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தபொருளடக்கம்

அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்்கம். குடிமைப் ்பணித்தேரவு தேயாரிப்புக்கு வரும்க தேரும் அமைவமையும் 
வை்வற்கி்ேன். ஒரு நல்ல ்நாக்்கததிற்்கா்க நீங்கள் இப்்பாமதேமய ்தேர்ந்தேடுததுள்ளீர்கள் எை 
நம்புகி்ேன். இ்நதேத ் தோகுப்பில இ்நதிய குடிமைப் ்பணி்கமை வம்கப்்படுததி அவற்றின் தேன்மை்கமையும், 
்தேரவு முமே ்பற்றிய சுருக்்கம், முதேல நிம்லத்தேரவு முதேன்மைத ்தேரவு, ்நர்காணல ஆகியவற்றின் 
்பாடததிடடம், விைாக்்களின் வம்க்கள் , தேயாரிப்பின் ்்பாது ஏற்்படக்கூடிய இடர்பாடு்கள், ்தேரவுக்்காை 
தேயாரிப்பின் அடிப்்பமட ஆகியவற்மே நான் அறி்நதே வமையில ்தோகுததுள்்ைன். இ்நதே ்தோகுப்பிமை 
்பற்றிய தேங்கள் ் ை்லாை ்கருததிமை m. iyachamy@gmail. com என்ே மின்ைஞ்சல மு்கவரியில ் தேரிவிக்குைாறு 
்்கடடுக்்்காள்கி்ேன். 

ஐயாச்ாமி முருகன்
கீழககலஙகல், திருநெல்்வேலி 

ஐயாச்ாமி அகாநெமி, ந்ன்்னை
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குடிமைப் பணிகளின் தன்மைகள் 
ப�ொதுமக்களொல் ்கபெக்டர் என அழைக்கப�டும் ஐ ஏ எஸ் தேர்வு என�து 
குடிழமப�ணித் தேர்வு்களில் ஒனறு, ்குடிழமப �ணியொனது ேமிழ்ொடு 
அரசொல் �ணியமர்த்ேப�டும் இளநிழெ உேவியொளர் �ணியிலிருந்து 
அழமசசரழைச பசயெொளர் ைழர குடிழமப �ணி்கள் ேொன. ஆனொல் 
மத்திய அரசுப �ணியொளர் தேர்ைொழையத்ேொல் ்்டத்ேப�டும் தேர்வு 
குடிழமப �ணி்கள் தேர்ைொகும். இத்தேர்வு ப�ொதுைொ்க ஐ ஏ எஸ் தேர்வு என 
அறியப�டுகிறது. ஐ ஏ எஸ் என�து குடிழமப �ணித்தேர்வில் ஒரு மொைைர் 
எடுககும் ேரைரிழசப �ட்டியலின அடிப�ழ்டயில் குடிழமப�ணிதேர்வில் 
முேெொைது �ணிேொண். குடிழமப �ணித்தேர்வில் �ல்தைறு �ேவி்கள் 
உள்ளன எ. ்கொ இந்திய ்கொைல் �ணி, இந்திய ைருைொய் �ணி, இந்திய 
அஞசல் �ணி த�ொனற த�ொனற �ணி்களும் உள்ள்டங்கும். 

ப�ொதுைொ்க, குடிழமப �ணித் தேர்வுககு ேயொரொகிக ப்கொண்டிருககும் 
மொைைர்்கள், இந்திய ஆட்சிப �ணி, இந்திய ்கொைல் �ணி, இந்திய 
ைனப�ணி, இந்திய ைருைொய்ப �ணி ஆகிய �ணி்களின ேனழமழய 
மட்டுதம அறிந்துள்ளனர். பிற �ணி்களொன, இந்திய அஞசல் �ணி, 
இந்திய ே்கைல் �ணி, இந்திய ்கைககு மற்றும் ேணிகழ்கப �ணி, 
இந்தியப �ொது்கொபபு �ணி த�ொனற �ணி்களின ேனழம, முககியத்துைம் 
த�ொனறைற்ழற அறிந்திருப�தில்ழெ. இேனொல் தேர்ைர்்கள் �ணி 
முனனுரிழமத் பேரிவின த�ொது மிகுந்ே குைப�த்திற்குள்ளொகினறனர். 
ேற்த�ொது �ணி முனனுரிழம விருப� அளிபபு என�து முேனழமத் தேர்வுககு 
மொைைர்்கள் விண்ைபபிககும் த�ொதே ேொங்்கள் விரும்பும் �ணியின 
பேரிழை ைரிழசயொ்கவும், அதேத�ொல் எந்ே மொநிெத்தில் ேொங்்கள் �ணி 
புரிய விரும்புகினறீர்்கள் எனவும் பேரியப �டுத்ேதைண்டும். (2017 முேல் 
இந்ே மொநிெ பிரிைொனது மொற்றப�ட்டு மண்்டெ விருபபுரிழமத் பேரிைொ்க 
மொற்றப�ட்டுள்ளது). இவைொறு முேனழமத் தேர்வின விரிைொன விளக்க 
விண்ைபபித்ேலில் குறிபபி்ட தைண்டும், தமலும் உங்்கள் ேரைரிழசப 
�ட்டியலின அடிப�ழ்டயிலும், விருபபுரிழமப �ணித் பேரிவின 
அடிப�ழ்டயிலும் உங்்களுக்கொன �ணியி்டம் ஒதுக்கப�டும். 

தேர்வுககு ேயொரொகு�ைர்்களி்டம் ப�ொதுைொன ஒரு எண்ைம் 
்கொைப�டுகிறது. குடிழமப �ணித் தேர்வு்களிதெ இந்திய ஆட்சிப�ணி, 
்கொைல் �ணி, அயலுறவுப �ணி ஆகியழைேொன உயர்ந்ேது என 
எனனுகினறனர். இந்திய ஆட்சிப �ணி மற்றும் ்கொைல் �ணி 
ஆகியைற்றில் ்களப�ணி பசய்ைேற்்கொன ைொய்பபு உண்டு. பிற �ணி்கள் 
ப�ரும்�ொலும் அலுைெ்கம் சொர்ந்ேேொ்க இருககும். ஆனொல் ஒவபைொரு 
�ணியும் ேனிப�ட்்ட ைழ்கயில் ேனித்துைமும் முககியத்துைமும் 
ைொய்ந்ேதுேொன. இந்திய ஆட்சிப �ணிழய ப�ொறுத்ேைழர அது ஒரு 
ப�ொதுைொன �ணியொகும் எந்ே ஒரு துழறழயயும் சொர்ந்ேது அல்ெ. 
ஆனொல் இந்தியக ்கொைல் �ணிழய ப�ொறுத்ேைழர, சட்்டம் ஒழுங்கு, 
உள் ்ொட்டு �ொது்கொபபு த�ொனறைற்றில் மட்டுதம �ணி பசய்ய இயலும், 
இந்திய ஆட்சிப �ணி அதி்கொரி்கதளொ ைருைொய் நிர்ைொ்கம், தமம்�ொட்டு 
நிர்ைொ்கம், ப்கொள்ழ்க ைகுத்ேல் என முககியப �ணி்களில் அழனத்து 
துழற சொர்ந்தும் இயங்குைொர்்கள். தமலும் அழனத்து துழறயிலும் 
பசயெர் எனப�டும் முககிய ேழெழமயொ்க இந்திய ஆட்சிப �ணி 
அதி்கொரி்கதள �ேவி்கழள அெங்்கரித்துக ப்கொண்டிருககினறனர் என�ழே 
மறுக்க இயெொது. ஆனொல் ஒவபைொரு �ணியும் அேற்த்கற்றொற் த�ொெ 
ேனிபயொரு சிறபழ�க ப்கொண்டிருககிறது. இந்திய ைருைொய்ப �ணிழய 
ப�ொறுத்ேைழர ைருமொன ைரிச சட்்டங்்கழள அமல்�டுத்துேல், ைரி 
பேொ்டர்�ொன �ணி்கழளச பசய்ேல் த�ொனற �ணி்களில் ஈடு�டுைேொகும். 
மற்ற �ணி்களும் அந்ேந்ே துழறசொர்ந்ே ைழ்கயில் முககியமொனது ேொன. 

குடிமைப்பணிகளின் வமககள் 
ப�ொதுைொ்க குடிழமப �ணி்கள் இருைழ்கப�டும்

அமைத்திந்திய பணிகள் 

 6  Indian Administrative Service. இந்திய ஆட்சிப �ணி

 6 Indian Police Service. இந்தியக ்கொைல் �ணி 

 6 Indian Forest servie இந்திய ைனப�ணி

ைத்தியப் பணிகள் 

 6 Indian Foreign Service. இந்திய பைளியுறப�ணி 

 6  Indian P & T Accounts & Finance Service, Group ‘A’. 
இந்திய ே�ொல் பேொழெ பேொ்டர்பு ்கைககு மற்றும் நிதி தசழை

 6  Indian Audit and Accounts Service, Group ‘A’. இந்திய 
ேணிகழ்க மற்றும் ்கைககு தசழைக குழு

 6  Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) 
Group ‘A’. இந்திய ைருைொய் �ணி சுங்்கம் மற்றும் ்கெொல்

 6  Indian Defence Accounts Service, Group ‘A’. இந்திய 
�ொது்கொபபுப �ணி

 6 Indian Revenue Service, Group ‘A’. இந்திய ைருைொய் �ணி

 6  Indian Ordnance Factories Service, Group ‘A இந்திய 
பீரங்கி பேொழிற்சொழெப �ணி

 6 Indian Postal Service, Group ‘A’. இந்திய அஞசல் �ணி

 6  Indian Civil Accounts Service, Group ‘A’. இந்திய 
உள்்ொட்டு ்கைககு தசழை

 6  Indian Railway Traffic Service, Group ‘A’. இந்திய இரயில் 
த�ொககுைரத்து தசழை

 6  Indian Railway Accounts Service, Group ‘A’. இந்திய 
இரயில்தை ்கைககு தசழை

 6  Indian Railway Personnel Service, Group ‘A’. இந்திய 
இரயில்தை �ணியொளொ; தசழை

 6  Post of Assistant Security Officer, Group ‘A’ in RPF. 
உேவி �ொது்கொபபு அதி்கொரி �ணி

 6  Indian Defence Estates Service, Group ‘A’. இந்திய 
�ொது்கொபபு மற்றும் தேயிழெ தேொபபு தசழை

 6  Indian Information Service (Junior Grade), Group ‘A’. 
இந்திய ே்கைல் தசழை

 6 Indian Trade Service, Group “A”. இந்திய ைர்த்ே்க தசழை

 6  Indian Corporate Law Service, Group “A”. இந்திய 
நிறுைன சட்்ட தசழை

 6  Armed Forces Headquarters Civil Service, Group ‘B’. 
இந்திய ஆயுேப �ழ்ட்களின ேழெழம

 6  Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, 
Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service, 
Group ‘B’. தில்லி, அந்ேமொன, நிகத்கொ�ொர், ெட்சத்தீவு ்டொமன 
ழ்டயு மற்றும் ேொத்ரொ ்ொ்கர்்ஹதைலி சிவில் சர்வீஸ்
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 6  Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, 
Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli police Service, 
Group ‘B’ தில்லி, அந்ேமொன, நிகத்கொ�ொர், ெட்சத்தீவு ்டொமன 
ழ்டயு மற்றும் ேொத்ரொ ்ொ்கர்்ஹதைலி ்கொைல் �ணி

 6  Pondicherry Civil Service, Group ‘B’. �ொண்டிசதசரி ஆட்சிப �ணி

 6  Pondicherry Police Service, Group ‘B. �ொண்டிசதசரி ்கொைல் �ணி

தமதெ குறிபபிட்்ட �ணி்களுள் இந்திய ஆட்சிப �ணியும், இந்திய ்கொைல் �ணியும் 
அகிெ இந்தியப �ணி்கள் அேொைது அைர்்களின விருப�த் பேரிவிழனப ப�ொருத்து 
எந்ே மொநிெத்தில் தைண்டுமொனொலும் �ணியமர்த்ேப�்டெொம். (முேனழமத் தேர்வின 
த�ொது அைர்்கள் பேரிவிககும் விருப�ம் மற்றும் ேரைரிழசழயப ப�ொருத்து 
அழமயும்). இந்ேத் தேர்வில் பைற்றி ப�ற்றைர்்கள் அழனைருககும்  நூறு ் ொட்்கள் 
அடிப�ழ்ட �யிற்சி்கள் அளிக்கப�டும். ப�ொதுைொ்க அகிெ இந்தியப �ணி்களுக்கொன 
�யிற்சி, ெொல் �்கதூர் சொஸ்திரி தேசிய நிர்ைொ்கப�ள்ளியில் அளிக்கப�டும். நூறு 
ொ்ட்்கள் அடிப�ழ்ட �யிற்சி நிழறைழ்டந்ே பினபு அைர்்கள் �ணி சொர்ந்ே சிறபபு 
�யிற்சிககு அனுப�ப�டுைர். இந்திய ்கொைல் �ணிழய தேர்ந்பேடுத்ேைர்்களுககு 
ழ்ஹேரொ�த்தில் உள்ள சர்ேொர் �த்டல் �யிற்சிப �ள்ளியில் �யிற்சி அளிக்கப�டும். 
அதேத�ொல் இந்திய ைருைொய்ப �ணியிழன தேர்ந்பேடுத்ேைர்்களுககு ொ்கபூர், 
இந்திய இரயில்தை தசழைப �ணிழய சொர்ந்ேைர்்களுககு ைதேொரொ த�ொனற 
இ்டங்்களில் �யிற்சி அளிக்கப�டும். 

அடிப�ழ்டப �யிற்சிழய (Foundation Course) ப�ொறுத்ேைழர 
தேர்ைொன அழனைருககும் அளிக்கப�டும் ஆனொல், இந்திய ஆட்சிப 
�ணிககு தேர்ந்பேடுக்கப�ட்த்டொர் ்கட்்டொயமொ்க அடிப�ழ்டப �யிற்சியில் 
தசர்ந்து ப்கொள்ளதைண்டும். பிற �ணியி்டங்்கழள தேர்ந்பேடுத்தேொர் 
அடுத்து ைரும் ஆண்டு்களில் தேர்பைழுதுைேொ்க இருந்ேொல் அடிப�ழ்டப 
�யிற்சிழய ப�றொமதெ �ணி சொர்ந்ே சிறபபுப �யிற்சியில் தசரெொம் 
ஆனொல் இந்திய அயலுறவுப�ணிழய பேரிவு பசய்ேைர்்கள் அடிப�ழ்ட 
�யிற்சிழய ேவிர்க்க இயெொது அவைொறு அடிப�ழ்ட �யிற்சிழய ேவிர்க்க 
விரும்பினொல் ரொஜினொமொ பசய்ய தைண்டும். 

இந்திய ஆட்சிப�ணி அதி்கொரி்கள் அடிப�ழ்ட �யிற்சி்கள் முடிைழ்டந்ே பின 
�ொரத் ேர்்ஷன எனப�டும் அகிெ இந்திய சுற்றுெொவிற்கு குழுைொ்க அழைத்துச 
பசல்ெப�டுைர். அைர்்கள் இந்தியொவில் உள்ள �ல்தைறு முககிய இ்டங்்களொன, 
இரொணுை ழமயம், அரசு அலுைெ்கங்்கள், மொைட்்ட நிர்ைொ்கம் பேொ்டர்�ொ்க 
மொைட்்ட ஆட்சியர்கம், பசயெ்கம், �ொரளுமனறம் த�ொனற இ்டங்்களுககுச பசனறு 
�ொர்ழையிடுைர். �ொரத் ேர்்ஷன த�ொல் பிற �ணிழயச சொர்ந்ே அதி்கொரி்களுககும் 
இது த�ொனறு �ொர்ழையிடும் நி்கழசசி்கள் உண்டு. 

தமலும் �ணியில் தசர்ந்து ஐந்து ஆண்டு்கள் தசழைககுப பின 
குடிழமப �ணி அதி்கொரி்கள் சம்�ளத்து்டன கூடிய விடுபபு்டன உயர்்கல்வி 
�யில்ைேற்்கொன ைொய்பழ�யும் அரசு ைைங்குகிறது. அதி்க�ட்சமொ்க 24 
மொேங்்கள் சம்�ளம் மற்றும் விடுபபு்டன கூடிய அனுமதி தமற்�டிபபுக்கொ்க 

ைைங்்கப�டுகிறது. தமற்�டிபபிழன இந்தியொவிதெொ அல்ெது பைளி 
்ொட்டிதெொ கூ்ட தமற்ப்கொள்ளெொம். 

