
  

ASSISTANT TOURIST OFFICER, GRADE-II 
 

SCHEME OF EXAMINATION (OBJECTIVE TYPE) 
 

Subject Duration of 
Examination 

Maximum Marks Minimum 
Qualifying 
Marks for 

Selection 

PAPER–I 

 
TRAVEL AND TOURISM  

(Degree Standard)  
(200 questions / 300 marks) 

3 Hours 300 

135 

PAPER–II 

 
PART-A 

கட்டாயத் தமிழ் ம ாழித் 

தகுதித் ததரவ்ு  

(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 

(100 questions / 150 marks) 

3 Hours 

Note: 

1. Minimum qualifying 

marks – 60 marks 

(40% of 150) 

2. Marks secured in 

Part-A of Paper-II 

will not be taken 

into account for 

ranking. 

PAPER–II 
 

PART-B 
General Studies  

(Degree Standard) 
(75 questions) 

+ 

Aptitude and Mental Ability Test  
(S.S.L.C Standard)  

(25 questions)  
(100 questions / 150 marks) 

150 

Total  450 

 
  



  

SYLLABUS FOR THE POST OF ASSISTANT TOURIST OFFICER, 

GRADE-II 
 

MAIN EXAMINATION (DEGREE STANDARD) 

PAPER-I: TRAVEL AND TOURISM (OBJECTIVE TYPE) 
 

SUBJECT CODE:353 

 
UNIT-I: PRINCIPLES AND PRACTICES OF TOURISM 

Introduction to Tourism – Meaning and Scope, Concept, Components and 

types of Tourism – Emerging Trends – Evolution of Tourism in India – 

Ministry of Tourism – Government of India – Department of Tourism – 

Government of Tamil Nadu. 

 

UNIT-II: TOURISM PRODUCTS OF INDIA 

Unique features of Tourism Products – Tourist attraction Hills / Beaches / 

Mountains / Water Bodies – Forts / Palaces / Fairs and Festivals / Folk 

Dances / Dance / Music - Art and Crafts – Temples / Churches / Mosque and 

other religious worship places – UNESCO World Heritage Sites – Flora and 

Fauna – Major wildlife Sanctuaries and National Parks – Major Tourist 

Circuits of India – Land, Air and Water based adventure activities, Guidelines 

and Regulations – Ancient Monuments Preservation Act, 1904 – Ancient 

Monuments and Archaeological Site and Remains Act, 1958. 

 

UNIT-III: TRANSPORT 

History – Land – Water and Air – Air Industry / Airlines in India / Functions/ 

Present policies – Air Charters – Growth of Road Transport – Indian Road 

Network – Major Rail Network of India – Types of Rail Tours in India – Water 

Transport – History and Development – Historical Past – Cruise Ships – 

Ferries – Hovercraft – River and Canal Boats – Boat Houses. 

 

UNIT-IV: ACCOMMODATION OPERATIONS 

Origin and growth of hotels – Classification of Hotels on the basis of Size, 

Location, Facilities, Plan, Service and Ownership – Allied Catering Services 

– Supplementary Accommodation House Keeping – Front Office 

Management – Booking Procedures – Types of Food and Beverages. 

 

UNIT-V: TOURISM MARKETING 

Unique features of Tourism Marketing – Market Segmentation – Marketing 

mix – Tourists behavior – Distribution channel and its characteristics – 

Market research – Market forecast – Marketing Promotions – Tools of 

Promotion – E-Marketing – Domestic and International Travel Marts – 

Branding of Tourism Products – “Incredible India” Campaign – “Enchanting 

Tamil Nadu: Experience Yourselves” – Swachh Bharat Abhiyan – Destination 

Life Cycle.  



  

 

UNIT-VI: TOURISM POLICY AND PLANNING 

Need and Objectives of Tourism Policy – John Sargent Committee – L.K.Jha 

Committee (Adhoc Committee), 1963 - National Tourism Policy, 1982 - 

Yunus Committee, 1988 – Tourism Finance Corporation of India – National 

Action Plan on Tourism, 1992 – National Tourism Policy-2002 – Tourism in 

Five Year Plans – Tourism Policies of Tamil Nadu. 

