துக் கொரைவியல் – எை் வரிணெ. 
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(பாடத்திட்டம்) 

ஒருங்கிகைந்த குடிகமப் பைிகள் சதரவ்ு-I 

சதாகுதி- I பணிகள் (முதன்டமத் வதரவ்ு) 

தாள்- I 

கட்டொயத் தமிழ் தைொழித்   தகுதித் ததரவ்ு (பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 

 

தாள்- I I (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

 

அைகு- I 

 

:   தற்கால இந்திய வரலாறு மற்றும் இந்திய பண்பாடு 

 

அைகு- I I : இந்தியாவிலும் தமிழ்நாட்டிலுமுள்ள ெமூகப் பிரெெ்டனகள் 

 

அைகு- I I I : திறனறிவு &  அறிவுக்கூரட்மத் வதரவ்ுகள் (பத்தாம் வகுப்பு) 

 

தாள்- I I I (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

அைகு- I 

 

:   இந்திய அரசியலடமப்பு மற்றும் இந்தியாடவ பாதிக்கக்கூடிய 

வடகயில் உலகம்      முழுவதும் வதான்றுகின்ற அரசியல் வபாக்கு 

 

அைகு- I I : இந்தியாவின் வளரெ்ச்ியில் அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத்தின் 

பங்கு மற்றும் தாக்கம் 

 

அைகு- I I I : தமிழ் ெமூகம் – பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியம் 

 

 

தாள்- I V (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

அைகு- I 

 

:   தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சிறப்பம்ெங்களுடன் இந்தியாவின் புவியியல் 

அடமப்பு  

அைகு- I I : சுற்றுெச்ூழல் , பல்லுயிர ்சபருக்கம் மற்றும் வபரிடர ் வமலாண்டம 

 

அைகு- I I I : இந்திய சபாருளாதாரம் – நடப்பு சபாருளாதார வபாக்குகள் மற்றும் 

இந்தியாவில் உலக சபாருளாதாரத்தின் தாக்கம் 
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(பாடத்திட்டம்) 

ஒருங்கிகைந்த  குடிகமப் பைிகள் சதரவ்ு-I 

சதாகுதி- I பணிகள் (முதன்டமத் வதரவ்ு) 

தாள் -I  

கட்டாயத் தமிழ் பமாழித்   தகுதித் ததரவ்ிை்கான பாடத்திட்டம்    

 (விரிந்துறரக்கும் வறக வினாவிை்கான தறைப்புகள்) 

ததரவ்ுத் திட்டம் 

1.  சமாழிசபயரத்்தல் 

 (i)  தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு சமாழிசபயரத்்தல்  

 (ii) ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு சமாழிசபயரத்்தல் 

2.   சுருக்கி வடரதல் 

3.    சபாருள் உணரத்ிறன் 

4.    சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் 

5.    திருக்குறள் ததொடரப்ொன கடட்ுணர வணரதல் 

அ) மதெ ்ொரப்ற்ற தனித் தன்டமயுள்ள இலக்கியம் 

ஆ) அன்றாட வாழ்வியவலாடு சதாடரப்ுத் தன்ணை 

இ) ைொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கை்  

ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – ெமத்துவம், 

மனிதவநயம்  முதலானடவ 

உ) ெமூக அரசியல் சபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

சபாருத்தப்பாடு 

ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் வகாட்பாடுகள் 

6.    கடிதம் வடரதல் (அலுவல் ொரந்்தது) 

7.    தமிழ் தைொழி அறிவு 
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பாடத்திட்டம் 

 

1. தற்கொல நிகழ்வுகள் 

2. ெமுதொயப் பிரெெ்ணனகள் 

3. சுற்றுெச்ூழல் ததொடரப்ொன தணலப்புகள் 

4. இந்தியப் தபொருளொதரை் ததொடரப்ொன தணலப்புகள்  

5. அறிவியலுை்  ததொழில்நுட்பமுை் 

6. கணலயுை் பை்பொடுை் 

7. பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திராவிட இயக்கம், சுயமரியாடத இயக்கம். 

8. இக்காலத் தமிழ்சமாழி - கணினித் தமிழ், வழக்கு மன்றத் தமிழ், அலுவலக 

சமாழியாகத் தமிழ்,  புதிய வடகடமகள். 