மத்தியப �ணி்கழள தேர்ந்பேடுத்தேொர் மத்திய அரசின கீழ உள்ள 
�ல்தைறு �ணி்களுக்கொ்க �ணியமர்த்ேப�டுைொர்்கள், இைர்்கள் எந்ேபைொரு 
மொநிெ அரழசயும் தசர்ந்ேைர்்களல்ெர். உேொரைமொ்க இந்திய 
இரயில்தை தசழை ்கைககு �ணியில் தசர்ந்ேைர்்கள் இந்தியொவின 
எந்ே மொநிெத்திலும் �ணியமர்த்ேப�டுைொர்்கள் ஆனொல் அகிெ 
இந்திய �ணி்கழள ப�ொறுத்ேமட்டில் ஒருைர் அைருக்கொ்க ஒதுக்கப�டும் 
மொநிெத்தில் அந்ே மொநிெ அரசின கீழ �ணியொற்றுைொர்்கள் ஆனொல் 
சிெ த்ரங்்களில் மொற்றுப �ணி (deputation) மூெம் மத்திய அரசின 
கீழ �ணியொற்றுைொர்்கள். உேொரைமொ்க மொநிெ ்கொைல்துழறயில்  
டி ஜி பியொ்க இருந்ே திருமதி அர்சசைொ ரொமசுந்ேரம் முேலில் மத்திய 
அரசின ்கட்டுப�ொட்டில் இருககும் சிபிஐ யில் �ணியில் தசர்ந்ேொர் பினனர் 
சொஸ்திரிய சீமொ�ொல் எனப�டும் மத்திய அரசின தைபறொரு ்கொைல் 
பிரிவிற்குச பசனறொர். அதேத�ொல் ஆட்சிப�ணி அதி்கொரியொன திரு 
சகதி ்கொந்ே ேொஸ் அைர்்கள் ேமிை்கப பிரிவு அதி்கொரியொைொர் ஆனொல் 
அைர் மத்திய ப�ொருளொேொர விை்கொரங்்களுக்கொன பசயெொளரொ்க 
நியமிக்கப�ட்்டொர். இம்முழறதய மொற்றுப �ணி (Deputation) எனப�டும். 

இந்திய அயலுறவுப �ணிழயப ப�ொறுத்ேைழர அந்ேப �ணிழய 
தேர்வு பசய்ேைர் மத்திய�ணியிதெதய இருப�ர் அேொைது இந்திய 
அரசின தூேர்கம், �ொஸ்த�ொர்ட் அலுைெ்கங்்கள், பைளி்ொட்டு தூேர், சிெ 
�னனொட்டு அழமபபு்களின தூேர்்களொ்க இருப�ர். 

ததர்வு எப்தபோது நடத்தப்படும்? 
ஆண்டுதேொறும் ்்டத்ேப�டும். பிபரைரி அல்ெது மொர்ச மொேம் அறிவிகழ்க 
பைளியி்டப�டும். 

முேல் நிழெதேர்வு :  ப�ொதுைொ்க தம அல்ெது ஜூன மொேம் ்ழ்டப�றும் 

முேனழமத்தேர்வு ; அகத்டொ�ர்/ ்ைம்�ர் மொேங்்களில் ்ழ்டப�றும்

த்ர்்கொைல்  ; அடுத்ே ஆண்டு பிபரைரி/ மொர்ச 

தேர்வு முடிவு்கள் ;  அடுத்ே முேல் நிழெத் தேர்வு ்ழ்டப�றுைேற்கு 
முன   பைளியி்டப�டும். 

தபோட்டியின் தன்மை எவவோறு 
இருக்கும்?
ப�ொதுைொ்க முேல் நிழெத்தேர்விற்கு 10 ெட்சம் த�ர் ைழர 
ஆண்டுதேொறும் விண்ைப�ம் பசய்ைொர்்கள் ஆனொல் இதில் உண்ழமயொன 
த�ொட்டியொளர்்களொ்க %10 த�ர்்கள் மட்டுதம இருப�ர். 

முந்மதய ஆண்டுகளின் ததர்வு விபரம்

வருடம் முதேல நி்லத்தேரவிற்கு 
விணணப்பிததேவர்கள்

முதேல நிம்ல 
்தேரவில ்க்ல்நது 
்்காணடவர்கள்

முதேன்மை ்தேரவுக்கு 
்்சன்்ோர

்நர்காணல ்பதேவி
்்பற்்ோர

2017 9,57,590 ்லட்சம் 4,56,625     13,366    2568      990  

2016              11 .36 ்லட்சம்               4,59,659    15,452     2,961                       1099

2015 9,45,908 4,65,882  15,008        2,797     1078

2014 9,47.428 4,46,623   16,286       3,308      1,236

ஆேொரம்: மத்திய அரசுப�ணியொளர் தேர்ைொழைய ஆண்்டறிகழ்க



இந்திய குடிமைப்பணித்தேர்வு அறிமுகம்

5

இத்ததர்வுக்கோை கல்வித்தகுதி என்ை?

இத்தேர்வுக்கொன ்கல்வித்ேகுதியொனது ஏேொைது ஒரு இளங்்கழெப 
�ட்்டப�டிபபு �டித்திருந்ேொல் த�ொதுமொனது. இளங்்கழெப �ட்்டத்திழன 
த்ரடியொ்கதைொ அல்ெது பேொழெதூரக ்கல்வி ைொயிெொ்கதைொ 
�ட்்டம் ப�ற்றிருக்க தைண்டும். ்கல்லூரி இறுதி ஆண்டு �டிககும் 
மொைைர்்களும் விண்ைபபிக்கெொம் ஆனொல் முேனழமத் தேர்வின த�ொது 
்கல்வித்ேகுதிக்கொன சொனறிேழ்கழள சமர்பபிக்க தைண்டும். 

ததர்வு முமை

1.  முேல் நிழெத்தேர்வு ப்கொள்குறி ைழ்கயில் அழமந்திருககும். இதில் 
தேர்ைர்்கள் ப�றும் மதிபப�ண்்களின அடிப�ழ்டயில் முேனழமத் 
தேர்வுககு அனுமதிக்கப�டுைர்

2.  முேனழமத் தேர்வு மற்றும் த்ர்்கொைல். விரிைொ்க விழ்டயளித்ேல் 
மற்றும் த்ர்்கொைல் மூெம் தேர்ைர்்கள் தேர்ந்பேடுக்கப�டுைர்

முேல்நிழெத் தேர்பைன�து இரண்டு ேொள்்கழள உள்ள்டககியது. 400 
மதிபப�ண்்களுக்கொன இத்தேர்வு ப்கொள்குறி ைழ்கயொகும். இத்தேர்ைொனது 
இப�ணிககு ேகுதியுழ்டயைர்்கழள மட்டும் தேர்ந்பேடுக்கப�டும் த்ொககில் 
்்டத்ேப�டும். இத்தேர்வில் ப�ற்ற மதிபப�ண்்கழள ழைத்துேொன தேர்ைர்்கள் 
முேனழமத் தேர்வுககு தேர்ந்பேடுக்கப�டுைொர்்கள். ஆனொல் இம்மதிபப�ண்்கள் 
இறுதிக்கட்்ட முடிவிற்கு எடுத்துக ப்கொள்ளப�்ட மொட்்டொது. 

ஓரொண்டில் நிரப�ப�்டதைண்டிய ்கொலியி்டங்்களின எண்ணிகழ்கழயப 
த�ொல் 12 அல்ெது 13 ம்டங்கு மொைைர்்கள் முேனழமத் தேர்வுககு 
தேர்ந்பேடுக்கப�டுகிறொர்்கள். முேல்நிழெத் தேர்வில் தேர்சசி ப�ற்றைரொ்க 
அறிவிக்கப�ட்்ட ் �ர் அந்ேொண்டு ் ழ்டப�றும் முேனழமத் தேர்ழை மட்டும் 
எழுே ேகுதியுழ்டயைரொைொர். 

முதல் நிமைத்ததர்வின் அமைப்பு 
ைற்றும் போடத்திட்டம்

முதல் நிமைத்ததர்வு

இரண்டு ேொள்்கழள ப்கொண்்டது 

ேொள் ஒனறு- ப�ொதுப�ொ்டம்

 6 தேசிய மற்றும் சர்ைதேச முககியத்துைம் ைொய்ந்ே ்்டபபு நி்கழவு்கள்

 6 இந்திய ைரெொறு மற்றும் இந்திய தேசிய இயக்கம்

 6 இந்திய மற்றும் உெ்கப புவியியல் (தமற்புற, ப�ொருளொேர, சமூ்க)

 6  இந்திய அரசியெழமபபு மற்றும் ஆட்சி முழற, ப�ொதுக ப்கொள்ழ்க, 
உரிழம்கள், �ஞசொயத்து ரொஜ், 

 6  சமூ்க ப�ொருளொேொர தமம்�ொடு, நிழெத்ே ைளர்சசி, ைறுழம, சமூ்க 
தமம்�ொட்டு ்்டைடிகழ்க்கள்

 6  சுற்றுசசூைல், உயிரின ைொழகழ்கச சூைல், �ல்லுயிரன தமம்�ொடு, 
�ருைநிழெ மொற்றம் பேொ்டர்�ொன நி்கழவு்கள். 

 6 ப�ொது அறிவியல்

முதல் நிமைத்ததர்விற்கோை 
அனுகுமுமை

ததசிய ைற்றும் சர்வததச முக்கியத்துவம் 
வோயந்த நடப்பு நிகழ்வுகள்

இந்ேப �குதிழயப ப�ொறுத்ேைழர தேர்வு ்ழ்டப�றுைேற்கு முந்ழேய 
12 மொேங்்கள் அல்ெது 16 மொேங்்களுககு முனபு ்்டந்ே  நி்கழவு்கழள 
அடிப�ழ்டயொ்க ப்கொண்டிருககும்

இந்திய வரைோறு ைற்றும் இந்திய ததசிய 
இயக்கம்

இந்ேப �குதிழய ப�ொருத்ேைழர வினொக்களொனது சமூ்க, ப�ொருளொேொரம் 
மற்றும் அரசியல், ்கழெ மற்றும் ்கெொசசொரம் த�ொனற �குதி்கழள 
அடிப�ழ்டயொ்கக ப்கொண்டு, �ண்ழ்டய , இழ்டக்கொெ மற்றும் ்வீன 
ைரெொற்றுப �குதியிலிருந்தும் அதே சமயம் 19 ஆம் நூற்றொண்டின 
பிற்�குதியில் ்ழ்டப�ற்ற இந்திய விடுேழெப த�ொரொட்்ட ைரெொற்றுககு 
முககியத்துைம் ப்கொடுத்தும் வினொக்கள் இ்டம்ப�றும். 

இந்திய ைற்றும் உைக புவியியல் 

இப�குதிழயப ப�ொருத்ேைழர இந்தியொ மற்றும் உெழ்க அடிப�ழ்டயொ்கக 
ப்கொண்டு சமூ்க, ப�ொருளேொர மற்றும் ப�ளதீ்க புவியியல் �குதி்களிலிருந்து 
வினொக்கள் இ்டம்ப�றும். முககியமொ்க இந்திய புவியியலின கூறு்கழள 
அடிப�ழ்டயொ்கக ப்கொண்த்ட அதி்க வினொக்கள் த்கட்்கப�டும் ைொய்பபு அதி்கம்

இந்திய அரசியெழமபபு மற்றும் ஆட்சி முழற, ப�ொதுக ப்கொள்ழ்க, 
உரிழம்கள், �ஞசொயத்து ரொஜ்

இப�குதிழயப ப�ொருத்ேமட்டில் �ழைய வினொத்ேொள்்கழள 
அடிப�ழ்டயொ்க ப்கொண்்ட �ல்தைறு ஆய்வுப ப�ொருழள ஒட்டிதய 
புதிய வினொக்கள் இ்டம்ப�றும். அதே த்ரத்தில் ்்டபபு நி்கழவு்களின 
பினபுெத்திழன அடிப�ழ்டயொ்கக ப்கொண்்ட வினொக்களும் த்கட்்கப�டும். 

சமூ்க ப�ொருளொேொர தமம்�ொடு, நிழெத்ே ைளர்சசி, ைறுழம, சமூ்க 
தமம்�ொட்டு ்்டைடிகழ்க்கள்

இப�குதியில் அரசின ைளர்சசி பேொ்டர்�ொன திட்்டங்்கள் மற்றும் 
ப்கொள்ழ்க்கள் ஆகியைற்றிழன அடிப�ழ்டயொ்க ப்கொண்டு வினொக்கள் 
எழும். எனதை அரசின ப�ொருளொேொர தமம்�ொடு பேொ்டர்�ொன நி்கழவு்கழள 
உனனிப�ொ்க ்கைனிப�ேன மூெம் வினொக்கழள எதிர்ப்கொள்ளெொம். 

சுற்றுசசூைல், உயிரின ைொழகழ்கச சூைல், �ல்லுயிரன தமம்�ொடு, 
�ருைநிழெ மொற்றம் பேொ்டர்�ொன நி்கழவு்கள்

இப�குதிழயப ப�ொருத்ேைழர சுற்றுசசூைல் மற்றும் �ருை நிழெ 
மொறு�ொட்டிழன ்கட்டுப�டுத்துைேற்கு இந்தியொ மற்றும் உெ்க அளவில் 
தமற்ப்கொள்ள�ட்்ட ்்டைடிகழ்க்கள், ஒப�ந்ேங்்கள் மற்றும் நிறுைனங்்கள் 
ஆகியைற்றிலிருந்தும் அதே தைழள �ருைநிழெ மொற்றம் மற்றும் சுற்றுசசூைல் 
மொசு�ொட்டின விழளவு்களொல் சூழநிழெயியல் மற்றும் �ல்லுயிரி்கள் 
எவைொறு �ொதிக்க�டுகினறன என�து பேொ்டர்�ொன வினொக்களும் இ்டம்ப�றும்

பபோது அறிவியல்

இப�குதிழயப ப�ொறுத்ேைழர, அடிப�ழ்டயொன அறிவியலின �குதி்களொன 
இயற்பியல், தைதியியல், உயிரியியல் �குதி்களில் இருந்து வினொக்கள் எழும்



இந்திய குடிமைப்பணித்தேர்வு அறிமுகம்

6

தோள்-இரண்டு- CSAT

 6 புரிந்துப்கொள்ளும்திறன, நுண்ைறிவு, 

 6 ்கொரை்கொரியம் �குத்ேொய்ேல்

 6 முடிபைடுககும் மற்றும் பிரசசிழன்கழள தீர்ககும் திறன

 6 ப�ொதுைொன அடிப�ழ்ட ைொழவியல் ்கைககு்கள்

 6 அடிப�ழ்ட எண்்கள்

 6 ே்கைல் �குத்ேொய்ேல் (Data Interpretation)

 6 ஆங்கிெ திறன (�த்ேொம் ைகுபபு ேரத்தில் இருககும்)

பபோதுவோை தகவல்கள்

 6 வினொத்ேொள்்கள் ஆங்கிெம் மற்றும் ஹிந்தியில் மட்டுதம இருககும்

 6  ஒவபைொரு வினொவிற்கும் ப்கொடுக்கப�ட்டுள்ள ்ொனகு விழ்ட்களில் 
ஒனழறத்  தேர்ந்பேடுத்து விழ்டத்ேொளில் குறிபபிடுைேொ்க இருககும். 

 6  தேர்ைரொல் ேைறொ்க குறிக்கப�டும் விழ்ட்களுககு மூனறில் ஒரு 
�ங்கு மதிபப�ண் விழளப�யனொ்க (negative) குழறக்கப�டும். 

 6  ேொள் இரண்டு ேகுதித் தேர்ைொ்க இருககும் அேொைது ேொள் இரண்டின 
பமொத்ே மதிபப�ண்ணில் %33 ப�ற்றிருந்ேொல் த�ொதுமொனது. 

CSAT

நுண்ைறிவுத் தேர்விழனப ப�ொருத்ேைழர �ல்தைறு விைொேங்்கள் 
பேொ்டர்ந்து ப்கொண்டுேொன இருககிறது CSAT முழறயொனது குடிழமப 
�ணித்தேர்ழைப ப�ொருத்ேைழர ஒரு ஒழுங்கிழன ப்கொண்டு ைந்துள்ளது 
இல்ழெபயனறொல் முேல் நிழெத்தேர்வில் விருப�ப�ொ்டம் முககியப �ங்கு 
ைகித்திருககும். CSAT தேர்வு பைறும் ேகுதித் தேர்ைொ்க ஆக்கப�ட்்டேொல் 
ப�ொது அறிவு மட்டுதம இங்த்க முககியத்துைம் ப�றுகிறது. ஆயினும் 
CSAT தேர்ைொனது சமூ்கவியல், ்கழெ அறிவியல் �ொ்டம் �டிப�ைர்்கள் 
மற்றும் கிரொமப �குதி மொைைர்்களுககு �ொே்கமொ்கவும் அதே த்ரம் 
ப�ொறியியல் மற்றும் பேொழில்நுட்� ்கல்வி �டிபத�ொருககும் சொே்கமொ்கவும் 
இருககினறது எனற குரல்்களும் ஆங்்கொங்த்க எழுகிறது. ஆனொல் ேகுதித் 
தேர்ைொ்க இருப�ேொல் கூடுேெொ்க முயற்சி பசய்ேொல் த�ொதுமொனது 
தேழையற்ற அசசம் தேழையில்ழெ. 