 

UNIT-VII: FUNCTIONS OF TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATION 

Tour Operation Procedures – Tour Package – Itinerary Preparation – Tour 

Costing – Travel Formalities – Passport / VISA / Health Regulations / Travel 

Insurance / Customs Clearance / Foreign Exchange formalities – Baggage 

Rules. 

 

UNIT-VIII: TOURISM GEOGRAPHY 

Physical Geography of India – Climate Sub-Continent - River System – 

Mountains – Plains – Political Geography of India – World Time Zone, GMT 

– India Time Zone. 

 

UNIT-IX: TOURISM ORGANISATIONS 

Organisation and Functions of WTO, ICAO, IATA, PATA, TAAI, IH&RA, 

SIHRA, FHRAI, NTO. 

 

UNIT-X: IMPACT OF TOURISM 

Positive and Negative – Socio-Cultural and Economic Impact – Physical / 

Environment Impact: Earth Summits. 

  



  

உதவி சுற்றுலா அலுவலர், நிலல-II 

 

தாள்-II – பகுதி-அ 

 

கட்டாயத் தமிழ் ம ாழித் தகுதித் ததரவ்ிற்கான பாடத்திடட் ்  

பத்தா ் வகுப்பு தர ் 

 

(மகாள்குறி வினாவிற்கான தலைப்புகள்) 

 

1. பிரிதத்தழுதுதல் / சேரத்த்தழுதுதல். 

2. எதிரே்த்ேொல்லல எடுதத்தழுதுதல். 

3. த ொருந்தொே ்தேொல்லலக் கண்டறிதல். 

4. பிலை திருதத்ம் (i) ேந்தி ்பிலைலை நீக்குதல் ( ii) மரபு ் பிலைகள், வழுஉச ்

தேொற்கலள நீக்குதல் / பிறதமொழிே ்தேொற்கலள நீக்குதல். 

5. ஆங்கிலே ்தேொல்லுக்கு சநரொன தமிை்ே ்தேொல்லல அறிதல். 

6. ஒலி மற்றும் த ொருள் சேறு ொடறிந்து ேரிைொன த ொருலளைறிதல். 

7. ஒரு த ொருள் தரும்  ல தேொற்கள். 

8. சேரே்த்ேொல்லலத் சதரவ்ு தேை்தல். 

9. சேரே்த்ேொல்லலக் தகொடுத்து / விலனமுற்று, விலனதைேே்ம், 

விலனைொலலணயும் த ைர,் ததொழிற் த ைலர / உருேொக்கல். 

10. அகர ேரிலே ் டி தேொற்கலள சீர ்தேை்தல். 

11. தேொற்கலள ஒழுங்கு ் டுத்தி தேொற்தறொடரொக்குதல். 

12. இருவிலனகளின் த ொருள் சேறு ொடு அறிதல். 

 (எ.கொ.) குவிந்து-குவித்து 

13. விலடக்சகற்ற வினொலேத் சதரந்்ததடுத்தல். 

14. எே்ேலக ேொக்கிைம் எனக் கண்தடழுதுதல் - தன்விலன, பிறவிலன, 

தேை்விலன, தேை ் ொட்டு விலன ேொக்கிைங்கலளக் கண்தடழுதுதல். 

15. உேலமைொல் விளக்க ்த றும் த ொருத்தமொன த ொருலளத ்

சதரந்்ததழுதுதல் 

16. அலுேல் ேொரந்்த தேொற்கள் (கலலே ்தேொல்) 

17. விலட ேலககள். 

18. பிறதமொழிே ்தேொற்களுக்கு இலணைொன தமிை்ே ்தேொற்கலளக் கண்டறிதல் 

(எ.கொ.) சகொல்டு பிஸ்கட் – தங்கக் கட்டி. 

19. ஊர ்் த ைரக்ளின் மரூஉலே எழுதுக (எ.கொ.) தஞ்ேொவூர ்– தஞ்லே 

20. நிறுதத்ற்குறிகலள அறிதல். 

