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SUB-INSPECTOR OF POLICE (FINGER 

PRINT) 2018-SYLLABUS IN TAMIL 
GENERAL KNOWLEDGE (55 Marks) /பதொது அறிவு தொடத்திட்டம் (55 

திப்பதண்கள்)  

TAMIL: Arts, Literature, Culture of India and Tamil Nadu 

மிழ்: இந்திொ ற்றும் மிழ்ொடு,கலன,இனக்கிம்,கனொச்சொம்பொடர்தொணல 

GENERAL SCIENCE: It will cover general appreciation and understanding of 

science including matters of everyday observations and experience as may be 

expected of a well-educated person who has not made any special study of any 

scientific discipline. The questions shall be from topics- in Physics, Chemistry 

and Biology viz. Scientific Instruments, Inventions and Discoveries. Scientists 

and their contributions, Human Physiology, Diseases and their cause, cure and 

prevention, Diet and Balanced diet, Human Genetics, Animals, Mammals and 

Birds, Environment and Ecology, Elements and Compounds. Acids, Bases and 

Salts and allied subjects, Motion, Newton’s Laws of motion – Properties of 

Matter, Electricity, National Laboratories and other related topics. All these 

topics will be of basic nature 

பதொது அறிவில்: அறிவில் தொடப்தகுதிொணது ந் ஒரு னிொண அறிவில் 

புனத்திலணயும் கற்கொ ஒருொல் ஆணொல் பதொதுக் கல்வி கற்ந ஒருொல் அன்நொட 

ொழ்வில் அறிவிலின் தன்தொட்டிலணப் புரிந்து பகொண்டு விலடளிக்கும் லகயில் 

விணொக்கள் இடம்பதற்றிருக்கும். லனப்புக்கள் கீழ்க்கண்டொறு, 

இற்பில்,வதில்,உயிரில்,அறிவில் கருவிகள்- அறிவில் கண்டுபிடிப்புக்கள்-

விஞ்ஞொனிகளும் அர்களின் தங்களிப்பும்,னி உடலில், வொய்களும் அற்றிற்கொண 

கொங்களும், டுப்பு ற்றும் குலடல்-உவு ற்றும் சரிவிகி உவு-னி 

பில், வினங்குகள்,தநலகள் ற்றும் தொலூட்டிகள்- சுற்றுச்சூலில்-னிங்கள் ற்றும் 

வசர்ங்கள்-அமினம்,கொம் உப்புக்கள் ற்றும் பொடர்ணல, இக்கம், நியூட்டனின் இக்க 

விதிகள்-தருப்பதொருட்களின் ன்லகள்-மின்னில்-வசி ஆய்கங்கள் அது பொடர்தொண 

லனப்புக்கள்- இலலணத்தும் அடிப்தலட அறிவிலண வசொதிக்கும் லகயிவன இருக்கும். 

HISTORY OF INDIA: Dates and events of Indian History from Indus Valley 

Civilisation to the present day Indian modern administration. Indian National 

Movement, Books and Authors. 
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இந்தி னொறு: ொட்கள் ற்றும் முக்கி நிக்வுகள் சிந்து சபளி முல் ற்வதொது ல, 

வீண இந்தி நிர்ொகம்.இந்தி வசி இக்கம்-புத்கம் ற்றும் ழுத்ொபர்கள் 

GEOGRAPHY: Regions of India, Weather, Monsoon and Climate, Rainfall, 

Natural Calamities, Crops, Crops pattern, Indian Towns and Places, Hill 

Stations, National Parks, Major Ports, Minerals, Location of Major Industries, 

Forests and Wildlife, Population distribution in India and other related topics. 

புவியில்: இந்திொவின் ட்டொங்கள்-ொனிலன, தருல ற்றும் 

கொனநிலன,லப்பதொழிவு,இற்லகப் வதரிடர்கள்,தயிர்கள் ற்றும் தயிரிடும் முலந-இந்தி 

கங்கள் ற்றும் இடங்கள்-லன ொழிடங்கள்- வசிப் பூங்கொக்கள்-முக்கி 

துலநமுகங்கள்-ொதுக்கள்- வதபவு பொழினக அலவிடங்கள்-ணம் ற்றும் ணொழ்க்லக, 

இந்திொவின் க்கள் பொலகப் தல் ற்றும் அது பொடர்தொண தகுதிகள் 

ECONOMICS AND COMMERCE: Agriculture, Major crops and crop pattern in 

India, Industrial Development, Major, Medium, Small Scale and Cottage 

Industries of Tamil Nadu Village and Rural Development in India. Housing, 

Drinking water and other development schemes – price policy, inflation, 

population and unemployment problems, imports and exports Industrial 

development current Socio-Economic problems – New Environment Policy & 

Govt. scheme. 