CSAT ததர்வுக்கு எவவோறு தயோரோவது?

CSAT �குதிழயப ப�ொருத்ேைழர ஒரு ்கடினமொன தேர்வு எனதற 
ப�ொதுைொ்க ்கருேப�டுகிறது ஆனொல் தீவிரமொ்க இேழன உற்று 
த்ொககினொல் இது ஒரு ேைறொன புரிேெொகும் இது முழுக்க முழுக்க 
ஒருைரின திறன சொர்ந்ே தேர்ைொகும். குறிப�ொ்க ைொசிப�து, முடிபைடுத்ேல், 
்கொரை்கொரியம் �குத்ேறிேல் ஆகியைற்ழறக ப்கொண்டிருககும் இைற்ழற 
்ொம் ்கற்றுகப்கொள்ள தைண்டும். ஏபனனில் இந்ே திறன்கழள ஒருமுழற 
்கற்றுகப்கொண்்டொல் த�ொதுமொனது. தமலும் ேற்த�ொழேய ே்கைல் பேொழில் 
நுட்� யு்கத்தில் ே்கல்்கழள விரல் நுனியில் ப�ற்றுவி்டெொம் ஆனொல் 
இது த�ொனற திறன்கழள ்கற்றுக ப்கொள்ள தைண்டும். குடிழமப �ணி 
அதி்கொரி்கழளப ப�ொருத்ேைழர �ணியில் தசர்ந்ேபின அதி்கமொன 
த்கொபபுக்கழள ைொசிக்க தைண்டி இருககும் இ்டர்�ொட்டுச சூழநிழெ்களில் 
முககிய முடிவு்கள் எடுக்க தைண்டியிருககும். அது த�ொனற சமயங்்களில் 
இத்திறன்கள் அைர்்களுககு உேைெொம். 

ேற்த�ொது CSAT ஆனது ேகுதித் தேர்ைொ்க மொற்றப�ட்டுவிட்்டது. 
ஆங்கிெ திறழன தமம்�டுத்துைேற்கு முழறயொன ைொசிபபுப �யிற்சிழயக 
ப்கொண்டு ேயொரொ்கெொம் ஏபனனறொல் விழரைொ்க ைொசிப�து்டன 
ப�ொருழளப புரிந்துப்கொள்ைதும் ேொன இப�குதியில் சிறப�ொ்க �திெளிக்க 
இயலும் அதே த�ொல் ்கணிேத் திறன �குதிழயப ப�ொருத்ேைழர 
வினொக்கள் �த்ேொம் ைகுபபு ேரத்திதெ ேொன இருககும் இேற்கு முழறயொன 
�யிற்சிழய பேொ்டர்சசியொ்க தமற்ப்கொண்்டொதெ இந்ே ேொளில் %33 
மதிபப�ண்்கழள எடுத்து வி்டெொம். 

முதல் நிமைத் ததர்வுக்கோக படிக்கதவண்டிய 
புத்தகஙகள்

தோள் ஒன்று

 6  ைரெொறு-CBSE- 11மற்றும் 12ஆம் ைகுபபு புத்ே்கங்்கள், 
�ண்ழ்டய இந்தியொ, இழ்டக்கொெ இந்தியொ ஆர். எஸ். சர்மொ, ்வீன 
இந்தியொ (ேமிழில் ்வீன இந்தியொ பைங்்கத்டசன)

 6  புவியியல் 11 மற்றும் 12 ைது ைகுபபு CBSE �ொ்டபபுத்ே்கங்்கள், 
ைழர�்டம் ஒனறு

 6  இந்திய அரசியழெழமபபு ெக ஷ்மி்கொந்த் (ஆங்கிெம்), ெட்சுமி்கொந்த், 
ேமிழில் சந்திரதச்கர் அல்ெது ்டொக்டர் த்க. பைங்்கத்டசன

 6  இந்தியபப�ொருளொேொரம், சங்்கர் ்கதனஷ், மற்றும் இந்தியப 
ப�ொருளொேொர ஆய்ைறிகழ்க, பிரதிதயொகிேொ ேர்�ன சிறபபிேழ

 6 இந்தியொ ஆண்டு புத்ே்கம் மற்றும் LUCENT ப�ொது அறிவுபபுத்ே்கம்

 6 சுற்றுசசூைலியல், திறந்ே நிழெப �ள்ளி புத்ே்கங்்கள் (NIOS)

 6  பசய்தித்ேொள், தி இந்து அல்ெது இந்தியன எகஸ்பிரஸ், ேமிழில் 
தினமணி மற்றும் ேமிழ இந்து ்ொளிேழ

 6 DISHA PUBLICATION OLD QUESTION PAPER 

தோள் இரண்டு

 6  ஏேொைது ஒரு �திப�்கத்தின இரண்்டொம் ேொளுக்கொன ழ்கதயடு, 
மற்றும்  த்கள்வித்ேொள் பேொகுபபு. 

 6 �ழைய த்கள்வித்ேொள்்களின பேொகுபபு

முதன்மைத் ததர்வு 

முேனழமத் தேர்ைொனது எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் த்ர்்கொைல் இரண்ழ்டயும் 
உள்ள்டககியது. எழுத்துத் தேர்ழைப ப�ொருத்ேைழரயில் விரிைொ்க 
விழ்டயளிககும் ைழ்கயில் பமொத்ேம் ஒன�து ேொள்்கழள உள்ள்டககியது. 
இதில் முேல் இரண்டு ேொள்்களொன ேொய்பமொழிப�ொ்டம் மற்றும் ஆங்கிெ 
அறிழைச தசொதித்ேல் ஆகியைற்றில் எடுக்கப�டும் மதிபப�ண் ேரைரிழசப 
�ட்டியலுககு தசர்த்துகப்கொள்ளப�்டமொட்்டொது. ஆனொல் இத்ேொள்்களில் 
குழறந்ே�ட்ச மதிபப�ண் எடுத்து தேர்ைொகி இருந்ேொல்ேொன மற்ற 
விழ்டத்ேொள்்கள் திருத்ேப�டும். முேனழம எழுத்துத் தேர்வில் தேர்சசி 
ப�றுைேற்்கொன குழறந்ே�ட்ச மதிபப�ண்்கழளப ப�ற்ற தேர்ைர்்கள் 
தேர்வுககுழுவின அனுமதிதயொடு அைர்்களின ஆளுழமத்ேனழமழய அறிய 
ஒரு த்ர்்கொைலுககு உட்�டுத்ேப�டுைொர்்கள். 

முேனழமத் தேர்வு, தேர்ைர்்களின ே்கைல் அளிககும் திறன மற்றும் 
நிழனவுத் திறழன மதிபபீடு பசய்யொமல் அைர்்களுழ்டய அறிவுசொர் 
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�ண்பு்கழளயும்  புரிந்து ப்கொள்ளும் திறழனயும் மதிபபீடு பசய்ைேொ்க 
அழமக்கப�ட்டுள்ளது. முேனழமத் தேர்வின விருப�ப �ொ்டத்ேொள்்களின 
�ொ்டத்திட்்டமொனது முது்கழெ �ட்்டப�டிபபிற்கு இழையொ்க இருககும். 
எடுத்துக்கொட்்டொ்க இளநிழெ �ட்்டப�டிபபின  அளழை வி்ட உயர்ைொ்கவும், 

முதுநிழெப �ட்்டப �டிபழ� வி்ட  குழறைொ்கவும் இருககும். ப�ொறியியல் 
மற்றும் சட்்டப �டிபபு்களில் இேன அளவு இளநிழெ �ட்்டப �டிபபுககு 
இழையொ்க இருககும். 

முதேன்மைத ்தேரவு அமைப்பு

வ. எண ்பாடததேம்லப்பு ைதிப்்்பண

தோள் 1 அைசிய்லமைப்பின் எடடாவது அடடவமையில உள்ை ஏதோவது ஒரு ்ைாழி 
(தோய்ைாழி)

300

தோள் 2 ஆஙகி்லம் 300

தோள் 3 ்கடடுமைத தோள் 250

தோள் 4 ்்பாது அறிவுத தோள்: இ்நதியப் ்பாைம்்பரியம் ைற்றும் ்பண்பாடு, வை்லாறு, உ்ல்கப் 
புவியியல ைற்றும் ்சமுதோயம்

250

தோள் 5 ்்பாது அறிவுததோள் : ஆளும்க, அைசிய்லமைப்பு, ஆடசி அமைப்பு முமே, 
்சரவ்தே்ச உேவு்கள் ைற்றும் ்சமூ்க நீதி

250

தோள் 6 ்்பாது அறிவுததோள் : ்தோழில நுட்பம், ்்பாருைாதோை ்ைம்்பாடு, ்பலலுயிரிை 
்வறு்பாடு, சூற்றுச்சூழல, ்பாது்காப்பு ைற்றும் ்்பரிடர ்ை்லாணமை

250

தோள் 7 ்்பாது அறிவுததோள்: அேவியல, ்நரமை ைற்றும் ைைப்்பாஙகு 250

தோள் 8 விருப்்பப்்பாடம் தோள் - 1 250

தோள் 9 விருப்்பப்்பாடம் தோள் - 2 250

்ைாததேம் (எழுததுத ்தேரவு) 1750

்நர்காணல 1750+(275) 2025

குறிப்பு முதேல இைணடு தோள்்களிலும் குமே்நதே ்பட்ச ைதிப்்்பண எடுததோல ்்பாதுைாைது அவற்றில ்்பற்ே ைதிப்்்பண்கள் 
தேைவரிம்சப் ்படடியலுடன் ்்சரததுக்்்காள்ைப்்படாது. 

முதன்மைத் ததர்மவ தமிழில் எழுத முடியுைோ? 

நிசசயமொ்க முடியும். வினொத்ேொள்்கள் ஆங்கிெம் மற்றும் இந்தியில் 
மட்டுதம இருககும் ஆனொல், தேர்ைர் ேொம் விரும்பும் பமொழியில் அேொைது 
இந்திய அரசியெழமபபுச சட்்டத்தின எட்்டொைது அட்்டைழையில் உள்ள 
எந்ேபைொரு பமொழியிலும் எழுேெொம் ேமிழிலும் எழுேெொம். 

ஆனொல் த்கள்வி்கழளபபுரிந்து ப்கொள்ளககூடிய ைழ்கயில் 
குழறந்ே�ட்ச ஆங்கிெ புெழமயொைது ்மககு இருத்ேல் தைண்டும். 
முேனழமத் தேர்ழை ஆங்கிெம் அல்ெது ேமிழில் எழுேெொம். 
எம்பமொழியில் தேர்வு எழுேபத�ொகிதறொம் என�ழே விண்ைப�த்ழே 
பூர்த்தி பசய்யும் த�ொது அைசியம் குறிபபி்ட தைண்டும். முேனழமத் 
தேர்விற்கு எம்பமொழிழய தேர்ந்பேடுககிறீர்்கதளொ அதே பமொழியில் ேொன 
த்ர்்கொைலும் ்ழ்டப�றும். ஆனொல் சிெ சமயங்்களில் த்ர்்கொைல் 
்்டத்தும் குழுைொனது த்ர்்கொைல் ேருைத்தில் ்ொம் விரும்பும் பமொழிழய 
தேர்ந்பேடுககும் ைொய்பபிழன ்ல்கும். அவைொறு ைொய்ப�ளிக்கப�டும் 
த்ரத்தில் நீங்்கள் ஆங்கிெத்ழே தேர்ந்பேடுக்கெொம். பிற பமொழியின 
புெழமழயயும் ஆர்ைத்ழேயும் எண்ணி �ொரொட்டுைொர்்கள். தமலும் 
உங்்களுககு ேனனம்பிகழ்க ைளரும். த்ர்்கொைலுககு ஆங்கிெம் மற்றும் 
ேமிழில் ேயொர் பசய்து ப்கொள்ைதின மூெம் சூழநிழெழய எளிேொ்க 
ழ்கயொளெொம் என�து எனனுழ்டய அறிவுழர ஆகும். 

ததர்வு எஙகு நமடபபறும்?

முேல் நிழெத்தேர்ைொனது, பசனழன, மதுழர, த்கொழை, திருசசி, தைலூர் 
ஆகிய இ்டங்்களில் ்ழ்டப�றும் ஆனொல் முேனழமத் தேர்ைொனது 
பசனழனயில் ்ழ்டப�றும், த்ர்்கொைல் தில்லியில் உள்ள மத்திய 
அரசுப �ணியொளொர் தேர்ைொழைய அலுைெ்கத்தில் ்ழ்டப�றும். 

தநர்கோணல் ததர்வு

த்ர்்கொைல் ்ழ்டப�றுைேற்கு முனத� ஆழையத்தி்டம் பேரிவு 
பசய்யப�ட்்டைர் �ற்றிய முழு விைரப �ட்டியல் (Detailed 
Application form) இருககும். விண்ைப�ேொரரி்டம் ப�ொது 
ஈடு�ொட்டின த�ரில் வினொக்கள் த்கட்்கப�டும். விண்ைப�ேொரழர 
தேர்ந்பேடுககும் தேர்ைொழையொளர்்கள் திறழம ைொய்ந்ேைர்்களொ்கவும், 
�ொரொ�ட்சமில்ெொேைர்்களொ்கவும் இருப�ொர்்கள். இந்திய அரசுப �ணிககு 
ஏற்புழ்டயைரொ என�ழே மதிபபீடு பசய்ைதே இேன த்ொக்கமொகும். 

த்ர்்கொைெொனது தேர்ைரின மன ஆற்றழெ தீர்மொனிககும் 
ைழ்கயில் திட்்டமி்டப�டுகிறது. ப�ொதுைொ்க கூறதைண்டுமொனொல், 
இத்தேர்ைொனது அறிவுத்திறழன மதிபபீடு பசய்ைேல்ெ. அைர்்களின 
சமூ்கப �ண்பு்கள் ்்டபபு நி்கழவு்கழள பேரிந்து ப்கொள்ைதில் ஈடு�ொடு 
த�ொனறைற்ழற மதிபபிடுகிறது. இதுதை மதிபபீடு பசய்யப�டும் 
முககியப �ண்பு்களொகும். 

த்ர்மு்கத் தேர்வு என�து �ணி்ொடு்ரின முந்ழேய எழுத்துத் தேர்வின 
அடிப�ழ்டயிதெொ ப�ொது அறிழைதயொ (அ) தேர்ந்பேடுக்கப�ட்்ட விருப�ப 
�ொ்ட அறிழைதயொ தசொதிப�ேொ்க அல்ெொமல், அைர்்களின ப�ொதுைொன 
அறிவு மற்றும் ேனழனப �ற்றியும், ேனனுழ்டய மொநிெத்திலும் 
தேசத்திலும் உள்தளயும், பைளிதயயும் ்்டககும் நி்கழவு்கழளப �ற்றியும் 
புதுழமயொன நி்கழவு்கள் �ற்றிய எண்ைங்்கள் மற்றும் இழளய 
ேழெமுழறயினரின புதிய முயற்சி்கழள பைளிகப்கொைரககூடிய 
ஆர்ைத்திழன தூண்டுைதே த்ர்்கொைலின முககிய த்ொக்கமொகும். அதே 
சமயம் தேர்ைரின விரிைொன விண்ை�ப �டிைத்திழன (DAF) ஒட்டிதய 
த்ர்்கொைல் தேர்வு அழமந்திருககும். 
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தநர்கோணலில் ததர்வரிடமிருந்து எதிர்போர்ப்பது

 6 பேளிைொ்க �திழெ பைளிப�டுத்துேல் 

 6  எளிழமயொ்கக கூறல் மற்றும் விைொேத்திழன முழறயொ்க புரிந்து 
ப்கொள்ளல்

 6 �குத்ேறிவுத் திறன

 6  பைவதைறு ்கண்தைொட்்டத்தில் நி்கழவிழன சமூ்க, ப�ொருளொேொர 
ரீதியில் அணுகுேல் அது�ற்றி விழிபபுைர்வு

 6  அதி்க ஆர்ைம் மற்றும் மக்களின உைர்வு்கள் பேொ்டர்புழ்டய 
ேனிப�ட்்ட ஆக்கக கூறு்கள்

 6  ஆட்சிப �ணிக்கொன  த்ர்்கொைல் என�து ஆளுழமத் தேர்வு 
என�ேொகும். இேன குறிகத்கொள் �ணி்ொடு்ரின ஆளுழமழய 
மதிபபீடு பசய்ைேொ்கவும், அைர் திறழமயொன நிர்ைொ்கத் ேகுதி 
ைொய்ந்ேைரொ, இல்ழெயொ என�ழேயும் மதிபபிடுைேொ்கவும் 
இருககும். �ணி்ொடுனரின அறிவுத்திறன மட்டுமினறி அைருழ்டய 
முழுழமயொன ஆளுழம ைளர்சசி, த்ர்ழம, ் ொையம், விழிபபுைர்வு, 
சமநிழெத் தேர்வு, ்கைனம், ேழெழமப �ண்பு ஆகிய �ண்பு்கழள 
மதிபபிடுகிறது. ஆழ்கயொல்  த்ர்மு்கத் தேர்விற்கு சரியொன 
முழறயில் திட்்டமி்டல் அைசியம். 