9. தமிழ்நாட்டின் ெமூகப் சபாருளாதார முன்வனற்றம் மற்றும் தமிழக அரசின்  

நலத்திட்டங்கள் (தபை்கள் விவெொயிகள்…), ெமூக நலத்திட்டங்கடள 

நடடமுடறப்படுத்துதலில் ெமூக சீரத்ிருத்த இயக்கங்களின் பங்கு - இட ஒதுக்கீடும் 

அதன் பயன்களும் - தமிழ்நாட்டின் ெமூகப் சபாருளாதார வளரெ்ச்ியில் ெமூக நீதி 

மற்றும் ெமூக ஒற்றுடமயின் பங்கு. 

10. தெொந்த வொக்கியத்தில் அணைத்து எழுதுக, தபொருள் தவறுபொடு அறிதல், 

பிரிதத்தழுதுக, எதிரெ்த்ெொல், எதிரை்ணற வொக்கியை் , பிணழ நீக்கி எழுதுக. 

 11.      திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணுை் தணலப்புகள் ததொடரப்ொக  

                கடட்ுடர எழுதுதல் 

அ) மதெ ்ொரப்ற்ற தனித் தன்டமயுள்ள இலக்கியம் 

ஆ) அன்றாட வாழ்வியவலாடு சதாடரப்ுத் தன்ணை 

இ) ைொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கை்  

ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – ெமத்துவம், 

மனிதவநயம்  முதலானடவ 

உ) ெமூக அரசியல் சபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

சபாருத்தப்பாடு 

ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் வகாட்பாடுகள் 
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ஒருங்கிகைந்த குடிகமப் பைிகள் சதரவ்ு-I 

சதாகுதி- I பணிகள் (முதன்டமத் வதரவ்ு) 

(பட்டப்படிப்புத்    தரம்) 

தாள்- I I- சபாது அறிவு 

அைகு - I : தற்காை இந்திய வரைாறு மற்றும் இந்திய பை்பாடு 

 ஐவராப்பிய படடசயடுப்பின் வருடக – ஆங்கிவலய ஆட்சியின் விரிவாக்கம் 

மற்றும் ஒருங்கிடணப்பு – ஆங்கிவலய ஆட்சிக்சகதிராக வதான்றிய ஆரம்ப கால எழுெச்ி 

– 1857 ஆம் ஆண்டு சபரும்புரட்சி -  இந்திய வதசிய காங்கிரஸ் – வபாரட்ட இயக்கங்களின் 

வளரெ்ச்ி – பல்வவறு முடறயிலான கிளரெ்ச்ிகள் – வதசிய தடலவரக்ளின் எழுெச்ி – காந்தி, 

வநரு, தாகூர,் வநதாஜி, சமௌலானா அபுல்கலாம் ஆொத,் அம்வபத்கர ் மற்றும் பட்வடல் – 

பல்வவறு ெட்டங்கள் மற்றும் உடன்படிக்டககளின்  ெகாப்தம் – இரண்டாம் உலகப்வபார ்

மற்றும் இறுதிகட்டப் வபாராட்டம் – பிரிவிடனக்கு வழிவகுத்த வகுப்புவாதம். 

 ஆங்கிவலய ஆட்சியில் ெமூக சபாருளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட விடளவுகள் – வதசிய 

மறுமலரெ்ச்ி – ெமூக மத சீரத்ிருத்த இயக்கங்கள். 

 சுதந்திரம் அடடந்ததிலிருந்து இந்தியா  -  இந்திய பண்பாட்டின் பண்பியல்புகள் – 

வவற்றுடமயில் ஒற்றுடம  - இனம், சமாழி, மதம், பழக்க வழக்கங்கள் – இந்தியா : ஒரு 

மதெெ்ாரப்ற்ற நாடு  - கவின் கடலகள் , நடனம், நாடகம் மற்றும் இடெ 

வபான்றவற்றிற்கான அடமப்புகள். 

 சுந்திரப் வபாராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு – பாரதியார ், வ.உ.சி, சுப்பிரமணிய 

சிவா, இராஜாஜி, சபரியார ் மற்றும் ஏடனவயார ் – அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் 

நலத்திட்டங்கள். 