21. ச ேச்ு ேைக்கு, எழுதத்ு ேைக்கு (ேொரொன் – ேருகிறொன்). 



  

22. தேொற்கலள இலணத்து புதிை தேொல் உருேொக்கல். 

23. த ொருதத்மொன கொலம் அலமத்தல் 

 (இறந்தகொலம், நிகை்கொலம், எதிரக்ொலம்). 

24. ேரிைொன வினொே ்தேொல்லலத் சதரந்்ததடு. 

25. ேரிைொன இலண ்புே ்தேொல்  

(எனசே, ஏதனனில், ஆலகைொல், அதனொல், அதுச ொல). 

26. அலட ்புக்குள் உள்ள தேொல்லலத் தகுந்த இடத்தில் சேரக்்க. 

27. இருத ொருள் தருக. 

28. குறில் – தநடில் மொற்றம், த ொருள் சேறு ொடு. 

29. கூற்று, கொரணம் – ேரிைொ? தேறொ? 

30. கலலே ்தேொற்கலள அறிதல் :- 

எ.கொ. –  Artificial Intelligence – தேைற்லக நுண்ணறிவு 

                   Super Computer              - மீத்திறன் கணினி 

31. த ொருதத்மொன த ொருலளத் ததரிவு தேை்தல் 

32. தேொற்களின் கூட்டு ் த ைரக்ள் (எ.கொ.) புல் –புற்கள் 

33. ேரிைொன ததொடலரத ்சதரந்்ததடுத்தல் 

34. பிலை திருத்துதல் (ஒரு-ஓர)் 

35. தேொல் – த ொருள் – த ொருதத்ுக 

36. ஒருலம- ன்லம பிலை 

37.  த்தியிலிருந்து வினொவிற்கொன ேரிைொன விலடலைத் சதரந்்ததடு. 

 
  



  

ASSISTANT TOURIST OFFICER, GRADE-II 

Paper-II – Part-B: General Studies 

(Degree Standard) (Code No. 003) 

 

Topics for Objective Type 
 

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, Fertilisers, 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. 
 

(vi) Prominent Personalities in various spheres – Arts, Science, 

Literature and Philosophy. 
 

 
 

 
 



  

 

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 

Lok Ayukta - 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, Rabindranath Tagore 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. 

 

  



  

உதவி சுற்றுலா அலுவலர், நிலல-II 
 

தாள்-II – பகுதி-ஆ 

மபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தர ்) 

(குறியீடட்ு எண்.003) 
 

மகாள்குறி வலககளுக்கான தலைப்புகள் 

 

அைகு–I: மபாது அறிவியை் 
 

(i) அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணரவ்ு –  குத்தறிதல் - த ொருள் 

உணரொமல் கற்றலும் கருத்துணரந்்து கற்றலும் - கடந்த கொலம், நிகை்கொலம், 

எதிரக்ொலம்  ற்றி புரிந்து ககாள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல். 

(ii) ச ரண்டத்தின் இைல்பு - த ொது அறிவிைல் விதிகள் – இைக்கவிைல் - 

பருப்த ொருளின்  ண்புகள், விலே, இைக்கம் மற்றும் ஆற்றல் - அன்றாட 

வாழ்வில் இைக்கவிைல், மின்னிைல், கொந்தவிைல், ஒளி, ஒலி, தே ் ம், 

அணுக்கரு இைற்பிைல், சலேர ் (LASER), மின்னணுவிைல் மற்றும் தகவல் 

ததொடரப்ிைல் ஆகிைேற்றின் அடி ் லட ககாட்பாடுகளின்  ைன் ொடுகள். 

(iii) தனிமங்களும் சேரம்ங்களும், அமிலங்கள், கொரங்கள், உ ்புகள், 

த ட்சரொலிை த ொருட்கள், உரங்கள், பூசச்ிதகொல்லிகள். 