பதொருபொொம் ற்றும் ணிகம்: வபொண்ல, இந்திொவின் வதபவு தயிர்கள் ற்றும் 

தயிரிடும் முலந- பொழிற்சொலனகள் வம்தொடு-சிறு குறு ற்றும் டுத் பொழில்கள் ற்றும் 

மிழ் ொட்டின் குடிலச பொழில்கள் - இந்திொவின் ஊக வம்தொடு-இருப்பிடம்-குடிநீர் 

ற்றும் பிந வம்தொட்டு திட்டங்கள்-விலனக்பகொள்லக-தவீக்கம்-க்கள்பொலக ற்றும் 

வலனொய்ப்பின்ல பிச்சலணகள்-ற்றுதி ற்றும் இக்குதி- ற்கொன சமூக 

பதொருபொொ பிச்சலணகள்- புதி சுற்றுச்சூல் பகொள்லக- ற்றும் அசு திட்டங்கள் 

INDIAN POLITY: Indian Constitution, Salient Features, Citizenship, Elections, 

Parliament and State legislature, Executive, States, Judiciary system, Local 

Self- Governments, Centre-State Relations, Language Policy and Foreign Policy 

and Foreign relation. 

இந்தி அசலப்பு: இந்தி அசினலப்பு-சிநப்தம்சங்கள்-குடியுரில-வர்ல்கள்-

தொபன்நம் ற்றும் சட்டப்வதல- பசனொட்சித்துலந- ொநினங்கள் - நீதின்ந அலப்பு-

உள்பொட்சி அசொங்கம்-த்தி ொநின உநவுகள்-பொழிக்பகொள்லக-பளியுநவுக்பகொள்லக 

ற்றும் பளிொட்டு உநவுகள் 

CURRENT EVENTS: Latest development in Science and technology, political 

developments in India, new developments in Trade, Transport and 
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communication, historical events. Fine Arts like dance, drama, films, painting, 

major literary works, Games and Sports, National, International awards, 

National and International organizations, Abbreviations, Who is Who, Books 

and Authors, General Technology, India and its Neighbours, present day India 

and other related topics 

டப்பு நிகழ்வுகள்: அறிவில் பொழில் நுட்தத்தில் சமீதத்தி வம்தொடு- இந்திொவில் 

அலசல் வம்தொடு- ர்த்கம்-வதொக்குத்து-கல் பொடர்பில் சமீதத்தி வம்தொடுகள்- 

நுண்கலனகபொண , டணம், இலச, ொடகம் , சினிொ, ஓவிம் ற்றும் பதரி இனக்கி 

தணிகள்- விலபொட்டு-வசி ற்றும் சர்வச விருதுகள்-வசி ற்றும் சர்வச 

அலப்புக்கள்- விரிொக்கங்கள்-முக்கிப் தவி கிப்தர்கள்- புத்கம் ற்றும் 

ழுத்ொபர்கள்-பதொதுொண பொழில்னுட்தம்- இந்திொவும் அண்லட ொடுகளும்- ற்வதொல 

இந்திொ ற்றும் இது பொடர்தொண தகுதிகள் 

GENERAL ABILITY TEST (30 Marks): General Ability Test consists of Logical 

Analysis, Numberical Analysis, Psychology Test, Communication Skills and 

Information Handling ability. 

பதொது திநணறிவுத் வர்வு 30 திப்பதண்கள்-ர்க்க ரீதிொண தகுப்தொய்வு- ண்ணில் 

தகுப்தொய்வு-உபவில் வர்வு- கல் பொடர்பு திநன் ற்றும்  கல்கலபக் லகொளும் 

திநன் 

Suggested Reading:  

Refer Samacheer Kalvi Books with reference to above topics/ சச்சீர் கல்வி 

புத்கத்திலண வவன உள்ப தொடத்திட்டத்திலண அடிப்தலடொக லத்து ொர் பசய்னொம் 

Refer Manorama Year Book / வணொொ ஆண்டுப் புத்கம் 

( குப்புகள் அக்வடொதர் இண்டொது ொத்தில் பொடங்கும்/ இலழி 

குப்புகளும் உண்டு/ தொடக்குறிப்புக்கள் ங்கப்தடும்) 

 

 

 