 தற்வபாடதய நிகழ்வுகளின் குறிப்புகள் – வதசிய மற்றும் பன்னாடட்ு குறிப்புகள் – 

வதசிய சின்னங்கள் – செய்திகளில் இடம் சபறுகிற முக்கிய நபரக்ள் மற்றும் இடங்கள் – 

விடளயாடட்ு மற்றும் வபாட்டி விடளயாடட்ுகள் – புத்தகங்கள் மற்றும் எழுத்தாளரக்ள் -  

விருதுகள் மற்றும் நன்மதிப்பு – பண்பாடு குறித்த கண்வணாட்டம் – அண்டமக்கால 

வரலாற்று நிகழ்வுகள் – தற்வபாடதய கடலெச்ொல்  சதாகுதி – பதவி நியமனங்கள் – யார ்

எவர?் 

 

அைகு - II : இந்தியாவிலும் மற்றும் தமிழ்நாட்டிலுமுள்ள ேமூகப் பிரேே்கனகள் 

 

 மக்கள் சதாடக சபருக்கம் – இந்தியாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் நிலவும் 

வவடலவாய்ப்பின்டம பிரெச்ிடனகள்  - குழந்டதகடள தவறாக நடத்துதல் &  குழந்டத 

சதாழிலாளர ் வறுடம – ஊரக மற்றும் நகரப்்புற துப்புரவு – கல்வியறிவின்டம. 

 மகளிருக்கு அதிகாரமளித்தல் – மகளிருக்கு அதிகாரமளித்தலில் அரசின் பங்கு – 

மகளிருக்கு எதிரான ெமூக அநீதி – குடும்ப வன்முடற , வரதட்ெடண பிரெச்ிடன, 

பாலியல் வன்முடற – மகளிர ்மற்றும் மகளிர ்அடமப்புகளின் பங்கு. 

 இந்தியாவில்  ெமூக மாற்றங்கள் – நகரமயமாக்கலும் ெமூகத்தில் அதன் தாக்கமும் 

– பிரெெ்டனகளும் தீரவ்ுகளும் – ெமூகத்தின் வளரெ்ச்ியில் வன்முடறயின் தாக்கம் – மத 

வன்முடற, தீவிரவாதம் மற்றும் வகுப்புவாத வன்முடற – வட்டார ஏற்றதாழ்வுகள் – 

சிறுபான்டமயினரின் பிரெெ்டனகள் – மனித உரிடமகள் விவகாரங்கள். 

 கல்வி, கல்வி மற்றும் ெமூக வளரெ்ச்ிக்கிடடவயயான சதாடரவ்ு – ெமூக 

வமம்பாடட்ுத் திட்டங்கள் – வவடலவாய்ப்பு உத்தரவாதத் திட்டங்கள்  - சுய 

வவடலவாய்ப்பு மற்றும் சதாழில்முடனவவார ் வமம்பாடு – ெமூக நலனில் அரசு ொரா 

அடமப்புகளின் பங்கு  - சுகாதாரம் குறித்த அரசின் சகாள்டக. 

 ெமுதாயத்தில் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினருக்கான மத்திய மற்றும் 

மாநில அரசுகளின் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்திறன். 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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அைகு - III : திறனறிவு  மற்றும்  அறிவுக்கூரக்மத் சதரவ்ுகள் (பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 

 தகவல்கடளத் தரவுகளாக மாற்றுதல் – தரவு வெகரித்தல் , சதாகுத்தல் மற்றும் 

அளித்தல் – அட்டவடணகள், வடரபடங்கள் , விளக்கப்படங்கள்  - தரவுகடள 

துடணயலகுகளாக குறிப்பிடுதல் – தரவுப் பகுப்பாய்வு விளக்கம் – ெதவீதம் – மீப்சபரு 

சபாது வகுத்தி (HCF) – மீெச்ிறு சபாது மடங்கு (LCM) -  விகிதம் மற்றும் ெரிவிகிதம் – 

தனிவட்டி – கூடட்ு வட்டி – பரப்பளவு – கன அளவு – வநரம் மற்றும் வவடல – நிகழ்தகவு.  

தகவல் சதாழில்நுட்பம் – அடிப்படட சொற்கள் , சதாடரப்ுகள் , தகவல் சதாடரப்ு  

சதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – முடிசவடுத்தல் மற்றும் தீரவ்ு செய்தல் – கணினிகள் 

/கணினி சொல்லியலின் அடிப்படடகள். 