 6  த்ர்்கொைல் தேர்வுககுழு �ணி்ொடு்ரின சிெ �ண்பு்கழள உற்று 
த்ொககி அைர் ஆட்சிப �ணிககுத் ேகுதியொனைரொ? இல்ழெயொ? 
என முடிவு பசய்ைொர்்கள். அேற்்கொ்க அைர்்களின த்ர்மழற 
எண்ைங்்கள் சமதயொசிே யுகதி, ேைறொன எண்ைங்்களுககு 
இ்டமளிக்கொேைரொ்கவும், இறுக்கமொன சூைெழெயும் ழ்கயொளும் 
திறன உழ்டயைரொ்கவும் இருககிறொரொ என�ேழன தேர்வுககுழு 
உற்று த்ொககும். 

 6  த்ர்மு்கத் தேர்வுககு ேயொர் பசய்ேல் என�து ஒரு பேொ்டர் நி்கழவு. 
ேயொர் பசய்ேல் என�து அதி்கமொன புத்ே்கங்்கள், �த்திரிகழ்க்கள் 
குழறந்ே�ட்சம் இரண்டு பசய்தி ேொள்்கள் ஆழந்து �டிப�ேொகும். 
ஒருைர் ்ல்ெ உசசரிபபு்டன கூடிய ்கெந்துழரயொ்டல் திறழன 
ைளர்த்துக ப்கொள்ள முயற்சி பசய்ேல் தைண்டும். ேனழனப 
�ற்றியும் ேனனுழ்டய ப�ொழுது த�ொககு �ற்றியும் ேனனுழ்டய இேர 
திறழம்கழளச சொர்ந்தும் த்கட்்கப�டும் த்கள்வி்களுககு �திெளிக்க 
ேயொரொ்க இருத்ேல் தைண்டும். ்ண்�ர்்களு்டன ்்டபபு நி்கழவு்கள் 
�ற்றியும், சமீ�்கொெ சம்�ைங்்கள் குறித்தும் ஆதெொசிப�து ்ல்ெ 
�ெழனத் ேரும். 

தநர்கோணலில் பபோதுவோக தகட்கப்படும் 
தகள்விகள்

 6  �ணி்ொடு்ரின ப�யர் பேொ்டர்�ொன பிர�ெமொன பு்கழப�ற்ற ் �ர்்கள் 
பேொ்டர்�ொ்க த்கள்வி்கள்

 6  உங்்களுழ்டய குறிகத்கொள்/ குடிழமப �ணிழயத் தேர்ந்பேடுக்க 
்கொரைம்

 6  உங்்களுழ்டய ப�ொழுதுத�ொககு்கள. ஏன அந்ே ப�ொழுதுத�ொககிழன 
தேர்ந்பேடுத்தீர்்கள். 

 6  சமீ�த்திய முககிய நி்கழவு்கள்/ சட்்டமனற �ொரளுமனறத்திற்கு ஒதர 
த்ரத்தில் தேர்ேல்/ நிதிககுழு பேொ்டர்�ொனழை/ ப�ண்்கள் மற்றும் 
குைந்ழே்கள் மீேொன ைனமுழற அேற்கு அரசு எடுத்ே எதிர்விழன/ 
முககிய உசச நீதிமனறத் தீர்பபு/ சிரியொ விை்கொரம்/ ்கொமனபைல்த் 

விழளயொட்டுப த�ொட்டி (நீங்்கள் த்ர்்கொனல் பசல்லும்த�ொது 
மொறு�்டெொம்)

 6  சமீ�த்திய பசய்தி்கள் உங்்கள் விருப�ப �ொ்டத்தேொடு 
பேொ்டர்பிருந்ேொல் 

 6 உங்்கள் ்கல்வி சொர்ந்ே அறிழை எவைொறு �யன�டுத்திவீர்்கள் 

 6  சூழநிழெ சொர்ந்ே த்கள்வி்கள் (முககியமொன சூழநிழெ்கழள 
ழைத்து நீங்்கள் அந்ேப ப�ொருபபில் இருந்ேொல் எனன பசய்வீர்்கள் 
என�து த�ொனற)

 6  உங்்கள் விண்ைப�த்தில் நீங்்கள் பேரிவித்ே ே்கைல்்கள் 
பேொ்டர்�ொனழை

 6 உங்்கள் பசொந்ே ஊர், மொைட்்டம், மொநிெம் பேொ்டர்�ொனழை

முதன்மைத் ததர்வு போடத்திட்டம் 

தாள் 1 - தாய்மாழி

தாள் 2 - ஆங்கிலம் 

தாள் 3 - கட்டுரை

தேர்ைர்்கள் �ல்தைறு ேழெபபு்களின கீழ ்கட்டுழர எழுே தைண்டி 
இருககும். த்கட்்கப�ட்்ட ்கட்டுழரயின ேழெபழ� ப�ொருத்தே ேங்்களின 
எண்ைங்்கழள முழறயொன ைரிழசயில் சுருக்கமொ்க எழுேதைண்டும். 
ஆனொல் ்னமதிபப�ண்்கள் சரியொன அர்த்ேத்து்டன பேளிைொன எழுத்து 
்ழ்டகத்க ைைங்்கப�டும். 

தோள் 4- பபோதுத்தோள் -இந்திய போரம்பரியம் 
ைற்றும் பண்போடு, வரைோறு ைற்றும் உைகப் 
புவியியல் ைற்றும் சமூகம்- Indian Heritage and 
Culture, History andGeography of the World and Society. 

 6  Indian culture will cover the salient aspects of Art 
Forms, literature and Architecture from ancient to 
modern times

 6  இந்தியக ்கெொசசொரத்தின சிறப�ம்சங்்கள் மற்றும் �ல்தைறு ்கழெ 
ைடிைங்்கள், இெககியம், �ைங்்கொெ இந்தியொ முேல் ் வீன இந்தியொ 
ைழரயுள்ள ்கட்டி்டக ்கழெ

 6  Modern Indian history from about the middle of the 
eighteenth century until the present- significant events, 
personalities, issues. 

 6  18 ஆம் நூற்றொண்டின இழ்டக்கொெத்திலிருந்து ்வீன இந்தியொ 
ைரெொறு நி்கழ்கொெம் ைழர- முககிய நி்கழவு்கள்- முககிய ்�ர்்கள்

 6  The Freedom Struggle - its various stages and important 
contributors/contributions from different parts of the 
country. 

 6  இந்திய விடுேழெபத�ொரொட்்ட ைரெொறு- அேன �ல்தைறு நிழெ்கள் 
- விடுேழெப த�ொரொட்்டத்தில் முககியப �ங்்கொற்றியைர்்கள்- 
இந்தியொவின �ல்தைறு �குதி்களிலிருந்து விடுேழெப 
த�ொரொட்்டத்திற்்கொன �ங்்களிபபு. 
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 6  Post-independence consolidation and reorganization 
within the country. 

 6  சுேந்திரத்திற்கு பிந்ழேய இந்தியக ்கட்்டழமபபு- இந்தியொவுககுள் 
மொநிெங்்களின ஒருங்கிழைபபு

 6  History of the world will include events from 18th 
century such as industrial revolution, world wars, 
redrawal of national boundaries, colonization, 
decolonization, political philosophies like communism, 
capitalism, socialism etc. their forms and effect on the 
society. 

 6  18 ஆம் நூற்றொண்டிலிருந்து உெ்க ைரெொற்றின முககிய 
நி்கழவு்களொன பேொழில் புரட்சி, உெ்கப த�ொர்்கள், �ல்தைறு 
்ொட்டின எல்ழெ்கள் மறுைழரவு, ்கொெனியொதிக்கம், அரசியல் 
ேத்துைங்்கள், ப�ொதுவுழ்டழம, முேெொளித்துைம், சமேர்மம் 
த�ொனறைழ்கள் மற்றும் அைற்றின �ல்தைறு ைடிைங்்கள் சமூ்கத்தில் 
அழை்கள் ஏற்�டுத்திய ேொக்கம். 

 6 Salient features of Indian Society, Diversity of India. 

 6 இந்திய சமூ்கத்தின சிறபபியல்பு்கள், தைற்றுழமயில் ஒற்றுழம

 6  Role of women and women’s organization, population 
and associated issues, poverty and developmental 
issues, urbanization, their problems and their remedies. 

 6  ம்களிர் மற்றும் ம்களிர் நிறுைனங்்களின �ங்்களிபபு- மக்கள்பேொழ்க 
மற்றும் அேதனொடு பேொ்டர்புழ்டய நி்கழவு்கள், ைறுழம மற்றும் 
தமம்�ொட்டு நி்கழவு்கள், ்்கர்மயமொேல்- பிரசசழன்கள் மற்றும் 
அேற்்கொன தீர்வு்கள். 

 6 Effects of globalization on Indian society. 

 6  உெ்கமயமொக்கலின விழளைொ்க இந்திய சமூ்கத்தில் ஏற்�ட்்ட 
ேொக்கம்

 6  Social empowerment, communalism, regionalism & 
secularism. 

 6  சமூ்க அதி்கொரமளித்ேல், ைகுபபுைொேம், பிரொந்தியைொேம், 
சமயசசொர்பினழம 

 6 Salient features of world’s physical geography. 

 6 உெ்க ப�ளதீ்க புவியியலின சிறப�ம்சங்்கள் 

 6  Distribution of key natural resources across the world 
(including South Asia and the Indian sub-continent); 
factors responsible for the location of primary, 
secondary, and tertiary sector industries in various 
parts of the world (including India). 

 6  உெகில் �ல்தைறு �குதி்களில் உள்ள முககிய இயற்ழ்க ைளங்்கள். 
(பேற்்கொசிய மற்றும் இந்திய துழைக்கண்்டமும் உள்ள்டக்கம்). 
முேல் நிழெ, இரண்்டொம் நிழெ, துழன நிழெத் பேொழில்்கள் 
அழமவி்டக ்கொரணி்கள் (இந்தியொவும் தசர்த்து). 

 6  Important Geophysical phenomena such as 
earthquakes, Tsunami, Volcanic activity, cyclone etc.  

geographical features and their location-changes in 
critical geographical features (including water-bodies 
and ice-caps) and in flora and fauna and the effects of 
such changes. 

 6  முககிய ப�ளதீ்க புவி அழமபபின சிறபபுத் ேனழம்கள் அேொைது 
நிெ்டுக்கம், சுனொமி, எரிமழெச பசயல்�ொடு்கள், சூறொைளி்கள் 
த�ொனறழை. புவியியல் சிறப�ம்சங்்கள் மற்றும் அேன 
அழமவி்டங்்கள்(நீர் நிழெ்கள் மற்றும் �னி மழெ்கள்) ேொைரங்்கள் 
மற்றும் விெங்கினங்்கள் அைற்றின மொற்றங்்கள் மற்றும் ேொக்கங்்கள். 

தாள் 5- ்�ாதுததாள்- ஆளுரக, 
அைசியலரமப்பு, ஆட்சி அரமப்பு முரை, 
சமூக நீதி மற்றும் சர்வததச உைவுகள். 
Governance, Constitution, Polity, Social Justice and 
International relations. 

 6  Indian Constitution historical underpinnings, 
evolution, features, amendments, significant provisions 
and basic structure. 

 6  இந்திய அரசியெழமபபு- ைரெொற்று்டனொன ்கட்்டழமபபு- அரசியெழமபபின 
ைளர்சசி-சிறப�ம்சங்்கள், அரசியெழமபபு திருத்ேங்்கள்- சிறபபு ைொய்ந்ே 
சட்்டபபிரிவு்கள் மற்றும் அடிப�ழ்டக ்கட்்டழமபபு. 

 6  Functions and responsibilities of the Union and the 
States, issues and challenges pertaining to the federal 
structure, devolution of powers and finances up to local 
levels and challenges therein. 

 6  மத்திய மற்றும் மொநிெ அரசு்களின பசயல்�ொடு்கள் மற்றும் 
ப�ொறுபபு்கள்-கூட்்டொட்சி அழமபபு பேொ்டர்�ொன சைொல்்கள் மற்றும் 
பிரசசழன்கள்-உள்ளொட்சி அழமபபு்களுக்கொன அதி்கொரம் மற்றும் 
நிதிப �கிர்வு பேொ்டர்�ொன சைொல்்கள். 

 6  Separation of powers between various organs dispute 
redressal mechanisms and institutions. 

 6  அரசியெழமபபின �ல்தைறு அங்்கங்்களுககிழ்டயொன 
அதி்கொரப�கிர்வு-ே்கரொறு்கழளத் தீர்த்ேலுக்கொன இயந்திர நுட்�ம் 
(mechanisms) மற்றும் அழமபபுக்கள். 

 6  Comparison of the Indian constitutional scheme with 
that of other countries. 

 6  இந்திய அரசியெழமபபுத் திட்்டத்ழே உெகின பிற ்ொட்டு 
அரசழமபபுத் திட்்டங்்கதளொடு ஒபபீடு பசய்ேல். 

 6  Parliament and State legislatures structure, functioning, 
conduct of business, powers & privileges and issues 
arising out of these. 

 6  �ொரளுமனறம் மற்றும் மொநிெச சட்்ட மனறம்- அழமபபு- 
பசயல்�ொடு- அலுைல்்கள் ்ழ்டப�றும் விேம்- அதி்கொரங்்கள் 
மற்றும் சலுழ்க்கள் மற்றும் இைற்றிலிருந்து எழும் பூசல்்கள் 

 6  Structure, organization and functioning of the Executive 
and the Judiciary Ministries and Departments of the 
Government; pressure groups and formal/informal 
associations and their role in the Polity. 
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 6 பசயெொட்சித் துழற மற்றும் நீதித்துழறயின ்கட்்டழமபபு முழற, 
பசயல்�ொடு்கள்-அரசின அழமசச்கங்்கள் மற்றும் துழற்கள்- முழறசொர் 
, முழறசொரொ அழுத்ேககுழுக்கள் மற்றும் அழமபபு்கள் த�ொனறழை 
ஆட்சியழமபபு முழறயில் �ங்்களிபபு. 

 6 Salient features of the Representation of People’s Act. 

 6 மக்கள் பிரதிநிதித்துைச சட்்டத்தின சிறப�ம்சங்்கள்

 6  Appointment to various Constitutional posts, powers, 
functions and responsibilities of various Constitutional 
Bodies. 

 6  �ல்தைறு அரசியெழமபபு �ேவி்களின நியமனங்்கள், அதி்கொரங்்கள், 
அரசியெழமபபு நிறுைனங்்களின அதி்கொரங்்கள்-பசயல்�ொடு்கள் 
மற்றும் ப�ொறுபபு்கள்

 6 Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. 

 6  சட்்டமுழற நிறுைனங்்கள், ஒழுங்குமுழற நிறுைனங்்கள் மற்றும் 
நீதிசசொர்புழ்டய அழமபபுக்கள். 

 6  Government policies and interventions for development 
in various sectors and issues arising out of their design 
and implementation. 

 6  �ல்தைறு துழற்களில் ைளர்சசிக்கொன அரசின ப்கொள்ழ்க்கள் , 
ேழெயீடு்கள் மற்றும் அைற்ழற உருைொககுேல், பசயல்�டுத்துேல் 
த�ொனறைற்றில் எழும் பிரசசழன்கள். 

 6  Development processes and the development 
industry the role of NGOs, SHGs, various groups and 
associations, donors, charities, institutional and other 
stakeholders. 

 6  ைளர்சசிக்கொன பசயெொக்கம் மற்றும் பேொழில்துழற ைளர்சசி- 
பேொண்டு நிறுைனங்்கள் மற்றும் சுய உேவிக குழுக்கள் த�ொனற 
�ல்தைறு, அழமபபுக்கள், ப்கொழ்டயொளர்்கள், நிறுைனங்்கள் மற்றும் 
�ங்த்கற்�ொளர்்கள் த�ொனறைர்்களின �ங்்களிபபு

 6  Welfare schemes for vulnerable sections of the 
population by the Centre and States and the performance 
of these schemes; mechanisms, laws, institutions and 
Bodies constituted for the protection and betterment of 
these vulnerable sections. 

 6  ்லிைழ்டந்ே பிரிவினருக்கொன மத்திய மற்றும் மொநிெ அரசின 
்ெத்திட்்டங்்கள் மற்றும் அைற்றின பசயெொக்கம், நுட்�ங்்கள், 
சட்்டங்்கள்- ்லிைழ்டந்ே பிரிவினரின �ொது்கொபபு மற்றும் 
தமம்�ொட்டுக்கொ்க அழமக்கப�ட்்ட அழமபபுக்கள் மற்றும் நிறுைனங்்கள் 
த�ொனறழை. 

