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உதவி ஆய்வாளர்  (தாலுகா, ஆயுதப்படை & தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை) 

எழுத்துத்ததர்வுக்கான பாைத்திட்ைம் 
  

உதவி ஆய்வாளர் [தாலுகா, ஆயுதப்படை & தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை] 

ஆட்தசர்ப்புக்கான எழுத்துத்ததர்வானது இரண்டு நிடைகடள ககாண்ைது.  

பகுதி - I 

தமிழ் கமாழி தகுதித்ததர்வு [கபாது மற்றும் 20% துடற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 

கபாதுவான ததர்வு]: 

i.  தமிழ் கமாழி தகுதித்ததர்வில் தகுதி கபறுவது கட்ைாயமாகும். இத்ததர்வானது 

ககாள்குறி வடக வினாத்தாளாக இருக்கும். ஒவ்கவாரு வினாவிற்கும்                   

1 மதிப்கபண் வழங்கப்படும். 

ii.  20% துடற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கும், கபாது ஒதுக்கீட்டில் 

விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கும், தமிழ் கமாழித் தகுதித் ததர்வு ஒதர ததர்வாக 

நைத்தப்படும். 

iii. கபாது மற்றும் துடற சார்ந்த ஒதுக்கீட்டுக்கும் தசர்த்து, ஒதர விண்ணப்பமாக 

விண்ணப்பம் கசய்த விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ் கமாழி தகுதித் ததர்விடன 

ஒருமுடற மட்டும் எழுத தவண்டும். 

 

தமிழ் கமாழி தகுதித்ததர்வுக்கான பாைத்திட்ைம்.  

தமிழ்நாடு அரசு பாைத்திட்ைத்தின்படி 10-ம் வகுப்புவடர கற்பிக்கப்படும் தமிழ் 

பாைநூல்களிலிருந்து அடிப்படை அறிடவ தசாதிக்கும் வடககளில் ககாள்குறி வடக 

வினாக்களாக இருக்கும். இதன் பாைத்திட்ைம் மூன்று பாகங்களாக பிாிக்கப்பட்டுள்ளது.  

பகுதி  –  அ 

இைக்கணம்  
 

1. எழுத்து இைக்கணம்: தமிழ் எழுத்துகளின் வடகயும் கதாடகயும், எழுத்துகளின் 

பிறப்பு, முதகைழுத்துகள் & வடக, சார்கபழுத்துகள் & வடக, புணர்ச்சி, கமாழி முதல், 

இறுதி எழுத்துகள், இன எழுத்துகள், சுட்டு எழுத்துகள், வினா எழுத்துகள், 

மயங்ககாலிகள். 

2. கசால் இைக்கணம்: கபயர்ச்கசால் & வடககள், விடனச்கசால் & வடககள், 

இடைச்கசால், உாிச்கசால், இைக்கியவடகச் கசாற்கள், தவற்றுடம, ஆகுகபயர், 

இரட்டைக்கிளவி, அடுக்குத்கதாைர், ஓகரழுத்து ஒருகமாழி, பகுபதம், பகாப்பதம், 

மூவடக கமாழிகள், வழக்கு. 

3. கபாது இைக்கணம்:  வழு, வழா நிடை, வழுவடமதி, கதாடகநிடைத் கதாைர், 

கதாகாநிடைத் கதாைர், வினா, விடை வடககள், கபாருள்தகாள் & வடககள். 
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4. கபாருள் இைக்கணம்: அகப்கபாருள், புறப்கபாருள். 

5. யாப்பு இைக்கணம்: யாப்பின் உறுப்புகள், அைகிடுதல், பா வடக. (கவண்பா, 

ஆசிாியப்பா கபாது இைக்கணம்). 

6. அணி இைக்கணம்: உவடம அணி, உருவக அணி, வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி, தவற்றுடம 

அணி, பின்வரு நிடையணி & வடககள், பிறிது கமாழிதல் அணி, இரட்டுறகமாழிதல் 

அணி, தற்குறிப்தபற்ற அணி, தீவக அணி, நிரல்நிடற அணி. 

7. கமாழித்திறன்: வல்லினம் மிகும் இைம், மிகா இைம், கதாைர் இைக்கணம். 

8. பிாித்து எழுதுதல், தசர்த்து எழுதுதல், எதிர்ச்கசால்டை எழுதுதல், கபாருந்தாச் 

கசால்டை கண்ைறிதல், பிடழ திருத்தம், ஆங்கிை கசால்லுக்கு தநரான தமிழ்ச் 

கசால்டை அறிதல். 

 

பகுதி  –  ஆ 

இைக்கியம்  
 

1. திருக்குறள், கதால்காப்பியம், கம்பராமாயணம், எட்டுத்கதாடக, பத்துப்பாட்டு, 

ஐம்கபருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள், அறநூல்கள், பக்தி இைக்கியங்கள், 

சிற்றிைக்கியங்கள், நாட்டுப்புற இைக்கியங்கள், புதுக்கவிடத, கமாழிகபயர்ப்பு 

நூல்கள் ஆகியடவ கதாைர்பான கசய்திகள், தமற்தகாள்கள், சிறப்புப்கபயர்கள், 

கதாைடர நிரப்புதல். 