******* 
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ஒருங்கிகைந்த குடிகமப் பைிகள் சதரவ்ு-I 

சதாகுதி- I பணிகள் (முதன்டமத் வதரவ்ு) 

(பட்டப்படிப்புத்    தரம்) 

தாள்- III- சபாது அறிவு 

அைகு - I : இந்திய அரசியைகமப்பு மற்றும் இந்தியாகவ பாதிக்கக்கூடிய வககயிை் 

உைகம் முழுவதும் சதான்றுகின்ற அரசியை் சபாக்கு 

இந்திய அரேகமப்பு :  வரலாற்று பின்னணி – இந்திய அரெடமப்புெ ் ெட்டத்திடன 

ஏற்படுத்துதல்  -  முகவுடர – இந்திய அரெடமப்புெ ் ெட்டத்தின் முக்கிய அம்ெங்கள் – 

அடிப்படட உரிடமகளும் அடிப்படடக் கடடமகளும் – அரசு சகாள்டகக்கான  

வழிக்காடட்ு சநறிமுடறகள்  - இந்திய அரெடமப்புெ ்ெட்டத்தின் அட்டவடணகள். 

மத்திய அரசின் நிருவாகம்:   குடியரசுத் தடலவர ், குடியரசு துடணத் தடலவர,் பிரதமர ்

மற்றும் அடமெெ்ரக்ள் குழு, இந்திய அரசின் தடலடம வழக்குடரஞர.் 

மத்திய அரசின் ேட்டமன்றம்:  நாடாளுமன்றம் :  மக்களடவ மற்றும் மாநிலங்களடவ – 

அடமப்பு அதிகாரங்கள் , செயல்பாடுகள் மற்றும் ெட்டமியற்றும் நடடமுடறகள். 

மத்திய நீதித்துகற:   உெெ் நீதிமன்ற  அடமப்பு , அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள்  

- நீதித்துடற சீராய்வு  - அண்டமக்கால தீரப்்புகள். 

மாநிை அரசின் நிருவாகம் :    ஆளுநர,் முதலடமெெ்ர-் ெட்டப்வபரடவத் தடலவர ்

மற்றும் அடமெெ்ரடவ, மாநில அரசின் தடலடம வழக்குடரஞர.் 

மாநிை ேட்டமன்றம்: மாநில ெட்டமன்றப் வபரடவ  - அடமப்பு , அதிகாரங்கள் மற்றும் 

செயல்பாடுகள். 

மாநிை நீதித்துகற:   உயர ்நீதிமன்றங்கள் , மாவட்ட  நீதிமன்றங்கள் மற்றும் ொரந்ிடல / 

கீழடம நீதிமன்றங்களின் அடமப்பு , அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள். 

உள்ளாட்சி அகமப்பு :   வரலாற்று ரீதியிலான வளரெ்ச்ி – 1992 ஆம் ஆண்டு , 73-வது 

மற்றும் 74- வது அரெடமப்புெ ்ெட்டத்தின் திருத்த அம்ெங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள். 

மத்திய அரசின் சநரடி ஆட்சிப் பகுதிகள் :   மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் வநரடி 

ஆட்சிப் பகுதிகளின் படிநிடல வளரெ்ச்ி – மத்திய அரசின் வநரடி ஆட்சிப் பகுதிகளின் 

நிருவாகம். இந்தியாவிை் கூட்டாட்சி:    மதத்ிய மாநில அரசு உறவுகள் – மத்திய மாநில 

அரசின் நிருவாக உறவுகள் – மத்திய மாநில அரசின் ெட்டமன்ற உறவுகள் மற்றும் மத்திய 

மாநில அரசின் நிதிொரந்்த உறவுகள். 

இந்தியக்  குடிகமப் பைிகள்:   வரலாற்று பின்னனி  - குடிடமப் பணிகள் வடகப்பாடு – 

குடிடமப்பணியாளரக்ளின்  பணியமரத்்தம்  நியமனம் மற்றும் பயிற்சிமுடற. 