 6  Issues relating to development and management of 
Social Sector/Services relating to Health, Education, 
Human Resources. 

 6  சமுேொயத் துழற்கள் சொர்ந்ே தமம்�ொடு மற்றும் தமெொண்ழம 
பேொ்டர்�ொன சிக்கல்்கள்-மனிே ைளம், மருத்துைம், ்கல்வி த�ொனற 
தசழை்கள். 

 6 Issues relating to poverty and hunger. 

 6 ைறுழம மற்றும் �ட்டினி பேொ்டர்�ொன பிரசசழன்கள். 

 6  Important aspects of governance, transparency and 
accountability, e-governance- applications, models, 
successes, limitations, and potential; citizens charters, 
transparency & accountability and institutional and 
other measures. 

 6  ஆளுழ்கயின முககிய கூறு்கள், பைளிப�ழ்டத் ேனழம மற்றும் 
ப�ொறுபபுழ்டழம- மின ஆளுழ்க- �யன�ொடு்கள்- மொதிரி்கள் - 
பைற்றி்கள்- ைழரயழற்கள் மற்றும் ைருங்்கொெ ைொய்பபு- குடிமக்கள் 
சொசனம்-பைளிவப�ழ்டத் ேனழம மற்றும் ப�ொறுபபுழ்டழம மற்றும் 
நிறுைனங்்கள் தமலும் �ெ இது பேொ்டர்�ொன ்்டைடிகழ்க்கள். 

 6 Role of civil services in a democracy. 

 6 மக்களொட்சியில் குடிழமப�ணி்களின �ங்்களிபபு

 6 India and its neighborhood- relations. 

 6 இந்தியொவும் அேன அண்ழ்ட ்ொட்டு உறவு்களும்

 6  Bilateral, regional and global groupings and agreements 
involving India and/or affecting India’s interests. 

 6  இருேரபபு உறவு்கள்-பிரொந்திய மற்றும் உெ்களொவிய குழுமச 
பசயல்�ொடு்களில் இந்தியொவின ஈடு�ொடு மற்றும் ஒப�ந்ேங்்கள் 
அல்ெது இந்தியொவின ்ெனில் ஏற்�டுத்தும் ேொக்கம்

 6  Effect of policies and politics of developed and 
developing countries on India’s interests, Indian 
diaspora. 

 6  ைளர்ந்ே மற்றும் ைளரும் ் ொடு்களின ப்கொள்ழ்க்கள் மற்றும் அரசியல் 
த�ொனறழை இந்திய ்ெனில் ஏற்�டுத்தும் ேொக்கம்- புெம்ப�யர்ந்ே 
இந்தியர்்கள். 

 6  Important International institutions, agencies and 
fora- their structure, mandate. 

 6  முககியத்துைம் ைொய்ந்ே சர்ைதேச நிறுைனங்்கள், மு்கழம்கள் மற்றும் 
மனறங்்கள் ஆகியைற்றின அழமபபு மற்றும் ஆழை்கள். 

பபோதுத்தோள்-6 பபோது அறிவுத்தோள் : பதோழில் 
நுட்பம், பபோருளோதோர தைம்போடு, பல்லுயிரிை 
தவறுபோடு, சூற்றுச்சூழல், போதுகோப்பு ைற்றும் 
தபரிடர் தைைோண்மை Technology, Economic 
Development, Bio diversity, Environment, 
Security and Disaster Management

 6  Indian Economy and issues relating to 
planning, mobilization, of resources, 
growth, development and employment. 

 6  இந்தியப ப�ொருளொேொரம் மற்றும் திட்்டமிடுேல் பேொ்டர்�ொன 
பிரசசழன்கள்- ைளங்்கழள திரட்்டல்-ைளர்சசி, தமம்�ொடு மற்றும் 
தைழெ ைொய்பபு
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 6 Inclusive growth and issues arising from it. 

 6  அழனைழரயும் உள்ள்டககிய ைளர்சசி மற்றும் இதிலிருந்து எழும் 
பிரசசழன்கள்

 6 Government Budgeting. 

 6 அரசின நிதிசொர்ந்ே திட்்டமி்டல் 

 6  Major crops-cropping patterns in various parts 
of the country, - different types of irrigation and 
irrigation systems storage, transport and marketing of 
agricultural produce and issues and related constraints; 
e-technology in the aid of farmers. 

 6  முககியப �யிர்்கள்- ்ொட்டின �ல்தைறு �குதி்களில் �யிரிடுேல் 
முழற்கள்- �ல்தைறு ைழ்கயொன நீர்ப�ொசன ைழ்க்கள் மற்றும் 
நீர்�ொசன தசமிபபு முழற்கள்- தைளொண் ப�ொருட்்களுக்கொன 
த�ொககுைரத்து ைசதி மற்றும் சந்ழேப�டுத்துேலில் உள்ள 
பிரசசழன்கள் மற்றும் அது பேொ்டர்�ொன ேழ்ட்கள்- விைசொயி்களுககு 
உேைககூடிய மின பேொழில் நுட்�ங்்கள் 

 6  Issues related to direct and indirect farm subsidies and 
minimum support prices; Public Distribution System- 
objectives, functioning, limitations, revamping; issues 
of buffer stocks and food security; Technology missions; 
economics of animal-rearing. 

 6  த்ரடி மற்றும் மழறமு்க �ண்ழை மொனியங்்கள் பேொ்டர்�ொன 
பிரசசழன்கள் மற்றும் குழறந்ே�ட்ச ஆேரவு விழெ்கள் - ப�ொது 
விநிதயொ்கத்திட்்டம்- த்ொக்கங்்கள்-பசயல்�ொடு்கள்-ைழரயழற்கள்-
புதுபபித்ேல்-உைவுப �ொது்கொபபு மற்றும் ழ்கயிருபபு ேொனியங்்கள் 
பேொ்டர்�ொன பிரசசழன்கள்-பேொழில்நுட்� பசயல்திட்்டம்- 
விெங்கு்கள் ைளர்பபின ப�ொருளொேொரம். 

 6  Food processing and related industries in India- scope’ 
and significance, location, upstream and downstream 
requirements, supply chain management. 

 6  இந்தியொவில் உைவுப �ேப�டுத்துேல் பேொ்டர்�ொன 
பேொழிற்சொழெ்கள்-இெககு-ேனிமுழறச சிறபபு-அழமவி்டம்- ஏற்ற 
இறக்கங்்கள்- தேழை்கள்- அளிபபு சங்கிலி தமம்�ொடு. 

 6 Land reforms in India. 

 6 இந்தியொவில் நிெசசீர்திருத்ேங்்கள்

 6  Effects of liberalization on the economy, changes in 
industrial policy and their effects on industrial growth. 

 6  உெ்கமயமொக்கலின விழளைொ்க இந்தியப ப�ொருளொேொரத்தின 
மீேொன ேொக்கம்-பேொழில் ப்கொள்ழ்கயில் மொற்றம் மற்றும் பேொழில் 
ைளர்சசியில் அேன விழளவு்கள்

 6  Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways 
etc. 

 6  அடிப�ழ்டக ்கட்்டழமபபுக்கள்-ஆற்றல்-துழறமு்கங்்கள்-சொழெ்கள்-
விமொன நிழெயங்்கள்-இரயில்தை மற்றும் �ெ. 

 6 Investment models. 

 6 மூெேன மொதிரி்கள்

 6  Science and Technology- developments and their 
applications and effects in everyday life. 

 6  அறிவியல் மற்றும் பேொழில்நுட்� தமம்�ொடு-தமம்�ொடு மற்றும் 
அனறொ்ட ைொழவில் இைற்றின �யன�ொடு்கள் மற்றும் ஏற்�டுத்திய 
ேொக்கங்்கள். 

 6  Achievements of Indians in science & technology; 
indigenization of technology and developing new 
technology. 

 6  அறிவியல் பேொழில்நுட்�த்தில் இந்தியர்்களின சொேழன்கள்-
பேொழில்நுட்�த்தில் உள்்ொட்டுத் ேயொரிபபு மற்றும் புதிய 
பேொழில்நுட்�ங்்கழள தமம்�டுத்துேல். 

 6  Awareness in the fields of IT, Space, Computers, 
robotics, nano-technology, bio-technology and issues 
relating to intellectual property rights. 

 6  ே்கைல் பேொழில்நுட்�ம், விண்பைளி, ்கணிணி்கள், எந்திரனியல், 
்ொதனொ பேொழில்நுட்�ம், உயிரித் பேொழில்நுட்�ம் ஆகியைற்றில் 
விழிபபுைர்வு- மற்றும் பேொ்டர்�ொன பிரசசழன்கள் தமலும் 
அறிவுசொர் பசொத்துரிழம. 

 6  Conservation, environmental pollution and 
degradation, environmental impact assessment. 

 6  இயற்ழ்கைளம் த�ைல், சுற்றுசசூைல் மொசு�ொடு மற்றும் சீர்த்கடு்கள்- 
சுற்றுச சூைல் ேொக்க மேபபீடு

 6 Disaster and disaster management. 

 6 த�ரி்டர் மற்றும் த�ரி்டர் தமெொண்ழம

 6  Linkages between development and spread of 
extremism. 

 6 ைளர்சசிககும் மற்றும் தீவிரைொே �ரைலுககுமொன பேொ்டர்பு

 6  Role of external state and non-state actors in creating 
challenges to internal security. 

 6  உள்்ொட்டுப �ொது்கொபபில் சைொல்்கழள ஏற்�டுத்துைதில் பைளி்ொட்டு 
அரசு சொர்ந்ே/சொரொே ்�ர்்கள்/ நிறுைனங்்களின �ங்்களிபபு

 6  Challenges to internal security through communication 
networks, role of media and social networking sites in 
internal security challenges, basics of cyber security; 
money-laundering and its prevention. 

 6  பேொழெத்பேொ்டர்பு பினனலின மூெம் உள் ்ொட்டுப �ொது்கொபபில் 
சைொல்்கழள ஏற்�டுத்துேல், உள்்ொட்டுப �ொது்கொபபில் 
சைொல்்கழள ஏற்�டுத்தும் ஊ்ட்கங்்கள் மற்றும் சமூ்க ஊ்ட்கங்்கள்-
இழையபைளிப�ொது்கொபபின அடிப�ழ்ட புரிேல்-�ைப�துக்கல் 
மற்றும் முனேடுபபு 
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 6  Security challenges and their management in border 
areas - linkages of organized crime with terrorism. 

 6  எல்ழெப �குதி �ொது்கொபபில் உருைொகும் சைொல்்கள் 
மற்றும் தமெொண்ழம- திட்்டமி்டப�ட்்ட குற்றங்்களுககும் 
தீவிரைொேத்திற்குமிழ்டதயயொன பேொ்டர்பு

 6 Various Security forces and agencies and their mandate. 

 6  �ல்தைறு ைழ்கயொன �ொது்கொபபு �ழ்ட்கள் மற்றும் மு்கழம்கள் 
மற்றும் அைற்றின �ணி்கள். 

்�ாது அறிவுததாள் 7: அைவியல், 
தேரரம மற்றும் மனப்�ாங்கு- Ethics, 
Integrity and Aptitude

This paper will include questions to test the candidates’ 
attitude and approach to issues relating to integrity, probity 
in public life and his problem solving approach to various 
issues and conflicts faced by him in dealing with society. 
Questions may utilise the case study approach to determine 
these aspects. The following broad areas will be covered 

இந்ேப �குதியில் இ்டம்ப�றும் வினொக்கள் தேர்ைரின மனப�ொங்கு 
மற்றும் த்ர்ழம, ஒழுக்கம், ்ொையம் மற்றும் மனப�ொங்கு ஆகியைற்ழற 
ப�ொதுசதசழையில் அைர் எவைொறு அணுகுகிறொர் என�ேழனயும் 
�ல்தைறு சிக்கெொன சூழநிழெ்கழள சமூ்கத்து்டன எதிர்ப்கொண்்ட த�ொது 
அைர் விழனயொற்றிய விேம் மற்றும் முடிபைடுத்ேல் திறன ஆகியைற்ழற 
�ரிதசொதிககும் ைழ்கயிலும் இருககும். வினொக்கள் நி்கைொய்வு (Case 
study) எதிர்ப்கொள்ளுேல் த�ொனற கூறு்கழளக ப்கொண்டிருககும். 

 6  Ethics and Human Interface: Essence, determinants and 
consequences of Ethics in-human actions; dimensions 
of ethics; ethics - in private and public relationships. 
Human Values - lessons from the lives and teachings 
of great leaders, reformers and administrators; role 
of family society and educational institutions in 
inculcating values. 

 6  அறவியல் மற்றும் மனிே பேொ்டர்பு-அறவியலின அடிப�ழ்ட மற்றும் 
மனிேச பசயல்�ொடு்களில் அற இயலின விழளவு்கள்- அற இயலின 
�ரிைொமங்்கள்- ப�ொது மற்றும் ேனியொர் பேொ்டர்பில் அற இயல்-
மனிே விழுமியங்்கள்-பசொந்ே ைொழகழ்கயிலிருந்து ்கற்றுக ப்கொண்்ட 
�ொ்டங்்கள் மற்றும் சிறந்ே ேழெைர்்கள், சீர்திருத்ேைொதி்கள் மற்றும் 
நிர்ைொகி்களின த�ொேழன்கள்-மனிே விழுமியங்்கழள ்கற்பிப�தில் 
குடும்�ம், சமுேொயம் மற்றும் ்கல்வி நிறுைனங்்களின �ங்்களிபபு. 

 6  Attitude: content, structure, function; its influence 
and relation with thought and behaviour; moral and 
political attitudes; social influence and persuasion. 

 6  மனப�ொங்கு-உட்ப�ொருள், அழமபபு மற்றும் பசயல்�ொடு்கள்-
சிந்ேழன மற்றும் பசயல்�ொடு்களின உறவில் மனப�ொங்கின 
பசல்ைொககு- த்ர்ழம சொர்ந்ே மற்றும் அரசியல் மனப�ொங்கு 
சமூ்கசபசல்ைொககு மற்றும் ப்கொள்ழ்கப �ற்று. 

 6  Aptitude and foundational values for Civil Service, 
integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, 

dedication to public service, empathy, tolerance and 
compassion towards the weaker-sections. 

 6  குடிழமப �ணி்களுக்கொன மனப�ொங்கு மற்றும் விழுமியங்்கள்- 
ப�ொதுசதசழை சொர்ந்ே அர்ப�ணிபபு்டன கூடிய த்ர்ழம, ்டு 
நிழெத்ேனழம மற்றும் �ொகு�ொ்டற்ற ேனழம த்ொக்கம் ஆகியன-
�சசொேொ�த்து்டன கூடிய சகிபபுத் ேனழம மற்றும் ்லிவுற்ற 
பிரிவினருக்கொன இரக்க உைர்வு. 

 6  Emotional intelligence-concepts, and their utilities and 
application in administration and governance. 

 6  உைர்சசிையப�ட்்ட அறிவுத்திறன - ப�ொதுைொன ்கருத்து - 
நிர்ைொ்கம் மற்றும் ஆளுழ்கயில் இேன �யன�ொடு்கள். 

 6  Contributions of moral thinkers and philosophers from 
India and world. 

 6  இந்திய மற்றும் சர்ைதேச ப்றிமுழறச சிந்ேழனயொளர்்கள் மற்றும் 
ேத்துைைொதி்கள்- அைர்்களுழ்டய �ங்்களிபபு

 6  Public/Civil service values and Ethics in Public 
administration: Status and problems; ethical concerns 
and dilemmas in government and private institutions; 
laws, rules, regulations and conscience as sources 
of ethical guidance; accountability and ethical 
governance; strengthening of ethical and moral values 
in governance; ethical issues in international relations 
and funding; corporate governance. 

 6  ப�ொதுசதசழையில் விழுமியங்்கள்-ப�ொது நிர்ைொ்கத்தில் அற 
இயலின ேனழம மற்றும் சிக்கல்்கள்- ப்றிமுழற்கள் பேொ்டர்�ொன 
குைப�நிழெ அரசு மற்றும் ேனியொர் நிறுைனங்்களில்-சட்்டங்்கள்-
விதி்கள்-ஒழுங்குமுழற்கள் மற்றும் மனசசொனறுககு ்கட்டுப�ட்்ட 
நிழெ்கள் ஆகியழை ப்றிமுழற்களின ைழி்கொட்டி்கள்-
ப�ொறுபபுழ்டழம மற்றும் ப்றிமுழற சொர்ந்ே ஆளுழ்க- ஆளுழ்கயில் 
ப்றிமுழற சொர்ந்ே மற்றும் த்ர்ழம சொர்ந்ே விழுமியங்்கழளப 
�ெப�டுத்துேல்-சர்ைதேச உறவில் ப்றிமுழற்கள் சொர்ந்ே 
சிக்கல்்கள்-சட்்டமுழறயொன ஆளுழ்கககு நிதியுேவி த�ொனறழை. 