 

பகுதி  –  இ 

தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த்கதாண்டும்  
 

1. தமிழ் அறிஞர்கள், தமிழின் கதான்டம, தமிழாின் பண்பாடு, தமிழ் உடரநடை, 

தமிழ்த்கதாண்டு, சமுதாயத்கதாண்டு கதாைர்பான கசய்திகள் மற்றும் தமற்தகாள்கள். 
 

பகுதி – II. 

1. முதன்டம எழுத்துத் ததர்வு [கபாது விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மட்டும்]: 

 கபாது ஒதுக்கீட்டு விண்ணப்பதாரர்களுக்கான முதன்டம எழுத்துத் ததர்வு 70 

மதிப்கபண்கள் ககாண்ைதாக இருக்கும். இதில் ஒவ்கவாரு வினாவிற்க்கும் ½ மதிப்கபண் 

ககாண்ை 140 ககாள்குறி வடக வினாக்கள் இருக்கும். இவ்கவழுத்துத்ததர்வுக்கான தநரம் 

2 மணி 30 நிமிைங்கள் ஆகும். விண்ணப்பதாரர்கள் முதன்டம எழுத்துத்ததர்வில் தகுதி 

கபற குடறந்தபட்சம் 25 மதிப்கபண்கள் கபற்றிருக்க தவண்டும். முதன்டம எழுத்து ததர்வு 

கீழ்கண்ை பகுதிகடள ககாண்ைது.  

 

1. பகுதி. (அ) – கபாது அறிவு (40 மதிப்கபண்கள் - 80 வினாக்கள்).  
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2. பகுதி. (ஆ) – உளவியல் ததர்வு (30 மதிப்கபண்கள் - 60 வினாக்கள்). 

 

பகுதி – அ 

கபாது அறிவு: 
 

எந்தகவாரு சிறப்புப்படிப்பும் இல்ைாமல் நன்கு படித்த ஒருவாிைமிருந்து 

எதிர்பார்க்கப்படும் தடைப்டபபற்றிய கபாதுவான புாிதடை விண்ணப்பதாரர்கள் 

ககாண்டிருக்க தவண்டும். பாைத்திட்ைத்தில் பின்வரும் தடைப்புகள் உள்ளன. 
 

1. கபாது அறிவியல்: இயற்பியல், தவதியியல் மற்றும் உயிாியல் பாைங்களில் 

உள்ள கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் படைப்புகள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் 

அவர்களின் பங்களிப்புகள், மனித உைலியல், தநாய்கள் மற்றும் அவற்றின் 

காரணங்கள், சிகிச்டச மற்றும் தடுப்பு முடறகள், உணவு மற்றும் ஊட்ைச்சத்து, 

மரபியல், விைங்குகள், தாவரங்கள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல், தனிமங்கள் 

மற்றும் அவற்றின் கூறுகள், அமிைங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் மற்றும் 

அதனுைன் கதாைர்புடைய கபாருள்கள், இயக்கம், கபாருளின் பண்புகள், ஒளி, 

மின்சாரம் மற்றும் இது கதாைர்புடைய தடைப்புகள். 

2. வரைாறு: சிந்து சமகவளி நாகாிகத்திலிருந்து இன்டறய நவீன இந்தியா  

வடரயிைான இந்திய வரைாற்றின் நிகழ்வுகள் மற்றும் தததிகள், உைக 

வரைாற்றின் முக்கிய நிகழ்வுகள். 

3. புவியியல்: இந்தியாவின் பகுதிகள், பருவ மடழ மற்றும் காைநிடை, பயிர்கள், 

இந்திய நகரங்கள் மற்றும் இைங்கள், முக்கிய துடறமுகங்கள், கனிமங்கள், 

கதாழிற்கூைங்கள், மின்உற்பத்தி நிடையங்கள், வனங்கள் மற்றும் 

வனவிைங்குள், ததசிய பூங்காக்கள், இந்தியாவில் மக்கள் கதாடக பரவல் மற்றும் 

இது கதாைர்புடைய தடைப்புகள். 

4. கபாருளாதாரம்: இந்தியாவின் விவசாயம், கதாழில் வளர்ச்சி, கிராமப்புற 

வளர்ச்சி, விடை ககாள்டக, பணவீக்கம், மக்கள் கதாடக மற்றும் 

தவடையின்டம பிரச்சடன, இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி, 5 ஆண்டு திட்ைம் 

மற்றும் இது கதாைர்புடைய தடைப்புகள். 