(iv) உயிரிைலின் முக்கிைசகொட் ொடுகள், உயிர ் உலகின் ேலக ் ொடு, 

 ரிணொமம், மரபிைல், உடலிைங்கிைல், உணவிைல், உடல் நலம் மற்றும் 

சுகொதொரம், மனிதசநொை்கள். 

(v) சுற்று ்புறேச்ூைல் மற்றும் சூைலிைல். 

 

அைகு-II: நடப்பு நிகழ்வுகள் 
 

(i) ேரலொறு -  அண்மம நிகை்வுகளின் ததொகு ்பு - சதசிைே ் சின்னங்கள் – 

மொநிலங்கள் குறித்த விேரங்கள் - தேை்திகளில் இடம்த ற்ற சிறந்த 

ஆளுலமகளும் இடங்களும் - விலளைொடட்ு – நூல்களும் ஆசிரிைரக்ளும். 

(ii) ஆட்சியியல் - இந்திைொவில் அரசிைல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முமறமமகளும் 

- த ொது விழி ்புணொவ்ும் (Public Awareness) த ொது நிரே்ொகமும் – நலன்ேொர ்அரசுத் 

திட்டங்களும் அேற்றின்  ைன் ொடும், த ொது விநிசைொக அலம ்புகளில் 

நிலவும் சிக்கல்கள். 

(iii)  புவியிைல் - புவியிைல் அலடைொளங்கள்.  

(iv)  த ொருளொதொரம் - தற்ச ொலதை ேமூக த ொருளொதொர பிரேச்ிலனகள். 

(v) அறிவிைல் – அறிவிைல் மற்றும் ததொழில்நுட் த்தில் அண்மமக்கால 

கண்டுபிடி ்புகள். 

(vi)  கமல, அறிவியல், இலக்கியம் மற்றும் தத்துவம் ஆகிய கவவ்கவறு  துமறகளில் 

தனித்துவம் ககாண்ட ஆளுமமகள் 

 

அலகு–III: இந்தியாவின் புவியியல் 
 

(i) அமமவிடம் – இயற்மக அமமவுகள் – பருவமமழ, மமழப்கபாழிவு, வானிமல 

மற்றும் காலநிமல – நீர ்வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் 

மற்றும் இயற்மக வளங்கள் – காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் – கவளாண் 

முமறகள். 

(ii) கபாக்குவரத்து - தகவல் கதாடரப்ு. 

(iii)  சமூகப் புவியியல் – மக்கள் கதாமக அடரத்்தி மற்றும் பரவல் – இனம், கமாழிக் 

குழுக்கள் மற்றும் முக்கியப் பழங்குடிகள். 

(iv)  இயற்மகப் கபரிடர ் – கபரிடர ் கமலாண்மம – சுற்றுசச்ூழல் மாசுபடுதல்: 

காரணங்களும் தடுப்பு முமறகளும் – பருவநிமல மாற்றம் – பசுமம ஆற்றல். 



  

அலகு–IV: இந்தியாவின் வரலாறு ் பண்பாடு ் 

 

(i) சிந்து சமகவளி நாகரிகம் – குப்தரக்ள், தில்லி சுல்தான்கள், முகலாயரக்ள் 

மற்றும் மராத்தியரக்ள் – விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம் - கதன் 

இந்திய வரலாறு. 

(ii) இந்திய சமூகப் பண்பாடட்ு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் கதாடரச்ச்ியும். 

(iii)  இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், கவற்றுமமயில் ஒற்றுமம – இனம், கமாழி, 

வழக்காறு. 

(iv)  இந்தியா ஒரு மதசச்ாரப்ற்ற நாடு, சமூக நல்லிணக்கம்.  

 

அைகு-V: இந்திய ஆட்சியியல் 

 

(i) இந்திை அரசியலமமப்பு - அரசிைலலம ்பின் முகவுலர - அரசிைலலம ்பின் 

முக்கிை கூறுகள் - ஒன்றிைம், மொநிலம் மற்றும் யூனிைன் பிசரதேங்கள். 