 6  Probity in Governance: Concept of public service; 
Philosophical basis of governance and probity; 
Information sharing and transparency in government, 
Right to Information, Codes of Ethics, Codes of 
Conduct, Citizen’s Charters, Work culture, Quality of 
service delivery, Utilization of public funds, challenges 
of corruption. 

 6  ஆளுழ்கயில் த்ர்ழம-ப�ொதுசதசழையின ப�ொதுக்கருத்து-
�குத்ேறிவுச சிந்ேழன சொர்ந்ே ஆளுழ்க மற்றும் த்ர்ழம-
ே்கைல்்கழளப �கிர்ேல் மற்றும் அரசின பைளிப�ழ்டத் ேனழம- 
ே்கைல் அறியும் உரிழம- ப்றிமுழற்களின பேொகுபபு- ்்டத்ழே 
விதி்களின பேொகுபபு-குடிமக்கள் சொசனம்-�ணிக ்கெொசசொரம்- 
தசழைழயக ப்கொண்டு தசர்ப�தின �ண்பு- ப�ொதுப�ைத்ழே 
�யன�டுத்துேல்- ஊைலுக்கொன சைொல்்கள். 

 6 Case Studies on above issues. 

 6 தமதெ கூறப�ட்்டழை்களின நி்கைொய்வு பேொ்டர்�ொனழை
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தோள் 8 ைற்றும் 9 - விருப்பப்போடம் 
கீழக்கண்்ட �ட்டியல்்களுள் ஏதேனும் ஒரு �ொ்டத்திழன தேர்ந்பேடுக்கெொம். 
அந்ே �ொ்டத்திலிருந்து இரண்டு ேொள்்கள் இருககும். 

விருப்பப் போடத்தின் பட்டியல்கள்

தைளொண்ழம/ விெங்கு்கழளப த�ணிக ்கொத்ேல் - ்கொல்்ழ்ட அறிவியல் 
/மொனி்டவியல் / ேொைரவியல் / தைதியியல் / ்கட்டி்ட ப�ொறியியல் / 

ைணி்கம் மற்றும் ்கைககியல் / ப�ொருளொேரம் / மினனணு ப�ொறியியல் 
/புவியியல் /மண்ணியல் / ைரெொறு / சட்்டம் / தமெொண்ழம / ்கணிேம் 
/ இயந்திரவியல் /மருத்துை அறிவியல் / ேத்துைம் / இயற்பியல் / 
அரசியல் அறிவியல் / �னனொட்டு உறவு முழற்கள் /மதனொ ேத்துைம் / 
ப�ொது நிர்ைொ்கம் / சமூ்கவியல் /புள்ளியியல் / விெங்கியல்

முதன்மைத் ததர்வு விைோக்களின் பல்தவறு வமககள்

வமையமே (Define) ்்பாருளின் எலம்லமய ்தேரிவு்படுததுதேல அதோவது, விைாவாைது ஏற்்கை்வ 
வமையமே ்்சயயப்்படட ஒரு ்்பாருமை உள்ைது உள்ைவாறு எழுதுவது ஆகும். 

விைக்்கவுமை(describe) ்்பாருளிமைப் ்பற்றிய முழு விவைததிமையும் விைக்்கைா்க ்தேரிவிததேல என்்பது 
ஆகும்

விவாதிததேல (Discuss) ஒரு ் ்பாருளிமை மி்க ் தேளிவா்க ஆைாய்நது ்சாதே்க ைற்றும் ்பாதே்கைாை அம்்சங்கமை 
குறிப்பிடடு முடிவில ஒரு ்தேளிவாை முடிவுமைமய ்்காணடிருக்குைாறு எழுதுவது 
ஆகும்

விைக்்கம் (Explain) ்்பாருளிமை ஏன் ைற்றும் எதேற்்கா்க நி்கழ்நதேது எை முமேயா்க விைக்கிக் கூறுதேலும், 
்கருததுக்்கமை புரியும்்படி கூறுதேல ைற்றும் அ்நதேப் ்்பாரு்ைாடு ்தோடரபுமடய 
்பல்வறு நி்கழச்சி்கமை ்தேளிவு ்பட எழுதே்வணடும். 

விரிவா்கக் கூேல (elaborate) ்்கட்கப்்படட ்்பாருளிமை நுட்பைா்கவும் கூடுதேல தே்கவல்களுடனும் எழுதுவது. 

்்சயலவிைக்்கம் (Demonstrate) ்்கட்கப்்படட ்்பாருள் ்தோடர்பாை தே்கவல்கமை எடுததுக் ்காடடுடன் ்தேளிவா்க 
எழுதுதேல ஆகும்

்பகுததுமைததேல (Analyse) ்்கட்கப்்படட ்்பாருளிமை தேனிததேனிக் கூறு்கைா்கப் பிரிதது அதேற்கு துமணபுரியக் 
கூடிய வாதேங்கமையும் அ்தே ்நைததில ்்பாருளின் எதிர வாதேங்கமையும், 
ஒன்்ோ்டான்று எவவாறு ்தோடரபுமடயது என்்பதேமையும் எழுது்வணடும். 

ைதிப்பீடு (Access) ்்பாருள் எ்நதே அைவில உணமைத தேன்மையுடன் கூேப்்படடுள்ைது ்ைலும் அது 
்தோடர்பாை ஆயவுத தேைவு்கமையும் ைற்றும் ்்பாருளில உள்ை குமே்கள் ைற்றும் 
எதிரவாதேங்கமையும் குறிப்பிடடு ்்பாருளின் உணமைத தேன்மை்யாடு எ்நதே 
அைவில ஒததுப் ்்பாகின்றீர்கள் என்்பமதேயும் ்தேரிவிக்்க ்வணடும். 

ஒப்பீடு (Compare) ஒரு ்்பாருளின் குறிப்பிடததேக்்க ஒததே தேன்மை்கள் ைற்றும் ைாறு்படட தேன்மை்கமை 
ஒப்பிடடு ஒததே தேன்மை்கள் ைற்றும் ்வறு்படட தேன்மை்கமை கூேல ஆகும்

்வறு்படுதது (Contrast) ்்பாருமை ஒப்பீடு ் ்சயதேமதேப் ் ்பான்ேது தோன் ஆைால ் ்பாருட்களின் ் வறு்பாடமட 
தேனி்ய ்வறு்படுததி ஒன்றிலிரு்நது ைற்்ோன்று எவவாறு ்வறு்படடது எைவும் 
அ்நதே ்வறு்பாடடில முக்கியததுவம் வாய்நதேைவற்மேயும் குறிப்பிட ்வணடும். 

ஆைாயதேல (Examin) ்தேர்ந்தேடுததே ்்பாருளின் முக்கிய அம்்சங்கமை அது ்தோடர்பாை கூடுதேல 
தே்கவல்கமையும் நிறுவி நீங்கள் ் தேர்ந்தேடுததே தே்கவல்கள் ஏன் முக்கியைாைமவயா்க 
்கருதுகிறீர்கள் எைவும் அ்தே்்பால ்வறு எவவம்கயில இதேமை விைக்்கமுடியும் 
எைத ்தேரிதேல ்வணடும். 

்கருததுமைததேல (comment upon) ஒரு ்்பாருளின் முக்கியததுவதமதே ்வளிப்்படுததி அதேன் மீது உங்கைது 
்கருததுக்்கமை ்தேரிவிதது நீங்கள் ்தேரிவிததே ்கருததிமை ்ப்லப்்படுததுைாறு 
ஆதோைங்கமையும் தேைவு்கமையும் அதேற்்காை ்காைண ்காரியங்கமையும் முன்மவதது 
எழுதே ்வணடும். 

விவரிததேல (Give an account of) ஏதோவது ஒரு ்்பாருளிமைப் ்பற்றி விவைைா்க விைக்கி ஏன் எவவாறு நமட்்பற்ேது 
எை எழுதே ்வணடும். 

திேைாயவுடன் கூடிய ைதிப்பீடு 
(Critically evaluate)

ஒரு குறிப்பிடட ஆைாயச்சிப் ்பகுதியில ஏ்தேனும் ஒரு ்்பாருமை குறிப்பிடடு எ்நதே 
அைவுக்கு அ்நதேப் ்்பாருளின் ்சாைாம்்சததுடன் ஒததுப் ்்பாகிறீர்கள் எை தீரைாைம் 
்்சயது அதேமை ஒததுக்்்காணடு அல்லது எதிர ்கருதமதே ்தேரிவிதது ஏன் எை 
அதேற்்காை ்சான்றிமை தேகு்நதே ஆதோைங்களுடன் வழஙகி ஒரு இறுதி முடிவிற்கு 
வை்வணடும். அ்நதே முடிவிமை எவவாறு எடுததீர்கள் என்்பமதேயும் அ்நதே முடிவிமை 
எடுப்்பதேற்்காை முக்கிய ்காைணி்கள் எது எைவும் ்ையப்பிக்்க ்வணடும். 



இந்திய குடிமைப்பணித்தேர்வு அறிமுகம்

14

பபோதுவோக ஏற்படும் சந்ததகஙகள்

வயது ைற்றும் எத்தமை முமை ததர்பவழுதைோம்?

பிரிவு  அதி்க ்பட்ச 
வயது 

வாயப்பு்கள் (எததேமை முமே எழுதே்லாம்)

OC ்்பாதுப்பிரிவிைர 32 6 முமே 

OBC-இதேை பிற்்படுததேப்்பட்டார 35 9 முமே

தோழததேப்்பட்டார ைற்றும் 
்பழஙகுடியிைர SC/ST 

37 37 வயது வமை எததேமை முமே ்வணடுைாைாலும் எழுதே்லாம்

ைாற்றுததிேைாளி்கள், 42=10+32  6 ப�ொதுபபிரிவினர் 9 முழற

 6 OBC 9 முழற

 6 SC/ST உசச�ட்ச ையது ைரம்பு ைழர

குறிபபு: (ேமிழ ்ொட்டில் BC, MBC, DNC பிரிவு்கள் இேர பிற்�டுத்ேப�ட்த்டொர் பிரிவில் அ்டங்கும்)

இத்ததர்விமை எதிர்பகோள்ள பயிற்சி 
அவசியைோ?

முனப�ல்ெொம் குடிழமப �ணி தேர்வுககு �யிற்சி ப�றுைேற்கு மொைைர்்கள் 
ப்டல்லிககு பசனறு ைந்ேனர். ஏபனனறொல் �யிற்சி ழமயங்்கள் அங்கு 
அதி்களவில் இருந்ேது. ேற்சமயம் ஆட்சிப �ணி தேர்வுககு �யிற்சியளிககும் 
ழமயமொ்க பசனழன மொறி ைருகிறது. �யிற்சி ழமயங்்களில் �யிற்சி எடுப�து 
மட்டுதம தேர்வில் பைற்றி ப�றுைேற்்கொன உத்திரைொேத்ழே ேரொது என�து 
எனனுழ்டய ஆதெொசழன ஆகும். ேற்த�ொழேய ே்கைல் பேொழில்நுட்� 
இழைய ைளர்சசியொல் குககிரொமத்திலிருந்து கூ்ட ேயொர்க முடியும். இேற்்கொன 
விளக்க வீடிதயொக்கள் யூ டுயூப ேளத்தில் ஏ்கமொ்க இருககிறது. உேொரைமொ்க 
சமீ�த்தில் பைளிைந்ே குடிழமப �ணித் தேர்வு்களில் பைற்றிப�ற்ற அகிெ 
இந்திய ேரைரிழசப �ட்டியலில் இரண்்டொம் இ்டம் ப�ற்ற ்ஹரியொைழை 
சொர்ந்ே அனு குமொரி சிறந்ே எடுத்துக்கொட்்டொகும். 

இத்தேர்விற்கு புதிய ்�ரொ்கயிருபபின இத்தேர்ழைப�ற்றி விளக்கமொ்க 
எனன, ஏது, எவைொறு என�து �ற்றி அறிந்து ப்கொள்ைேற்கும் மொதிரி 
தேர்வு எழுதுேல் த�ொனறைற்றிற்்கொ்க ஒரு �யிற்சி ழமயத்தில் தசர்ைது 
சிறந்ே அறிவுழரயொகும். ஆனொல் �ைம் பசெவு பசய்ைதில் ்கைனமொ்க 
இருத்ேல் தைண்டும். நீங்்கள் ழமயங்்களில் பசெவு பசய்து தசர இயெொது 
எனறு நிழனத்ேொல், இெைச �யிற்சி ழமயங்்கள் நிழறய உள்ளன. 
அைற்றில் ஏதேனும் ஒரு �யிற்சி ழமயத்தில் தசர்ந்து ப்கொள்ளெொம் 
அல்ெது எங்்கள் �யிற்சி ழமயம் எபத�ொதும் உங்்களுககு உேவிக்கரம் 
நீட்டும். ேமிை்க அரசு ஆண்டுதேொறும் நுழைவுத்தேர்வு ்்டத்தியும் இெைச 
ேங்குமி்டம் மற்றும் உைவு்டன கூடிய இெைசப�யிற்சியளிககிறது. 
(http://www. civilservicecoaching. com/. com) 

குடிமைப்பணி ததர்விற்கு நீஙகள் 
எப்பபோழுதிலிருந்து தயோரோகைோம்?

ஒருைர் ேங்்களுழ்டயப �ள்ளிப�டிபபு முடிந்ேவு்டன குடிழமப�ணி 
தேர்விற்கு ேயொரொைது சொெசசிறந்ேேொகும். சிெர் த�ொட்டித் தேர்வு்கழள 
எழுதுைேற்கு உ்கந்ே �ொ்டபபிரிவு்கழள �ட்்டப�டிபபிற்கும் தேர்வு 
பசய்கினறனர். ஆனொல் ்ம்மில் �ெர் �ட்்டப�டிபழ� �டித்துக 
ப்கொண்டிருககும் த�ொது அல்ெது �ட்்டப�டிபழ� முடித்ே பிறகு 
இத்தேர்விழன எழுேெொம் என எண்ணுகினறனர். தமலும் சிெர் உயர்க 
்கல்விப �யிலும் த�ொது த�ொட்டித் தேர்விற்கு ேயொரொ்க துைங்குகினறனர். 
நீங்்கள் உண்ழமயொ்கதை இந்திய ஆட்சிப �ணியொளரொ்க தைண்டுபமன 
விரும்பினொல் நீங்்கள் �ட்்டப�டிபபின த�ொதே தேர்வுககுத் ேயொரொ்கெொம். 

இத்தேர்விற்கு உங்்கழளத் ேயொர்�டுத்திக ப்கொள்ளும் த�ொது உங்்களது 
�ட்்டப�டிபபிற்கு எந்ே �ொதிபபும் இல்ெொமல் ்கைனம் முழுைதும் 
�ட்்டப�டிபழ� பைற்றி்கரமொ்க முடிப�தில் ஆர்ைமொ்க இருத்ேல் 
தைண்டும். �ட்்டப�டிபபு �ொ்டங்்கழளப �டிககும் ்கொெங்்களில் ப�ொது 
அறிவு �குதி்களில் மட்டுதம ்கைனம் பசலுத்ே தைண்டும். உங்்களது 
�ட்்டப�டிபழ� பைற்றி்கரமொ்க முடித்ே பிறகு விருப�ப �ொ்டத்திற்கு 
ேயொரொ்கெொம். சிெர் ேங்்களது �ட்்டப�டிபழ�தய த�ொட்டித் தேர்விற்்கொன 
விருப�ப �ொ்டமொ்க தேர்ந்பேடுத்துக ப்கொள்கினறனர். 

பட்டப்படிப்பு படிப்பவர்கள் என்ை பசயய தவண்டும்?

முேலில் உங்்கழள மனேளவில் இத்தேர்வுககு ேயொர் பசய்ய தைண்டும் 
அேழனத் பேொ்டர்ந்து உங்்கழளச சுற்றி ்்டக்கககூடிய சமூ்க, 
ப�ொருளொேொர, சர்ைதேச நி்கழவு்கழளக கூர்ந்து ்கைனிக்கதைண்டும் 
இேற்கு துழனயொ்க பசய்தித்ேொள்்கழள இந்ே நிழெயில் �யன�டுத்திக 
ப்கொள்ளதைண்டும். முடிந்ேொல் ஏற்்கனதை பைற்றிப�ற்றைர்்கழள சந்தித்து 
ஆதெொசழன த்கட்்கெொம். ்கல்லூரியில் ்ழ்டப�றும் விழளயொட்டு 
மற்றும் வினொடி வினொ, ்கருத்ேரங்்கம் த�ொனற த�ொட்டி்களில் ்கெந்து 
ப்கொள்ளெொம். இேனமூெம் ேனனம்பிகழ்கயும் மற்றைர்்களு்டன ்கெந்து 
த�சும் திறன, குழுசபசயல்�ொடு த�ொனறழை ைளரும். 

பணிபுரிந்து பகோண்தட ததர்வுக்கு 
தயரோகைோைோ?

