திருத்தியைமக்கப்பட்ட ேதர்வுக்கான திட்டம்
ஒருங்கிைணந்த குடிைம பணிகள் ேதர்வு-II (ெதாகுதி-II & IIA)
(ேநர்முகத்ேதர்வு பதவிகள் மற்றும் ேநர்முகத்ேதர்வு அல்லாத பதவிகள்)

(ஆ) முதன்ைமத் ேதர்வுக்கான திட்டம் (விரிந்துைரக்கும் வைக)

பாடம்

அதிகபட்ச

குைறந்தபட்ச

3 மணிேநரம்

100

40

3 மணிேநரம்

300

90

கால அளவு

மதிப்ெபண்

மதிப்ெபண்

தாள்-I
கட்டாயத் தமிழ் ெமாழி தகுதித் தாள்
(பத்தாம் வகுப்புத்தரம்)

(விரிந்துைரக்கும் வைக)

தாள்-II
ெபாது அறிவு

(பட்டப்படிப்புத்தரம்)

(விரிந்துைரக்கும் வைக)
குறிப்பு
1. தாள்-I-இல் குைறந்தபட்ச மதிப்ெபண் ெபறாத ேதர்வர்களின் தாள்-II விைடத்தாள் மதிப்பீடு
ெசய்யப்பட மாட்டாது.

2. தாள்-II-இல் உள்ள அைனத்து வினாக்களுக்கும் தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம் ஆகிய ஏேதனும் ஒரு
ெமாழியில் விைட அளிக்க ேவண்டும்.

3. தாள்-II-இல் ெபறும் மதிப்ெபண்கள் மட்டும் தரநிர்ணயத்திற்கு கணக்கில் ெகாள்ளப்படும்.
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ேநர்முகத்ேதர்வு பதவிகளுக்கு

ேநர்முகத்ேதர்வு அல்லாத பதவிகளுக்கு

முதன்ைம எழுத்துத் ேதர்வு: 300 மதிப்ெபண்

முதன்ைம எழுத்துத் ேதர்வு: 300 மதிப்ெபண்

ேநர்முகத் ேதர்வு: 40 மதிப்ெபண்கள்
ெமாத்த மதிப்ெபண்: 300 + 40 = 340 மதிப்ெபண் ெமாத்த மதிப்ெபண்: 300 மதிப்ெபண்
குைறந்தபட்ச மதிப்ெபண்

அைனத்து வகுப்பினருக்கும்: 340க்கு 102

குைறந்தபட்ச மதிப்ெபண்

அைனத்து வகுப்பினருக்கும்: 300க்கு 90

கட்டாயத் தமிழ் ெமாழி தகுதித் ேதர்விற்கான ேதர்வுத் திட்டம் மற்றும் பாடத்திட்டம்
(விரிந்துைரக்கும் வைக வினாவிற்கான தைலப்புகள்)
ேதர்வுத் திட்டம்
1.

ெமாழிெபயர்த்தல்
(i) தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு ெமாழிெபயர்த்தல்
(ii) ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு ெமாழிெபயர்த்தல்

2.

சுருக்கி வைரதல்

3.

ெபாருள் உணர்திறன்

4.

சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் ெசய்தல்

5.

திருக்குறள் ெதாடர்பான கட்டுைர வைரதல்
அ) மதச் சார்பற்ற தனித் தன்ைமயுள்ள இலக்கியம்
ஆ) அன்றாட வாழ்வியேலாடு ெதாடர்புத் தன்ைம
இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்
ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் - சமத்துவம், மனிதேநயம் முதலானைவ
உ) சமூக அரசியல் ெபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் ெபாருத்தப்பாடு
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் ேகாட்பாடுகள்

6.

கடிதம் வைரதல் (அலுவல் சார்ந்தது)

7. தமிழ் ெமாழி அறிவு
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பாடத்திட்டம்
1.

தற்கால நிகழ்வுகள்

2. சமுதாயப் பிரச்சைனகள்
3. சுற்றுச்சூழல் ெதாடர்பான தைலப்புகள்
4. இந்தியப் ெபாருளாதரம் ெதாடர்பான தைலப்புகள்
5. அறிவியலும் ெதாழில்நுட்பமும்
6. கைலயும் பண்பாடும்
7. பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திராவிட இயக்கம், சுயமரியாைத இயக்கம்.
8. இக்காலத் தமிழ்ெமாழி கணினித் தமிழ், வழக்கு மன்றத் தமிழ், அலுவலக ெமாழியாகத் தமிழ்,.
புதிய வைகைமகள்.
9. தமிழ்நாட்டின் சமூகப் ெபாருளாதார முன்ேனற்றம் மற்றும் தமிழக அரசின் நலத்திட்டங்கள்
(ெபண்கள் விவசாயிகள்.), சமூக நலத்திட்டங்கைள நைடமுைறப்படுத்துதலில் சமூக சீர்திருத்த
இயக்கங்களின் பங்கு இட ஒதுக்கீடும் அதன் பயன்களும் - தமிழ்நாட்டின் சமூகப் ெபாருளாதார
வளர்ச்சியில் சமூக நீதி மற்றும் சமூக ஒற்றுைமயின் பங்கு.
10. ெசாந்த வாக்கியத்தில் அைமத்து எழுதுக, ெபாருள் ேவறுபாடு அறிதல்
பிரித்ெதழுதுக, எதிர்ச்ெசால், எதிர்மைற வாக்கியம், பிைழ நீக்கி எழுதுக.
11.

திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்காணும் தைலப்புகள் ெதாடர்பாக கட்டுைர எழுதுதல்
அ) மதச் சார்பற்ற தனித் தன்ைமயுள்ள இலக்கியம்
ஆ) அன்றாட வாழ்வியேலாடு ெதாடர்புத் தன்ைம
இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்
ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் - சமத்துவம், மனிதேநயம் முதலானைவ
உ) சமூக அரசியல் ெபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் ெபாருத்தப்பாடு
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் ேகாட்பாடுகள்
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ஒருங்கிைணந்த குடிைம பணிகள் ேதர்வு-II (ெதாகுதி-II & IIA)
(ேநர்முகத்ேதர்வு பதவிகள் மற்றும் ேநர்முகத்ேதர்வு அல்லாத பதவிகள்)

முதன்ைம எழுத்துத் ேதர்வு (விரிந்துைரக்கும் வைக)
ெபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத்தரம்)
1) இந்தியா மற்றும் தமிழக முன்ேனற்றத்தில், அறிவியல் மற்றும் ெதாழில்நுட்பத்தின் பங்கு மற்றும்
தாக்கம்:

ேபரண்டத்தின் அைமப்பு - ெபாது அறிவியல் விதிகள் - புதிய உருவாக்கங்களும் கண்டுபிடிப்பும்

ேதசிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் - பருப்ெபாருள்களின் பண்புகளும், இயக்கங்களும் -

இயற்பியல் அளவுகள், அளவீடுகள் மற்றும் அலகுகள் -விைச, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் காந்தவியல்,

மின்சாரவியல் மற்றும் மின்னணுவியல் - ெவப்பம். ஒளி மற்றும் ஒலி அணு மற்றும் அணுக்கரு

இயற்பியல் வானியல் மற்றும் விண்ணியல் அறிவியல் - நிறமாைல இயல் பூேகாள இயற்பியல் -

தனிமங்கள் மற்றும் ேசர்மங்கள் அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் - ெசயற்ைக உரங்கள் உயிர்ெகால்லிகள் - நுண்ணுயிரிக்ெகால்லிகள் - ஆக்ஸிஜேனற்றம் மற்றும் ஒடுக்க விைனகள் -

தாதுக்கள் மற்றும் உேலாகங்களின் ேவதியியல் - கார்பன், ைநட்ரஜன் மற்றும் அதன்

கூட்டுப்ெபாருட்கள் - உயிர்ேவதியியல் மற்றும் உயிரித் ெதாழில்நுட்பம் - மின்ேவதியியல் பாலிமர்

மற்றும் பிளாஸ்டிக் வாழ்க்ைக அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள் - ெசல்லின் அடிப்பைட பற்றிய

அறிவியல் - உயிரினங்களின் பல்ேவறு வைககள் - உணவூட்டம் மற்றும் திட உணவு - சுவாசம்
- சத்துணவியல் மற்றும் உணர்வியல் - வளர்சிைதமாற்ற ெவளிேயற்றம் உயிரித் ெதாடர்பியல் -

இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி - நாளாமில்லா சுரப்பி மண்டலம் அைமப்பு இனப்ெபருக்க அைமப்பு
முைற - மரபியல் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவியல் - சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் உயிரிய நலம்

மற்றும் சுகாதாரம் - பல்லுயிரின ேவறுபாடும் அதன் பாதுகாப்பும் - மனித ேநாய்கள் - முன்தடுப்பு

மற்றும் பராமரித்தல் - பரவும் தன்ைமயுள்ள ேநாய்கள் - பரவாத தன்ைமயுள்ள ேநாய்கள் - மது

அடிைமயாதல் மற்றும் ேபாைதப்ெபாருட்கள் - விலங்குகள், மனிதன், தாவரம் இவற்றின்

வாழ்வியல் - அரசின் அறிவியல் ெதாடர்பான ெகாள்ைககள் மற்றும் நிறுவனங்கள் - அறிவியல்

ெதாழில் நுட்பத்தின் பங்களிப்பு - சாதைன - தாக்கம் - ஆற்றலில் தன்னிைறவு - எண்ெணய்
வளம் கண்டறிதல் - பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ெதாடர்பான நிறுவனங்கள் - கடல் ஆராய்ச்சி மற்றும்

ேமம்பாடு - ெதாைல நுண்ணுணர்வு ெதாழில்நுட்பம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்.
2) தமிழ்நாடு பற்றிய சிறப்பு குறிப்புகளுடன் மத்திய மற்றும் மாநில ஆட்சிமுைற