5. இந்திய அரசியல்: இந்திய அரசியைடமப்பு, குடியுாிடம, ததர்தல், 

பாராளுமன்றம் மற்றும் மாநிை சட்ைமன்றங்கள், நிர்வாகம், நீதிஅடமப்பு, 

உள்ளாட்சி நிர்வாகம், மத்திய மாநிை உறவு, கவளியுறவுக்ககாள்டக மற்றும் 

இது கதாைர்புடைய தடைப்புகள். 

6. கபாது அறிவு மற்றும் நைப்பு நிகழ்வுகள்: அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்தின் 

சமீபகாை வளர்ச்சி, இந்தியாவில் அரசியல் வளர்ச்சி, இந்தியா மற்றும் 

தமிழ்நாட்டின் கடை மற்றும் கைாச்சாரம், விடளயாட்டுகள் மற்றும் தைகள 

விடளயாட்டுகள், ததசிய மற்றும் சர்வததச விருதுகள், ததசிய மற்றும் 

பன்னாட்டு அடமப்புகள், கபயர் சுருக்கங்கள், யார்-யார், புத்தங்கள் மற்றும் 

ஆசிாியர்கள், இந்தியா மற்றும் அதன் அண்டைநாடுகள், இன்டறயகாை 

இந்தியா மற்றும் இது கதாைர்புடைய தடைப்புகள். 
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பகுதி - ஆ 

உளவியல் ததர்வு [கபாது மற்றும்  துடற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள்]: 
 

1. தருக்க பகுப்பாய்வு (Logical Analysis): தகவலின் பல்தவறு பாிணாமங்கடள 

கண்ைறிய எந்தகவாரு தகவடையும் தருக்க ாீதியாக பகுப்பாய்வு கசய்தல். 

2. எண் பகுப்பாய்வு (Numerical Analysis): எண்ணியல் திறன் கதாைர்பாக 

விடரவான பதில் அளித்தல் பற்றி தசாதிக்கப்படும். 

3. கருத்துப்பாிமாற்ற திறன் (Communication Skills): தமிழ் மற்றும் ஆங்கிை 

கமாழிகடள சிறப்பாக டகயாளும் திறன் பற்றி தசாதிக்கப்படும். 

4. தகவல்கடள டகயாளும் திறன் (Information Handling Skill): ககாடுக்கப்பட்ை 

எந்த தகவலுக்கும், தகவலின் பல்தவறு அம்சங்கள் அனுமானங்கள் மற்றும் 

இடணக்கப்பட்ை உண்டமகள் பற்றி தசாதிக்கப்படும். 

5. மனத்திறன் ததர்வு (Mental Ability): இந்த தசாதடனயானது தூண்ைல் அல்ைது  

விைக்கு பகுத்தறிவு மூைம் முடிவுகடள எப்படி எடுக்கப்படுகிறது என்று 

விண்ணப்பதாரர்களின் திறடன சாிபார்க்க பயன்படுகிறது. 

 

2. முதன்டம எழுத்துத் ததர்வு [துடற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள்]: 

துடற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கான முதன்டம எழுத்துத் ததர்வு 85 

மதிப்கபண்கள் ககாண்ைதாக இருக்கும். இதில் ஒவ்கவாரு வினாவிற்க்கும் ½ மதிப்கபண் 

ககாண்ை 170 ககாள்குறி வடக வினாக்கள் இருக்கும். இவ்கவழுத்துத் ததர்வுக்கான 

தநரம் 3 மணி தநரம் ஆகும். விண்ணப்பதாரர்கள் முதன்டம எழுத்துத் ததர்வில் தகுதி கபற 

குடறந்தபட்சம் 30 மதிப்கபண்கள் கபற்றிருக்க தவண்டும். முதன்டம எழுத்து ததர்வானது 

கீழ்கண்ை பகுதிகடள ககாண்ைது. 

 

பகுதி (அ) – (15 மதிப்கபண்கள் - 30 வினாக்கள்).  

 

கபாது அறிவு  

பாைத்திட்ைம் கபாது ஒதுக்கீடு விண்ணப்பதாரர்கடளப் தபாைதவ இருக்கும். 

 

பகுதி (ஆ) – (70 மதிப்கபண்கள் - 140 வினாக்கள்).  

 

உளவியல் ததர்வு 

உளவியல் ததர்வுக்கான பாைத்திட்ைம் கபாது ஒதுக்கீடு விண்ணப்பதாரர்கடளப் 

தபாைதவ இருக்கும். 
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தமற்கூறியவற்டறத் தவிர, துடற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு பகுதி-ஆ வில் 

பின்வரும் காவல் துடற சார்ந்த பாைங்களில் கூடுதைான தகள்விகள் தகட்கப்படும்.  
 

இந்திய தண்ைடனச் சட்ைம், குற்ற விசாரடண முடறச் சட்ைம், இந்திய சாட்சியச் சட்ைம், 

காவல் நிடை ஆடணகள் மற்றும் காவல் நிர்வாகம். 