ஆம். ஆனொல் அேற்கு முனபு ஒரு உண்ழமழய புரிந்து ப்கொள்ள தைண்டும். 
எந்ே விே தைழெககும் பசல்ெொமல் முழு த்ரமும் �டிப�ைர்்களுககும் 
உங்்களுககும் கிழ்டககும் த்ரத்ழே ஒபபிட்டு அேழனக குற்ற உைர்ைொ்க 
்கருேககூ்டொது நீங்்கள் உங்்களுககு கிழ்டககும் குழறந்ே த்ரத்ழேக 
கூ்ட இேற்்கொ்க �யன�டுத்ேதைண்டும். தமலும் நீங்்கள் அலுைெ்கத்தில் 
இழையத்தில் உெவுைழே �டிப�ேொ்க ்கருேககூ்டொது அது ே்கைல்்கழள 
அறிந்து ப்கொள்ைேற்்கொ்கதை இருக்க தைண்டும். தினசரி மூனறு மணி த்ரம் 
முேல் ்ொனகு மணி த்ரம் �டித்ேொதெ சிறப�ொ்க ேயொர் பசய்யமுடியும். 
ஆனொல் தேர்வுககு முனனர் சிெ மொேங்்களொைது நீங்்கள் விடுபபு 
எடுத்துகப்கொண்டு தீவிரமொ்க ேயொர் பசய்ய தைண்டும். 

எவவளவு கோைம் தயோர் பசயய தவண்டும்?

இத்தேர்ழைப ப�ொறுத்ேைழர குழறந்ே�ட்சம் ஒனறழர ைரு்டமொைது நீங்்கள் 
உண்ழமயொ்க தீவிரமொ்க ேயொரொகுேல் தைண்டும். ஏபனனில் இத்தேர்வு 
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�ற்றிய புரிேலுககும் சரியொன அணுகுமுழறழய பேரிந்து ப்கொள்ளவுதம 
ஆறு மொேங்்களுககு தமல் ஆகிவிடும். தமதெ பசொனனது ஒனறழர 
ைரு்டம் என�து குழறந்ே�ட்சம் ஆனொல் நீங்்கள் எவைொறு ேயொரொகிறீர்்கள் 
என�ேழனப ப�ொறுத்து இக்கொெம் மொறுேலுககு உட்�ட்்டது. 

திைமும் எவவளவு தநரம் தயோரோக தவண்டும்?

குழறந்ே �ட்சம் தினசரி 6 முேல் 8 மணி த்ரம் தீவிர ேயொரிபபு 
தேழை. இதில் நீங்்கள் பசய்தித்ேொள் ைொசிப�து மற்றும் பேொழெக்கொட்சி 
விைொேங்்கள் �ொர்ப�து நீங்்கெொ்க. 

புதிதோக இத்ததர்வுக்கு தயோரோகுபவர்கள் 
எஙகிருந்து தயோரோக தவண்டும்?

புதிேொ்க இத்தேர்வுககு ேயொரொகு�ைர்்கள், தினசரி பசய்தித்ேொள் 
ைொசித்ேலில் இருந்து துைங்்க தைண்டும். அேொைது ்ொளிேழ்களில் 
ைரும் பசய்தியிழன அப�டிதய உள்ைொங்்கொமல் ஏன? எேற்்கொ்க இந்ே 
பசய்தி ைந்துள்ளது?. பசய்தியின பினபுெம் எனன? இேன ேொக்கம் 
சமூ்கத்தில் எவைொறு இருககும் என கூடுமொனைழர அெசி ஆரொய்ந்து 
கூடுேெொ்க பேரிந்து ப்கொள்ளதைண்டும் ஆரம்�த்தில் இது ்கடினமொன 
பசயெொ்க தேொனறும் ்ொளழ்டவில் இசபசயல் எளிழமயொனேொ்கவும் 
ஆர்ைமொனேொ்கவும் மொறிவிடும். 

இதில் ஈடு�ொடு ைருைேற்கு ஒருைர் சிெ புத்ே்கங்்கழள ைொசிப�திலிருந்து 
துைங்்கெொம், சிறகுககுள் ைொனம் (ேமிழில் தேர்பைழுதி முேல்முேெொ்க இந்திய 
ஆட்சிப�ணிககு பசனற திரு. �ொெகிருஷ்ைன இ. ஆ. � எழுதியது), இரொமசந்திர 
கு்கொவின ்வீன இந்தியொவின சிற்பி்கள், முனனொள் குடியரசுத் ேழெைர் எழுதிய 
அகனிச சிறகு்கள், இந்திய ஆட்சிப�ணி அதி்கொரி திரு. இழறயனபு எழுதிய ஐ ஏ 
எஸ் பேொ்டர்�ொன புத்ே்கங்்கழள �டிப�ேன மூெம் துைங்்கெொம். தமலும் அண்ைொ 
நூற்றொண்டு நூெ்கத்தின யூ டூயுப தசனலில் சிறந்ே ஐ ஏ எஸ் அதி்கொரி்களின 
த�சசுக்கள் மற்றும் ஆதெொசழன்கள் உள்ளன. அைற்ழறப �ொர்ப�தின மூெமும் 
துைங்்கெொம். முடிந்ேொல் ேமிழசபசல்ைன ஐ ஏ எஸ் எனும் திழரப�்டம் இந்திய 
ஆட்சிப�ணிழயப �ற்றி சிறப�ொ்க ்கொட்சிப�டுத்தியிருககும் எவைொறு நீங்்கள் 
மக்களுககு தசழை பசய்ய இயலும் என�து புரியும். 

பைமுமை ததர்பவழுதிைோல் ைட்டுதை 
இத்ததர்வில் பவற்றிபபை இயலுைோ?

அப�டிபயல்ெொம் ஏதுமில்ழெ முழறயொன திட்்டமி்டல், பேளிைொன 
ேயொரிபபு மற்றும் இத்தேர்வுக்கொ்க ்கணிசமொன ்கொெத்ழேயும் முழறயொ்க 
�யன�டுத்துைதின மூெம் முேல் முயற்சியிதெதய பைற்றி ப�றெொம். 
்கழ்டசி முயற்சியிலும் பைற்றி ப�றெொம். 

இத்ததர்வு மிகவும் கடிைைோை ததர்வு என்ை 
பரப்புமர வந்து பகோண்தட இருக்கிைதத இது 
உண்மையிதைதய கடிைைோைதோ?

தேர்வு ்கடினமொனது எனற எண்ைம் தேழையில்ழெ. ஆனொல் ப�ொதுைொ்க 
பைளிதய �ரப�ப�டும் அளவுககு ்கடினமொன தேர்வு அல்ெ. ்கைனமொன 
திட்்டமி்டல் மற்றும் பேரிவு பசய்ே ைொசிபபு ஆகியைற்ழற பசய்ேொல் 
்கடினமல்ெ. 

நோம் சூரியனுக்கு கீழ் உள்ள எல்ைோவற்மையும் 
படிக்க தவண்டுைோ?

ப�ொதுைொ்க ்ொம் �ொர்ககும் அழனத்ழேயும் �டிக்கதைண்டும் எனற ப�ொய் 
�ரபபுழர நீண்்ட ்கொெமொ்கச பசொல்ெப�ட்டு ைருகிறது ஆனொல் உண்ழம 
அதுைல்ெ. ்கணிசமொன அளவு ே்கைல்்கழள ்ொம் பேரிந்து ழைத்திருக்க 
தைண்டும் ஆனொல் எல்ெொைற்ழறயும் அல்ெ ப்கொடுக்கப�ட்டுள்ள 

�ொ்டத்திட்்டத்தின ேழெபழ� ஒட்டி த�ொதுமொன அளவு பேரிந்திருந்ேொல் 
்ல்ெது. ்ொம் �டிககும் எேழனயும் பசய்தியொ்கதைொ ே்கைல்்களொ்கதைொ 
உள்ைொங்்கொமல் சிறிய �குத்ேொய்விற்குப பிறகு மூழளககுள் ஏற்றதைண்டும். 

போடஙகமள நோம் மிக ஆழைோக கல்வியோளோர்கமளப் 
தபோல் படிக்க தவண்டுைோ?

அப�டிபயல்ெொம் ஏதும் இல்ழெ. �ொ்டத்தின அடிப�ழ்ட மற்றும் அேனு்டன 
பேொ்டர்புழ்டய கூடுேல் ே்கைல்்கழள பேரிந்து ழைத்திருந்ேொல் த�ொதும் 
ஆய்வு மொைைர் �டிப�து த�ொெ ஆைமொ்கப �டிப�து தேழையற்றது. 

நோன் ஒரு நோமளக்கு எவவளவு தநரம் படிக்க 
தவண்டும்?

சிறப�ொன ேயொரிபபு என�து ் ொம் எவைளவு மணி த்ரம் �டிப�து என�தில் 
இல்ழெ �ொ்டத்ழே ்ொம் எவைொறு உள்ைொங்கி �டிககிதறொம் என�தில்ேொன 
உள்ளது. சிெ மொைைர்்கள் ஒரு ேழெபழ� �டிக்க 2 மணி த்ரம் எடுத்துக 
ப்கொண்்டொல் இனனும் சிெர் 30 நிமி்டங்்களில் முடித்து விடுைர் ஆ்கதை 
ஒவபைொரு ்�ரின திறழனப ப�ொருத்து த்ர அளவு மொறு�டும். 

படிக்கும் தபோது குறிப்புகள் எடுத்து படிக்க 
தவண்டுைோ? 

குறிபபு்கள் எடுப�து ஒருைருககு பிடித்ேமொனேொ்கவும் ஒத்துப த�ொைேொ்கவும் 
இருந்ேொல் எடுக்கெொம். ஆனொல் குறிபப�டுத்துேொன ேயொரொ்க தைண்டும் 
எனற ்கட்்டொயம் இல்ழெ. சிெ த�ர் �டித்ே புத்ே்கங்்கழள மறுைொசிபபுககு 
�யன�டுத்துைர். சிெர் ேொங்்கள் எடுத்ே குறிபபு்கழள மறுைொசிபபுககு 
�யன�டுத்துைர். குறிபபு்கள் எடுப�ேனொல் சிெருககு மனதில் ்னகு 
�திைொகும் மறுைொசித்ேலின த�ொது ்கொெம் விரயமொைது ேவிர்க்கப�டும். 

போடப்புத்தகத்மத எவவோறு வோசிப்பது ைற்றும் 
குறிப்பபடுப்பது. 

ஒருைர் �ொ்டபபுத்ே்கத்ழே முேலில் ஒரு ்கழேத�ொெ ைொசிக்க தைண்டும் �ெமுழற 
ைொசித்து ேொங்்களுககு புரியும் ைழ்கயில் குறிபபு்கழள எடுத்துக ப்கொள்ளெொம். 

விருப்பப்போடத்மத எவவோறு ததர்ந்பதடுப்பது?

விருப�ப �ொ்டத்திழன பேரிவு பசய்ைேற்கு முனபு ஏற்்கனதை ேயொரொகிக 
ப்கொண்டிருககும் மொைைர்்கள் மற்றும் இத்தேர்வில் பைற்றி ப�ற்றைர்்கழள 
சந்தித்து ஆதெொசழன ப�றெொம். விருப�ப �ொ்டத்ழே ப�ொருத்ேைழரயில் 
நீங்்கள் ்கல்லூரியில் �டித்ே �ொ்டத்ழேதய தேர்ந்பேடுக்க தைண்டிய 
அைசியம் இல்ழெ. உங்்களுககு விருப�மொன �ொ்டத்திழனயும் 
தேர்சசி விகிேம் மற்றும் விருப� �ொ்டத்திற்்கொன ஆதெொசழன மற்றும் 
�ொ்டககுறிபபு்கள் கிழ்டககிறேொ என�ேழனயும் ழைத்து பேரிவு 
பசய்யெொம். முககியமொ்க நீங்்கள் தேர்வு பசய்யும் விருப�ப�ொ்டம் 
ப�ொது அறிவுத் ேொள்்களில் ஏேொைது ஒனறுககு உேவி புரிகிறேொ எனற 
த்கொைத்திலும் ஆரொய்ந்து முடிபைடுக்கெொம். உேொரைமொ்க, பூத்கொளம் 
�டித்ேொல் முேனழமத் தேர்விற்கு உேவியொ்க இருககும். இவைொறு 
ஆரொய்ந்து விருப� �ொ்டத்திழன பேரிவு பசய்ைது ்ல்ெது. 

சிைர் நீண்ட நோள்கள் ததர்வுக்கு தயோரோகியும் 
ததர்ச்சி பபைவில்மை ஆைோல் சிைர் ஏததனும் 
பணியில் இருந்து பகோண்தட இரண்டு 
முமையும் பவற்றி பபறுகிைோர்கள் எவவோறு?

நீண்்ட ்ொள்்களொ்க ேயொர் பசய்தும் பைற்றி ப�ற முடியவில்ழெபயனில் 
அது அைர்்களின ேைறொன அணுமுழறயொ்கதைொ அல்ெது தீவிரமொ்க ேயொர் 
பசய்யொேதின விழளைொ்கதைொ இருக்கெொம். தமலும் மத்திய அரசுப �ணியொளரின 
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பேரிைொனது எல்தெொழரயும் பேரிவு பசய்ைேல்ெ சிறப�ொனைர்்கழள பேரிவு 
பசய்ைதே ஆகும். இரண்டு முழற பைற்றிப�றுதைொர்்கள் உறுதியொ்கவும் 
இேற்்கொ்க ேங்்கழள முழுழமயொ்க அர்ப�ணித்து சிறந்ே பசயல் திட்்டத்திழன 
ப்கொண்டு ேயொர் பசய்திருப�ொர்்கள். தமலும் இைர்்கள் ேங்்களின ேைறு்கழள 
திருத்திக ப்கொண்டு ேயொரொைதும் ஒரு ்கொரைமொகும். 

இங்தக ்வயது ஒரு காைணியாக இருக்குமா? 
சிலர 20 ்வயதிலிருநதத து்வங்குகிைாரகள் 
சிலர 30 ்வயதில் து்வங்குகிைாரகள். 

தமதெ கூறிய இருைழ்கப பிரிவினரும் பைற்றி ப�ற்றுள்ளொர்்கள் எனதை 
ையது ஒரு ேழ்டயொ்க இருக்கொது. தமலும் அதி்க ையதுழ்டயைர்்கழள 
த்ர்்கொைல் குழுவும் குழறத்து மதிபபிடுைதில்ழெ. 

சிெ த்ரங்்களில் ் ொன இழே நிழனத்து ்கைழெ ப்கொள்கிதறன. ேற்த�ொது 
்ொன எந்ேப �ணியிலும் இல்ழெ, எனகப்கன எந்ே �ணிப �ொது்கொபபு 
இல்ழெ தமலும் இத்தேர்தைொ �ெ மொறுேல்்கழளக ப்கொண்்டது. சிெ 
த்ரங்்களில் ்ொன இந்ேமுழற தேொல்வி அழ்டந்து விடுதைதனொ எனக 
்கருதுகிதறன தமலும் ஒரு ஆண்டு முழுைதும் இத்தேர்வுககு எனனொல் 
ேயொரொ்க இயெொது. ்ொன எனன பசய்ய தைண்டும்? 

இத்தேர்வில் பைற்றி ப�றுைேற்கு முேலில் உங்்களுககுத் தேழை 
ேனனம்பிகழ்க அேற்குப பினனதர மற்றழைபயல்ெொம். தமதெ 
த்கட்்கப�ட்்ட த்கள்விழய நீங்்கள் மனதில் ழைத்து தீவிர ஆய்வுககுப 
பின ஒரு முடிவுககு ைரெொம். ஒரொண்டு ்கொெ்கட்்டத்தில் முடியொது 
எனறொல் ஏேொைது ஒரு தேர்வில் பைற்றி ப�ற்று �ணிப �ொது்கொபபு 
ப�ற்ற பின இத்தேர்வுககு ேயொரொ்கெொம். நிழறய த�ர் இந்ே முழறயில் 
பைற்றி ப்கொண்டுள்ளனர் எனதை நீங்்கதள இேற்்கொன முடிவு்கழள தீவிர 
ஆய்வுககுப பின எடுக்க தைண்டும். 

இத்ததர்வு தயோரிப்புக் கோைம் முழுவதும் நோம் 
எவவோறு ஊக்கைோக இருப்பது? 

சிெ த்ரங்்களில் தசொர்வு்கள், இனம்புரியொே ்கைழெ த�ொனறழை 
ைரெொம் ஆனொல் அதிலிருந்து ்ொம் மீண்டு உ்டனடியொ்க ேயொரிபபுககுள் 
ஈடு�்டதைண்டும். இது த�ொனற ்கைழெ, மனத்தி்டமில்ெொே ்கொெங்்களில் 
்மககு துழையொ்க ்ம்ழம ்னறொ்க ஊக்கப�டுத்ேககூடிய புத்ே்கங்்கழள 
ைொசித்து ்ம்ழமதய ்ொம் ஊக்கப�டுத்திக ப்கொள்ள தைண்டும். 