மாநிைப் பைிகள் : மாநிலப் பணிகளின் வடகப்பாடும் பணியமரத்்தமும் 

ஆட்சி சமாழி: அரெடமப்புெ ் ெட்டத்தின் விதித்துடறகள் – ஆட்சி சமாழிெ ் ெட்டம் , 

அரெடமப்புெ ்ெட்டத்தின் 8 வது அட்டவடண  

திருத்தங்கள் : இந்திய அரெடமப்புெ ்ெட்டத்தில் முக்கிய திருத்தங்கள் 

ஜம்மு  &  காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து :   பிரிவு 370 

அரசியை் கட்சிகள் : வதசிய மற்றும் மாநில கட்சிகள் , அழுத்த குழுக்கள் , விருப்ப 

குழுக்கள் , சபாதுமக்கள்  கருத்து , மக்கள் சதாடரப்ு ஊடகம், அரசு ொரா அடமப்புகள் 

மற்றும் அவற்றின் பங்கு 

இந்திய நிருவாகத்திை் பிரேே்கனக்குரிய பகுதிகள் :  இந்தியாவில் ஊழல் – ஊழலுக்கு 

எதிரான  நடவடிக்டகள்  - மத்திய விழிப்புப்பணி ஆடணயம் (CVC) – வலாக் அதாலத்கள் 

(சபாது நீதிமன்றங்கள்) – குடறத்தீரப்்பாளர ்– தகவல் சபறும் உரிடம ெட்டம் – அடமெெ்ர ்

– செயலாளர ் பணி உறவுமுடற ( பணித் சதாடரப்ு) – பல்துடற  வல்லுநர ் – எதிர ் – 

குறிப்பிட்ட துடற வல்லுநர ் கருத்து வவறுபாடு அரெடமப்புெ ் ெட்டம் ொரந்்த மற்றும் 

அரெடமப்புெ ் ெட்டம் ொரா அடமப்புகள் – கூட்டடமப்பு – அதிகாரங்கள் மற்றும் 

செயற்பாடுகள்மாநிலங்களின் சிறப்பு குறிப்புகள் – பாதுகாப்பு , வதசிய பாதுகாப்பு 

மற்றும் தீவிரவாதம் – உலக அடமப்புகள் – உடன்படிக்டககள்  மற்றும்  உெச்ி மாநாடுகள். 

இந்தியாவின் அயை்நாட்டு சகாள்கக: அண்டட நாடுகளுடனும் ஏடனய 

பகுதிகளுடனுமான இந்தியாவின் நல்லுறவில் சிறப்பு முக்கியத்துவத்துவம் வாய்ந்த 

அயல்நாடட்ு விவகாரங்கள் – கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு சதாடரப்ான 
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விவகாரங்கள் – அணுக்சகாள்டக – பிரெெ்டனகள் மற்றும் முரண்பாடுகள் , இந்திய புலம் 

சபயரந்்வதார ்மற்றும் இந்தியாவுக்கும் உலக நாடுகளுக்கும் அவரக்ளுடடய பங்களிப்பு. 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

அைகு- II : இந்திய வளரே்ச்ியிை் அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பத்தின் பங்கு மற்றும் 

அதன் தாக்கம் 

  அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம்  - செயல்பாடுகள் , ொதடனகள் மற்றும் 

வமம்பாடுகள் – அன்றாட வாழ்வில் அவற்றின் பயன்பாடுகள் மற்றும் தாக்கங்கள் – 

ஆற்றல் – மரபு ொரந்்த மற்றும் மரபு ொரா ஆற்றல் – தன்னிடறவு – எண்சணய் வள ஆய்வு 

– பாதுகாப்பு  ஆராய்ெச்ி நிறுவனங்கள்  மற்றும் ஏடனய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப  

நிறுவனங்கள் -கடல் ஆராய்ெச்ி மற்றும் வமம்பாடு – பங்கு  மற்றும் செயல்பாடுகள். 

தகவல் சதாழில்நுட்பம் , விண்சவளி , கணினிகள் , இயந்திர மனித 

சதாழில்நுட்பம் , மீநுண் சதாழில்நுட்பம் (Nano Technology) – டகவபசி  தகவல் சதாடரப்ு – 

சதாடலயுணரவ்ு மற்றும் அதன் பலன்கள் ஆகிய துடறகளில் ஏற்படட்ுள்ள 

முன்வனற்றங்கள். 