(ii) குடியுரிலம, அடி ் லட உரிலமகள், அடி ் லடக் கடலமகள், அரசின் 

தநறிமுலறக் சகொட் ொடுகள். 

(iii)  ஒன்றிை நிரே்ொகம், ஒன்றிை நாடாளுமன்றம் - மொநில நிரே்ொகம், மொநில 

ேட்டமன்றம் – உள்ளொட்சி அலம ்புகள்,  ஞ்ேொைத்து ரொஜ். 

(iv)  கூட்டொட்சியின் அடிப்பமடத் தன்மமகள்: மத்திை - மொநில உறவுகள். 

(v) சதரத்ல் - இந்திை நீதி அலம ்புகள் - ேட்டத்தின் ஆட்சி. 

(vi)  த ொதுேொை்வில் ஊைல் – ஊைல் தடு ்பு நடேடிக்லககள்- கலாக்பால் மற்றும் 

கலாக் ஆயுக்தா - தகேல் உரிலம - த ண்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் - 

நுகரச்ேொர ் ொதுகொ ்பு அலம ்புகள் - மனித உரிலமகள் ேொேனம். 

 

அைகு-VI: இந்தியப் மபாருளாதார ் 

 

(i) இந்திை ் த ொருளொதொரத்தின் இைல்புகள் - ஐந்தொண்டு திட்ட மொதிரிகள் - ஒரு 

மதி ்பீடு - திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆசைொக். 

(ii)  ேருேொை் ஆதொரங்கள் - இந்திை ரிேரே்் ேங்கி - நிதி ககாள்மக மற்றும் 

பணவியல் ககாள்மக - நிதி ஆலணைம் – மத்திய மாநில 

அரசுகளுக்கிமடகயயான நிதிப் பகிரவ்ு -  ேரக்கு மற்றும் சேலே ேரி. 

(iii) இந்திை த ொருளொதொர அலம ்பு மற்றும் சேலலேொை் ்பு உருேொக்கம்,  

நிலே ்  சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் சேளொண்லம - கவளாண்மமயில் அறிவிைல் 

கதாழில்நுட்பத்தின்  ைன் ொடு – ததொழில் ேளரே்ச்ி – ஊரக நலன்ேொர ்

திட்டங்கள் – ேமூக ் பிரேச்ிலனகள் - மக்கள் ததொலக, கல்வி, நலேொை்வு, 

 சேலலேொை் ்பு, ேறுலம. 

 

அைகு–VII: இந்திய ததசிய இயக்க ் 

 

(i) சதசிை மறுமலரே்ச்ி - ஆங்கிகலயர ் ஆட்சிக்கு எதிரொன ததொடக்க கொல 

எழுேச்ிகள் – இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் – தலலேரக்ள் உருேொதல் – 

பி.ஆர.்அம்ச த்கர,்  கத்சிங், பாரதியார,் வ.உ.சிதம்பரனார,் ஜவகரல்ால் சநரு, 

காமராசர,் மகாத்மா கொந்தி, தமௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆேொத், தந்மத கபரியார,் 

இராஜாஜி, சு ொஷ் ேந்திர ச ொஸ், ரவீந்திரநாத் தாகூர ்மற்றும்  லர.் 

(ii) விடுதலல ் ச ொரொட்டத்தின்  ல்சேறு நிலலகள்: அகிம்லே முலறயின் 

ேளரே்ச்ி மற்றும் புரடச்ிகர இைக்கங்கள். 

(iii)  ேகு ்புேொதம் மற்றும் கதசப்பிரிவிலன. 

 

 

 



  

 

அலகு–VIII: தமிழ்நாட்டின் வரலாறு,  ரபு, பண்பாடு  ற்று ் சமூக – அரசியல்  

இயக்கங்கள் 

 

(i) தமிை் ேமுதொை ேரலொறு, அது கதாடரப்ான ததொல்லிைல் கண்டுபிடி ்புகள், 

ேங்க கொலம் முதல் இக்கொலம் ேலரயிலொன தமிை் இலக்கிை ேரலொறு. 