மாநில அரசு அைமப்பு - பணிகள் - கட்டுபாட்டு முைறகள் - மாவட்ட நிர்வாகம் - மக்கள் நலம்
சார்ந்த திட்டங்களில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் பங்கு - தமிழக ெதாழிற்சாைல அைமவிடங்கள் www.chezhiyaniasacademy.com
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ெபாதுப்பணிகளில் மாநில அரசாங்கம் - பணியாளர் ேதர்வு முகைமகள் மாநில அளவில் - மாநில

அரசின் நிதி ெதாடர்பாக - நிதி ஆதாரங்கள் - ஆண்டு வரவு ெசலவு (பட்ெஜட்) மற்றும் மாநில நிதி

நிர்வாகம் - நிர்வாகத்தில் தகவல் ெதாழில்நுட்பத்ைத பயன்படுத்துதல் மாநில அளவில் மின்
ஆளுைக (E-Governance) இயற்ைகப் ேபரிடர்கள் - மத்திய மற்றும் மாநில அளவில் ேபரிடர்கள் -

ேபரிடர் ெதாடர்பான திட்டமிடல் - சமூக நலம் - மத்திய அரசு திட்டம் - மத்திய அரசால் தமிழகத்தில்
ெசயல்படுத்தப்படும் நலத்திட்டங்கள் · மத்திய அரசு அைமப்பு - பணிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு

முைறகள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இைடேயயான உறவுகள் - இந்திய ெதாழில்

அைமவிடங்கள் ெபாதுப்பணிகளில் மத்திய அரசின் பங்கு - மத்திய அளவிலான பணியாளர் ேதர்வு

முகைமகள் - மத்திய அரசின் நிதி ெதாடர்பாக - நிதி ஆதாரங்கள் ஆண்டு வரவு ெசலவு திட்டம்

(பட்ெஜட்) - நிதி நிர்வாகம் - மத்திய அரசின் ெசயல்பாடுகளில் தகவல் ெதாழில் நுட்பத்ைத

பயன்படுத்துதல் - மத்திய அரசு அளவில் மின் ஆளுைக - சமூக நலம் - இந்திய அளவில் மத்திய
அரசால் ெசயல்படுத்தப்படும் சமூக நல திட்டங்கள்.

3) சமூக ெபாருளாதார ேபாக்குகள் இந்தியா மற்றும் தமிழக அளவில்
மக்கள்ெதாைக ெபருக்கம் - ேவைலவாய்ப்பின்ைம பற்றிய நிகழ்வுகள் இந்திய மற்றும் தமிழக
அளவில் குழந்ைத ெதாழிலாளர் ெபாருளாதாரப் ேபாக்கு - வறுைம - தூய்ைம & நகர்ப்புற மற்றும்

ஊரகப்பகுதிகள் - ெபாதுவாழ்வில் ஊழல் ஊழல் முன்தடுப்பு நடவடிக்ைககள் - மத்திய ஊழல்

கண்காணிப்பு ஆைணயம் - மக்கள் நீதிமன்றம் (ேலாக் அதாலத்) - குைறதீர்ப்பாளர் மத்திய

கணக்கு தணிக்ைகயாளர் - கல்வியறிவின்ைம ெபண்கள் ேமம்பாடு - ெபண்கள் ேமம்பாட்டு

நடவடிக்ைககளில் அரசின் பங்கு அைனத்து துைறகளிலும் ெபண்களுக்கு இைழக்கப்படும்

அநீதிகள் - குடும்ப வன்முைற - வரதட்சைனப் பிரச்சைன - பாலியல் தாக்குதல் ெபாருளாதார
ேமம்பாட்டு தாக்கத்தால் பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியத்ைத இழத்தல் நகர்மயமாதல் மற்றும்

சமூகத்தில் நகர்மயமாதலின் விைளவு - நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எதிரான வன்முைறகள் - மத
வன்முைற - தீவிரவாதம் மற்றும் வகுப்பு வாதம் - சிறுபான்ைமயினரின் பிரச்சைனகள் மனித

உரிைமகள் ெதாடர்பாக - தகவல் அறியும் உரிைம & மத்திய மற்றும் மாநில தகவல்

ஆைணயங்கள் - நான்கு நிர்வாகத் தூண்களான நீதித்துைற - நிர்வாகத்துைற சட்டமியற்றுதல்

- ஊடகங்களுக்கிைடேய உள்ள நம்பிக்ைக மற்றும் ேவறுபாடுகள் கல்வி - கல்வி மற்றும்

ெபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு இைடேயயான ெதாடர்பு சமூக முன்ேனற்றத்திட்டம் - ேவைலெபறும்

உரிைமச் சட்டம் ேமம்பாட்டுத்ெதாழில்கள் மற்றும் ெதாழில்முைனேவார் ேமம்பாடு சமூக நலத்தில்
அரசு சாரா நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு - அரசின் சுகாதாரக் ெகாள்ைக ெதாடர்பானைவ.
4) நடப்பு நிகழ்வுகள் - ேதசிய அளவில்
5) நடப்பு நிகழ்வுகள் - மாநில அளவில்
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