சுகாதாரம் மற்றும் உடல்நலம் – மனிதரக்டள தாக்கும் வநாய்கள் – வநாய் தடுப்பு 

மற்றும் தீரவ்ுகள்  - சதாற்று வநாய்கள் மற்றும் சதாற்றாத வநாய்கள் – மரபணு 

சபாறியியல்  -  உறுப்பு மாற்று அறுடவ சிகிெட்ெ – குருத்தணு சதாழில்நுட்பம் – 

மருத்துவம் ொரந்்த சுற்றுலா – வதாட்டக்கடல மற்றும் வவளாண்டமயில் 

முன்வனற்றங்கள். 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத் துடறயில் இந்தியரக்ளின் ொதடனகள். 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத்தில் ெமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள். 

அைகு- III : தமிழ் ேமூகம்  அதன் பை்பாடு மற்றும் பாரம்பரியம் 

விை்ைப்பதாரரக்ள் இந்த பிரிவிலுள்ள சகள்விகளுக்கு தமிழ் அை்ைது 

ஆங்கிைத்திை் பதிைளிக்கைாம். 

1)  தமிழ் ெமூகம்:  வதாற்றம் மற்றும் விரிவாக்கம். 

2) கடல மற்றும் பண்பாடு   : இலக்கியம், இடெ, திடரப்படம், நாடகம், கட்டிடக்கடல, 

சிற்பக்கடல, ஓவியங்கள் மற்றும் நாடட்ுப்புற கடலகள். 

3) ெங்க காலம் முதல் இன்று வடரயிலான தமிழகத்தின் ெமூக – சபாருளாதார வரலாறு. 

4) தமிழகத்தில் பகுத்தறிவு, திராவிட இயக்கங்களின் வளரெ்ச்ி – தமிழகத்தின் ெமூகப் 

சபாருளாதார வளரெ்ச்ியில் அவற்றின் பங்கு. 

5) ெமகாலத் தமிழரக்ளின் ெமூக மற்றும் பண்பாடு வாழ்வியல்:   ொதி, மதம், சபண்கள், 

அரசியல், கல்வி, சபாருளாதாரம், வரத்்தகம் மற்றும் ஏடனய நாடுகளுடனான உறவு. 

6) தமிழ் மற்றும் ஏடனய துடறகள்:   மக்கள் சதாடரப்ு ஊடகம், கணினி முதலானடவ. 

 

******* 
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ஒருங்கிகைந்த குடிகமப் பைிகள் சதரவ்ு-I 

சதாகுதி- I பணிகள் (முதன்டமத் வதரவ்ு) 

(பட்டப்படிப்புத்    தரம்) 

தாள்- IV-சபாது அறிவு 

அைகு- I : தமிழ்நாட்டின் முக்கிய அம்ேங்களுடன் இந்தியாவின் புவியியை் அகமப்பு 

 அடமவிடம் – இயற்டக அடமவுகள் – முக்கிய ஆறுகள்  - வானிடல &  காலநிடல 

– பருவநிடல , மடழப்சபாழிவு  - இயற்டக வள ஆதாரங்கள்:-   மண் , நீர,் காடு , கனிம 

வளங்கள் மற்றும் வன உயிரினங்கள் – வவளாண் முடறகள் – கால்நடட – மீன்வளம் – 

சதாழிற்ொடலகள்;  முதன்டமெ ்சதாழிற்ொடலகள் - வளரெ்ச்ி மற்றும் வமம்பாடு – ெமூக 

– கலாெெ்ாரப் புவியியல் – மக்கள் சதாடக  வளரெ்ச்ி, அடரத்்தி மற்றும் பரவல் – இனம், 

சமாழிக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கிய பழங்குடியினர.் 

 கடலியல் – இந்தியப் சபருங்கடல் , அரபிக்கடல் மற்றும் வங்காள விரிகுடாவின் 

கடலடி நிலத்வதாற்றங்கள். 

 அடிப்படட புவியியல் சதாழில்நுட்பம் : புவித ் தகவல் சதாகுப்பு (GIS) மற்றும் 

உலகளாவிய ஊடுருவல் செயற்டகக்வகாள் அடமப்பு (GNSS). 