(ii) திருக்குறள்:   

அ) மதே ்ேொர ்ற்ற தனித்தன்லமயுள்ள இலக்கிைம். 

       ஆ) அன்றொட ேொை்விைசலொடு ததொடரப்ுத் தன்லம 

இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் 

ஈ) திருக்குறளும் மொறொத விழுமிைங்களும் – ேமத்துேம், மனிதசநைம்  

     முதலொனலே 

உ) ேமூக அரசிைல் த ொருளொதொர நிகை்வுகளில் திருக்குறளின்  

      த ொருத்த ் ொடு 

ஊ) திருக்குறளில் தத்துேக் சகொட் ொடுகள் 

(iii)  விடுதலல ் ச ொரொட்டத்தில் தமிை்நொட்டின்  ங்கு – ஆங்கிசலைருக்கு எதிரொன 

ததொடக்க கொல கிளரே்ச்ிகள் – விடுதமலப் ச ொரொட்டத்தில் த ண்களின்  ங்கு. 

(iv)   தத்தொன் து மற்றும் இரு தொம் நூற்றொண்டுகளில் தமிை்நொட்டின் ேமூக – 

அரசிைல் இைக்கங்களின்  ரிணொம ேளரே்ச்ி – நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு 

வாதத்தின் வளரச்ச்ி - சுைமரிைொலத இைக்கம், திரொவிட இைக்கம் மற்றும் 

இே்விைக்கங்களுக்கொன அடி ் லட தகொள்லககள், தந்லத த ரிைொர ் மற்றும் 

ச ரறிஞர ்அண்ணொவின்  ங்களி ்புகள். 

 

அைகு-IX: தமிழகத்திை் வளரச்ச்ி நிரவ்ாக ்  

 

(i) தமிை்நொட்டின் மனிதேள சமம் ொடட்ுக் குறியீடுகளும் அேற்லற சதசிை 

மற்றும் பிற மொநிலங்களுக்கொன குறியீடுகளுடன் ஒ ் ொை்வும் -தமிைகத்தின் 

ேமூக த ொருளொதொர ேளரே்ச்ிக்கு ேமூக மறுமலரே்ச்ி இைக்கங்களின் 

 ங்களி ்பு.  

(ii) அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் – 

இடஒதுக்கீடட்ுக் ககாள்மகக்கான நியாயங்களும் சமூக வளங்கமளப் 

கபறும் வாய்ப்புகளும் – தமிைகத்தின் த ொருளொதொர கபாக்குகள் - 

தமிைகத்தின் சமூக த ொருளொதொர ேளரே்ச்ியில் ேமூகநலத் திட்டங்களின் 

தொக்கமும்  ங்களி ்பும். 

(iii) ேமூக நீதியும் ேமூக நல்லிணக்கமும் ேமூக ் த ொருளொதொர சமம் ொட்டின் 

மூலொதொரங்கள். 

(iv) தமிைகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வு (Health) முலறலமகள் . 

(v) தமிைக ் புவியிைல் கூறுகளும் த ொருளொதொர ேளரே்ச்ியில் அேற்றின் 

தொக்கமும். 

(vi)  ல்சேறு துலறகளில் தமிைகம் நிகை்த்தியுள்ள ேொதலனகள். 

(vii) தமிைகத்தில் மின்னொளுலக.  

 

அைகு–X: திறனறிவு ்  னக்கணக்கு நுண்ணறிவு ் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

 

(i) சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீ ்த று த ொதுக் கொரணி (HCF) – மீசச்ிறு கபாது 

மடங்கு (LCM). 

(ii) விகிதம் மற்றும் விகிதாசச்ாரம். 

(iii) தனி வட்டி – கூடட்ு வட்டி – பரப்பு – ககாள்ளளவு – காலம் மற்றும் கவமல. 

(iv) தருக்கக் காரணவியல் – புதிரக்ள் – பகமட – காட்சிக் காரணவியல் – எண் 

எழுத்துக் காரணவியல் – எண் வரிமச. 