்ொன ஒரு ஏழழமயொன குடும்�த்ழேச சொர்ந்ேைன எனககு எந்ே ஒரு 
ைழி்கொட்டியும் இல்ழெ எனககு இது ஒரு குழறயொ்கத் பேரிகிறது. 

த் ர்ழமயொ்கச பசொல்ெ தைண்டுபமனறொல் ைழி்கொட்டுேல் இருந்ேொல் குறுகிய 
்கொெத்திற்குள் உங்்களொல் சிெ பசயல்்கழள சிறப�ொ்க பசய்யமுடியும். நீங்்கள் 
நிதி ைசதியின அடிப�ழ்டயிதெதய �ெமற்றைரொ்க இருககினறீர்்கள் உங்்களி்டம் 
உண்ழமயொன மனத்தி்டம் இருந்ேொல் ஏழழம ஒரு ப�ொருட்்டல்ெ. தமலும் 
இபத�ொழேய ்கொெ்கட்்டத்தில் ைழி்கொட்டுேலுக்கொ்க அதி்க இழையேளங்்கள், யூடுயுப 
தசனல்்கள், ைழெப �க்கங்்கள், புத்ே்கங்்கள் ஆகியழை உள்ளது அேழன 
முழறயொ்கப �யன�டுத்தினொல் இது ஒரு குழறயல்ெ. தமலும் ேமிழ ொ்டு அரசு 
பசனழனயில் இெைசப �யிற்சியும் மொைட்்டம் தேொறும் மொைட்்ட நூெ்கத்தின 
ைொயிெொ்கவும், தைழெைொய்பபு அலுைெத்தின மூெமொ்கவும், �ல்்கழெக ்கை்கம் 
மூெமொ்கவும் இெைசப �யிற்சி அளிககினறது அழே முழறயொ்க �யன�டுத்திக 
ப்கொள்ளெொம். 

தமிழில் தயோரோவது கடிைைோை பணி என்று 
கூறுகிைோர்கதள உண்மையோ?

்கடினம் என�து அைரைர் �ொர்ழையில் ஆனொல் ஆங்கிெத்து்டன 
ஒபபிடும் த�ொது சிெ ்ழ்டமுழறச சிக்கல்்கள் இருப�ழே ஏற்றுக 

ப்கொள்ளத்ேொன தைண்டும் ஆனொல் அைற்ழறபயல்ெொம் ப�ொய்யொககி 
ேமிழ ்ொட்டிலிருந்து ேமிழிதெதய தேர்பைழுதி பைனற திரு சரைனண் 
ஐ. ஏ. எஸ், திரு இளம்�்கைத் ஐ. ஏ. எஸ், திரு மணி்கண்்டன 
ஐ. ஏ. எஸ் ஆகிதயொர் எடுத்துக்கொட்்டொ்க தி்கழகினறனர். எனதை 
்கடினமொன திட்்டமிட்்ட உழைபபு்டன பசயெொற்றும் த�ொது பமொழி 
ஒரு ப�ொருட்்டல்ெ. ஆனொல் ்ழ்டமுழறச சிக்கல்்கள் என�து இங்த்க 
இரண்டு இருககினறது ஒனறு வினொத்ேொழளப புரிந்து ப்கொள்ள 
த�ொதுமொன ஆங்கிெ அறிழைப ப�ற்றிருப�து தமலும் தேர்வுககு 
ேயொரொகும் ்கொெ்கட்்டத்தில் சிெ முககிய ேழெபபு்களுக்கொன ஆேொரக 
குறிபபு்கள் ேமிழில் கிழ்டப�தில்ழெ எனற இரண்டும் ேொன ஆனொல் 
ேமிழில் கிட்்டத்ேட்்ட %70 ைழர ஆேொரக குறிபபு்கள் இருககினறன 
அேழன முழறயொ்க �யன�டுத்தினொதெ பைற்றி கிழ்டககும். எனதை 
ேமிழிதெதய ேயொரொ்க தைண்டும் என முடிபைடுங்்கள். 

தமிழில் எவவோறு தயோரோவது?

ேமிழில் ேயொரொைது என நீங்்கள் முடிபைடுத்துவிட்்டொல் ஒனழறக 
்கைனத்தில் ப்கொள்ள தைண்டும், வினொத்ேொள்்கள் முேல் நிழெ 
மற்றும் முேனழமத் தேர்வில் ஆங்கிெத்திதெதய இருககும் எனதை 
வினொத்ேொள்்கழள புரிந்து ப்கொள்ளககூடிய அளவிற்கு ்மது ஆங்கிெ 
அறிழை ைளர்த்துக ப்கொள்ளதைண்டும். ஆங்கிெ அறிழை ைளர்த்துக 
ப்கொள்ைேற்கு ்ொம் முேலில் �ொ்ட ைொரியொன ்கழெச பசொற்்கழள 
ேமிழ மற்றும் ஆங்கிெத்தில் முழறயொ்க ேயொர் பசய்ய தைண்டும் 
பினபு இேழன ்்டபபு நி்கழவு்களிலும் �ொ்டத்திலும் ்ொம் புகுத்தி ேயொர் 
பசய்ேொல் ேமிழில் ேயொர் பசய்ைது எளிது. �ொ்டைொரியொன ்கழெச 
பசொற்்களுககு பசனழன �ல்்கழெக ்கை்கத்தின துழறைொரியொன 
அ்கரொதிழயப �யன�டுத்ேெொம். 

தமிழில் பயிற்சியளிக்கக் கூடிய பயிற்சி 
நிறுவைஙகள் உள்ளைவோ?

இபத�ொது ைழர ேமிழ பமொழிககு முககியத்துைம் ப்கொடுத்து �யிற்சியளிககும் 
நிறுைனங்்கள் இல்ழெ. 2019 ஆம் ஆண்டு முேல் நிழெத்தேர்வுககு 
ேமிழ ைழியில் முேல் நிழெ மற்றும் முேனழமத் தேர்வுககு �யிற்சி 
அளிக்க ்மது ழமயம் ஏற்�ொடு்கள் பசய்து ைருகிறது. ஜூழெ 2 
ைது ைொரம் முேல் �யிற்சி ைகுபபு்கள் பேொ்டங்கும். �ொ்டககுறிபபு்கள் 
அழனத்து ேழெபபு்களுககும் ேமிழபமொழியிதெதய ைைங்்கப�டும். ்்டபபு 
நி்கழவு்களுககும் ேமிழ பமொழியிதெதய குறிபபு்கள் ைைங்்கப�டும். 

பபோதுவோக கூைப்படும் ைோமயகள்

நீஙகள் ஐ ஏ எஸ் ஆவதற்கோக கைவு கோண 
தவண்டும்

உண்ழமயிதெதய அபேல்ெொம் தேழையில்ழெ நீங்்கள் ஆட்சிப 
�ணித்தேர்வில் பைற்றியழ்டைேற்கு எந்ே ்கொரைம் தைண்டுமொனொலும் 
இருக்கெொம் அது இறுதி ைழர உங்்கழள ஒருமு்கப�டுத்தி ைழி ்்டத்தும்

தயோர் பசயவதற்கு படல்லி அல்ைது பசன்மை 
தபோன்ை நகரஙகளில் தஙகிப்படிக்க தவண்டும். 

இதுவும் ப�ொதுைொ்க �யிற்சி நிறுைனங்்களொல் உருைொக்கப�டும் 
த�ொலியொன தேொற்றம் அதேத�ொல் ்்கரங்்களில் ேங்கி �யில்ைது 
உேவும் ஆனொல் அது பைற்றிழய உறுதி�டுத்ேொது. ேற்த�ொழேய 
்கொெத்தில் புத்ே்கங்்கழள ைொங்்கக கூ்ட ்்கரங்்களுககு பசல்ெ தைண்டிய 
தேழையில்ழெ மினனனு ைணி்க நிறுைனங்்கள் மூெம் ைொங்கிக 
ப்கொள்ளெொம் அல்ெது இழையத்தில் த�ொதுமொன அளவு குறிபபு்கள், 
வீடிதயொக்கள் ஆகியழை நிரம்பி ைழிகினறன. உங்்களின உண்ழமயொன 
அக்கழற மட்டுதம பைற்றிககு ைழி. 
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நுண்ணறிவு திைன் 500 த்வணடும் 
என்கிைாரகதே

பைற்றிப�ற்றைர்்கழள உற்று த்ொககுங்்கள் இேற்்கொன விழ்ட 
விளங்கும். 

ஒரு ோரேக்கு 25 மணி தேைம் �டிக்க 
த்வணடும் என்கிைாரகதே

பைற்றி ப�ற்றைர்்கள் அழனைரும் ்ம்மி்டமிருந்தே ைருகிறொர்்கள் 
தைற்றுகிர்கத்திலிருந்து அல்ெ. ப�ொதுைொ்க 7 முேல் 9 மணி த்ர 
தூக்கம் தைண்டும். ஒரு ்ொழளககு 6 முேல் 8 மணி த்ரம் ேயொர் 
பசய்ேொல் த�ொதுமொனது. 

சமூக வோழ்க்மகக்கு விமடயளிக்க 
தவண்டுைோதை

இத்தேர்வில் பைற்றி ப�றுைேற்கு துறபைல்ெொம் தமற்ப்கொள்ள 
தைண்டியதில்ழெ ஆனொல் உங்்களது சமூ்க ்்டைடிகழ்கககு (திருவிைொ, 
திருமை விைொ) சிெ ைழரயழற்கழள ழைத்துக ப்கொள்ள தைண்டும். 
தமலும் சமூ்க ைழெத்ேளங்்கழள (whatsapp, facebook, telegram) 
எந்ே அளவுககு �யன�டுத்ே முடியுதமொ அந்ே அளவுககு �யன�டுத்ே 
தைண்டும் (தேழையற்ற விைொேம் ்கட் ஆப, தேர்வுமுழற மொற்றம் 
த�ொனறைற்றிலிருந்து விெகிதய இருக்க தைண்டும்)

ஆஙகிைத்தில் மிகவும் புைமை பபற்றிருக்க 
தவண்டுைோதை?

ஆங்கிெத்தில் நீங்்கள் ஆரொய்சசி பசய்யத் தேழையில்ழெ. 
ஆனொல் அடிப�ழ்டயொன ஆங்கில் அறிவு அைசியம் அதில் நீங்்கள் 
பினனழ்டைேொ்க ்கருதுகினறீர்்கதளயொனொல் அேழன அறிந்து ப்கொள்ள 
முயற்சி பசய்யதைண்டும். 

அதிர்்ஷடம் தவண்டும் என்கிைோர்கதள

எதுவுதம பசய்யொமல் அதிர்ஷ்்டம் ழ்க ப்கொடுக்கொது உங்்கள் ்கடின 
முயற்சிககு ஏற்� அதிர்ஷ்்டம் ழ்க ப்கொடுககும். 

பயிற்சி விவரம்

பயிற்சிக்கோைம் 

ஜீழெ 2018 முேல் ஏபரல் அல்ெது தம 2019 ஆம் ஆண்டு ைழர

பயிற்சி தநரம்

ைொர்ொட்்களில் ்கொழெ முேல் மதியம் ைழர

பயிற்சியளிக்கப்படும் போடஙகள்

முேல் நிழெத்தேர்வுக்கொன ப�ொதுத்ேொள் மற்றும் முேனழமத் தேர்வுக்கொன, 
்கட்டுழரத்ேொள் மற்றும் ப�ொது அறிவுத்ேொள், 4  ,3  ,2  ,1 ஆகிய 
�குதி்களுககு �யிற்சி அளிக்கப�டும்

பயிற்சி அளிக்கப்படும் விதம் 

�ொ்டத்திட்்டமொனது மரபு ைழித் ேழெபபுக்கழளயும் அதே த்ரம் ்்டபபு 
நி்கழவு்களு்டன பேொ்டர்பு �டுத்தி என இரண்டு ைழி்களிலும் ைகுபபு்கள் 

்ழ்டப�றும் அதே த்ரம் எழுத்துப �யிற்சிககும் ைொரம் ஒரு ்ொள் 
ஒதுக்கப�ட்டு �யிற்சி ைைங்்கப�டும். 

போடம் நடத்தப்படும் பைோழி
ேமிழ ைழியில் (அதே த்ரம் முககியச பசொற்்களுககு ஆங்கிெ ைடிவிலும் 
விளக்கப�டும்)

பயிற்சி எமதபயல்ைோம் உள்ளடக்கியது?

 6  �ொ்டத்திட்்டத்திழன அடிப�ழ்டயொ்கக ப்கொண்்ட ்கருபப�ொருழள 
அறிந்து ப்கொள்ளும் ைழ்கயில் விரிைொன �யிற்சி

 6 ேனிப�ட்்ட ்கைனம்

 6 ்கட்டுழர எழுதுைேற்்கொன �யிற்சி

 6  முேல்நிழெ மற்றும் முேனழமத் தேர்வுக்கொன விரிைொன விளக்கமொன 
�ொ்டககுறிபபுக்கள் ேமிழ பமொழியில் ைைங்்கப�டும்

 6  முேல் நிழெ மற்றும் முேனழமத் தேர்வுக்கொன ைகுப�ழறத் 
தேர்வு்கள்

 6 மொேைொரியொன ் ்டபபு நி்கழவு்கள் பேொகுபபு்கள் ேமிழில் ைைங்்கப�டும்

இமணயவழி வகுப்புகள் 

தமதெ கூறபப�ட்்ட அழனத்து அம்சங்்களும் இழையைழி ைகுபபு்களுககும் 
ப�ொருந்தும். தேர்வு்கள் மற்றும் �ொ்டககுறிபபு்கள் அஞசல் ைழியில் 
அனுப�ப�டும். 

இமணயவழி வகுப்பு எவவோறு நமடபபறும்?

இழையைழி ைகுபபு என�து ைகுப�ழறயில் ்ழ்டப�றும் நி்கழவு்கள் 
அழனத்தும் த்கமரொ மூெமொ்க இழைக்கப�ட்டு அழை இழையம் மூெமொ்க 
த்ரழெயில் மொைைர்்கள் ்கொணும் ைண்ைம் ைடிைழமக்கப�ட்டிருககும். 
இழையைழி மொைைர்்களுககு இந்ே ைசதிழய �யன�டுத்துைேற்கு ேனிதய 
�யனொளர் ஐடி மற்றும் ்க்டவுச பசொல் ைைங்்கப�டும் இேழனப �யன�டுத்தி 
அைர்்கள் எபத�ொது தைண்டுமொனொலும் ைகுபபிழன ்கொை இயலும். 

வகுப்பில் எவவோறு தசர்வது?

ைகுபபில் தசர்ைேற்கு முேலில் ைரு�ைர்்களுகத்க முனனுரிழம எனற 
அடிப�ழ்டயில் தசர்த்துக ப்கொள்ளப�டுைொர்்கள். இழையைழியில் 
30 த�ர் அதே த�ொல் த்ரடி ைகுபபில் 30 த�ர் மட்டுதம தசர்த்துக 
ப்கொள்ளப�டுைொர்்கள். த்ரடி ைகுபபில் தசர்ைேற்கு தம 20 முேல் ஜீன 
20ககுள் �யிற்சி ழமயத்திற்கு ைந்து தசர்ந்து ப்கொள்ள தைண்டும். இழனய 
ைழி ைகுபபில் இழைய விரும்பு�ைர்்கள் ஆனழென மூெம் தசர்ந்து 
ப்கொள்ளெொம். தசர்ைேற்கு முன பேொழெத�சியில் ேங்்கள் சந்தே்கங்்கழள 
த்கட்டு விளக்கம் ப�ற்றுக ப்கொள்ளதைண்டும். தசர்கழ்கயின த�ொது 
விளக்கமொன ழ்கதயடு ைைங்்கப�டும். 
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பதோகுப்போளர் குறிப்பு
ஐயொசசொமி முரு்கன திருப்ல்தைலி மொைட்்டம் கீைக்கெங்்கல் எனும் கிரொமத்ழேச

சொர்ந்ேைர்.இளங்்கழெ ைணி்கவியல் �ட்்டத்திழன பேன்கொசியில் உள்ள ்கல்லூரியில்
முடித்ேொர். ஏற்்கனதை குருப 1 மற்றும்  2 முேனழமத் தேர்விற்கு இரண்டு

புத்ே்கங்்கள் எழுதியுள்ளொர் அதேத�ொல் ்்டபபு நி்கழவு்கழள பேொ்டர்சசியொ்க பைளியிட்டும்,
யூடியூப மற்றும் மு்க நூல் மூெம் த�ொட்டித்தேர்வு குறித்ே விழிபபுைர்வு மற்றும்

ைழி்கொட்டுேழெயும் பசய்துைருகிறொர்.

ததேொடர்புக்கு

ஐயொச்ொமி அகொததேமி

எண், 172, தேரமததேளம், 

திருஞொன்ம்்பந்தேர் ததேரு, 

திருவல்லீஸவரர் நகர், திருைஙகலம்
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