வடரபடம் : புவியியல் அடமவிடங்கள்  - இந்தியா மற்றும் அதன் அண்டடநாடுகள். 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

அைகு- II :  சுற்றுேச்ூழை் , உயிரினப்பன்கம மற்றும் சபரிடர்  சமைாை்கம 

சூழலியை் :  சூழ்நிடல மண்டலத்தின் அடமப்பு மற்றும் செயல்பாடு – சூழலியல் 

சதாடரெ்ச்ி (Ecological succession) – உயிரினப்பன்டம பாதுகாப்பு:  வடககள்  - இந்தியாவில் 

உயிரினப்பன்டம  வள டமயங்கள் – உயிரினப்பன்டமயின் முக்கியத்துவம் மற்றும் 

அெச்ுறுத்தல்கள் – உள் வாழிட பாதுகாப்பு மற்றும் சவளி வாழிட பாதுகாப்பு 

நடவடிக்டககள் – அழிந்து வரும் வன உயிரினங்கள் மற்றும் தாவரங்கடள 

பாதுகாப்பதற்கான பன்னாடட்ு  வரத்்தகம் மீதான ஒப்பந்தம் (CITES), இயற்டகடய 

பாதுகாக்கும் பன்னாடட்ு ெங்கம் (IUCN) & உயிரியல் பன்முகத்தன்டம குறித்த மாநாடு 

(CBD). 

சுற்றுே ்சூழை்  மாசுபாடு மற்றும் சமைாை்கம :  காற்று , நீர,் மண், சவப்பம் மற்றும் ஒலி 

மாசுபாடு மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு உத்திகள்  - திடக்கழிவு மற்றும் அபாயகரமான கழிவு 

வமலாண்டம – சுற்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) :  சுற்றுெச்ூழல் தாக்கத்திடன 

மதிப்பிடும் செயல்முடறகளின் படிநிடலகள் – சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி  - சுற்றுெச்ூழல் 

தணிக்டக. 

காைநிகை மாற்றம் : உலகளாவிய சுற்றுெச்ூழல் பிரெச்ிடனகள் மற்றும் வமலாண்டம – 

தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவில் பருவ மடழ கால மாற்றங்கள் – காலநிடல 

மாற்றத்தினால் சுற்றுெ ்சூழலில் ஏற்படும் விடளவுகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்டககள்  

- தூய்டம மற்றும் பசுடம ஆற்றல் – சுற்றுெச்ூழல் நிடலத்தன்டம. 

சுற்றுெச்ூழல் ெட்டங்கள் , சகாள்டககள் &  இந்தியா மற்றும் உலகளாவிய 

திட்டவடரயடற ஒப்பந்தங்கள் – இயற்டக வபரிடர ் மற்றும் வபரிடர ் வமலாண்டம – 

சுற்றுெச்ூழல் சுகாதாரம் மற்றும் துப்புரவு. 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

அைகு- III : இந்திய சபாருளாதாரம் – தற்சபாகதய சபாருளாதார சபாக்குகள் மற்றும் 

இந்தியாவிை் உைக சபாருளாதாரத்தின் தாக்கம் 

இந்திய சபாருளாதாரத்தின் அம்ெங்கள்  - இந்தியாவின் மக்கள்சதாடக குறித்த ஆய்வு – 

வதசிய வருமானம்  - மூலதன உருவாக்கம் – புதிய சபாருளாதாரக் சகாள்டக  - நிதி 

ஆவயாக்   (NITIAAYOG) – வதசிய வளரெ்ச்ி குழு. 

வவளாண்டம – வவளாண்டமயின் பங்கு – நிலெ ் சீரத்ிருத்தம் – புதிய வவளாண் உத்தி – 

பசுடமப் புரட்சி – விடல நிரண்யக் சகாள்டக , சபாது விநிவயாகத் திட்டம் (pds), மானியம் 

, உணவுப் பாதுகாப்பு – வவளாண் விற்படன முடற , பயிர ் காப்பீடு, சதாழிலாளர ்

கிராமப்புறக் கடன் & கடன் சுடம – உலக வரத்்தக அடமப்பு &  வவளாண்டம. 

சதாழில் - வளரெ்ச்ி -  சகாள்டக – சபாது நிறுவனங்கள் மற்றும் பங்குகடள விலக்கிக் 

சகாள்ளுதல் – தனியாரம்யமாக்கல் மற்றும் தாராளமயமாக்கல்  - சபாது தனியார ்
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கூட்டாண்டம (PPP) சிறப்பு சபாருளாதார மண்டலங்கள் – சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர 

சதாழில் நிறுவனங்கள் – இந்தியா தயாரிப்பு (Make in India). 

இந்தியாவின் அடிப்படட கட்டடமப்பு வெதி – வபாக்குவரத்து முடற – ஆற்றல் – திறன் – 

சதாடரப்ு – ெமூக உட்கட்டடமப்பு – அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம்  - ஆராய்ெச்ி 

மற்றும் வளரெ்ச்ி. 

வங்கியியல் மற்றும் நிதி- வங்கியியல் , பணவியல் மற்றும் நிதி மத்திய வங்கி – வணிக 

வங்கி – வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள்  - பங்குெ ்ெந்டத – நிதிெ ்சீரத்ிருத்தங்கள்  - நிதி 

நிடலத்தன்டம – பணக்சகாள்டக – இந்திய ரிெரவ்் வங்கி மற்றும் தன்னாட்சி. 

சபாதுநிதி – வருவாய் ஆதாரங்கள் – வரி மற்றும் வரி அல்லாத வருவாய் – வரிவிதிப்பு 

நியதிகள் – ெரக்கு மற்றும் வெடவ வரி – சபாதுெ ் செலவினம் – சபாதுக்கடன் – நிதி 

ஆடணயம் – நிதிக் சகாள்டக . 

இந்தியப் சபாருளாதாரத்தில் உள்ள சிக்கல்கள் – வறுடமயும் ெமத்துவமின்டமயும் – 

வறுடம ஒழிப்பு திட்டங்கள்  - மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வவடலவாய்ப்பு  

உறுதியளிப்புெ ்ெட்டம் (MGNREGA) – ஊரக வறுடம ஒழிப்பிற்க்கான புதி நலத்திட்டங்கள் . 

வவடலவாய்ப்பின்டம – பணவீக்கம் – பணவீக்க இலக்கு  நிரண்யித்தல் – நீடித்த 

சபாருளாதார வளரெ்ச்ி – பாலினப் பிரெெ்டனகள் . 

இந்தியாவின் சவளிநாடட்ு வரத்்தகம் – வரவுெச்ெலவு ெமநிடல (BOP) ஏற்றுமதி இறக்குமதி 

சகாள்டக (EX-IM Policy) அந்நியெ ் செலவாணி ெந்டத (FOREX  Market) , அன்னிய வநரடி 

முதலீடு (FDI) -  உலகமயமாக்கல் மற்றும் அதன் தாக்கம் – உலகப் சபாருளதார 

சநருக்கடியும் இந்தியப் சபாருளாதாரத்தில் அதன் தாக்கமும். 

பன்னாடட்ு முகவரடமப்புகள் – பன்னாடட்ு நாணய நிதியம் (IMF) – உலக வங்கி – ப்வரசில், 

ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா, சதன்னாப்பிரிக்கா நாடுகளின் கூட்டடமப்பு (BRICS)- சதற்காசிய 

நாடுகளின் மண்டல கூட்டடமப்பு  (SAARC)  - சதன்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டடமப்பு 

(ASEAN) . 

தமிழ்நாடு சபாருளாதாரம் மற்றும் சிக்கல்கள் – சமாத்த மாநில உள்நாடட்ு உற்பத்தி – 

மாநிலத்தின் சபாருளாதார வளரெ்ச்ியின் வபாக்குகள்  - தமிழ்நாட்டின் மக்கள் சதாடக 

விவரம் – வவளாண்டம –  

தமிழ்நாட்டில்  சதாழில்  &  சதாழில்முடனவு திறன் வமம்பாடு – உடக்ட்டடமப்பு – 

மின்ொரம் , வபாக்குவரத்துக் கட்டடமப்புகள் – ெமூக உடக்ட்டடமப்பு – சுய 

உதவிக்குழுக்கள்  & ஊரகப்பகுதி சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல்  - ஊரக வறுடம 

மற்றும்  வவடலவாய்ப்பின்டம – சுற்றுெச்ூழல் பிரெச்ிடனகள் – வட்டார சபாருளாதார 

ஏற்றத்தாழ்வுகள் உள்ளாட்சி  அடமப்புமுடற  - அன்டமக்கால அரசு நலத்திட்டங்கள். 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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