ஒருங்கிைணந்த குடிைம பணிகள் ேதர்வு (ெதாகுதி - II / II A / IV)
(ேநர்முகத்ேதர்வு பதவிகள் மற்றும் ேநர்முகத்ேதர்வு அல்லாத பதவிகள்)

பாடத்திட்டம் - ெபாதுத் தமிழ்

(ெகாள்குறிவைகத் ேதர்விற்கு எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தரம்)
பகுதி -(அ)
இலக்கணம்
1.

ெபாருத்துதல் - ெபாருத்தமான ெபாருைளத் ேதர்வு ெசய்தல், புகழ் ெபற்ற நூல், நூலாசிரியர்

2. ெதாடரும் ெதாடர்பும் அறிதல் (i) இத்ெதாடரால் குறிக்கப்படும் சான்ேறார் (ii) அைடெமாழியால்
குறிக்கப்படும் நூல்
3. பிரித்ெதழுதுக
4. எதிர்ச்ெசால்ைல எடுத்ெதழுதுதல்
5. ெபாருந்தாச் ெசால்ைலக் கண்டறிதல்
6. பிைழ திருத்தம் - சந்திப்பிைழைய நீக்குதல் - ஒருைம / பன்ைம பிைழகைள நீக்குதல், மரபுப்
பிைழகள், வழுஉச் ெசாற்கைள நீக்குதல், பிறெமாழிச் ெசாற்கைள நீக்குதல்
7.

ஆங்கிலச் ெசால்லுக்கு ேநரான தமிழ்ச் ெசால்ைல அறிதல்

8. ஒலி ேவறுபாடறிந்து சரியான ெபாருைளயறிதல்
9. ஓெரழுத்து ஒருெமாழி உரிய ெபாருைளக் கண்டறிதல்
10. ேவர்ச்ெசால்ைலத் ேதர்வு ெசய்தல்
11.

ேவர்ச்ெசால்ைலக் ெகாடுத்து, விைனமுற்று, விைனெயச்சம், விைனயாலைணயும் ெபயர்,
ெதாழிற் ெபயைர உருவாக்கல்.

12. அகர வரிைசப்படி ெசாற்கைளச் சீர் ெசய்தல்.
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ெபாதுத் தமிழ் (முதல்நிைல ேதர்வு)

13. ெசாற்கைள ஒழுங்குபடுத்தி ெசாற்ெறாடராக்குதல்
14. ெபயர்ச்ெசால்லின் வைகயறிதல்
15. இலக்கணக் குறிப்பறிதல்
16. விைடக்ேகற்ற வினாைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
17. எவ்வைக வாக்கியம் எனக் கண்ெடழுதுதல்
18. தன்விைன, பிறவிைன, ெசய்விைன, ெசயப்பாட்டு விைன வாக்கியங்கைளக் கண்ெடழுதுதல்
19. உவைமயால் விளக்கப்ெபறும் ெபாருத்தமான ெபாருைளத் ேதர்ந்ெதழுதுதல்
20. எதுைக, ேமாைன, இையபு இவற்றுள் ஏேதனும் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதழுதுதல்
21. பழெமாழிகள்
பகுதி - (ஆ) இலக்கியம்
1.

திருக்குறள் ெதாடர்பான ெசய்திகள், ேமற்ேகாள்கள், ெதாடைர நிரப்புதல் பத்ெதான்பது அதிகாரம்
மட்டும்)
அன்பு, பண்பு, கல்வி, ேகள்வி, அறிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம், ெபாைற, நட்பு, வாய்ைம, காலம், வலி,
ஒப்புரவறிதல், ெசய்நன்றி, சான்றாண்ைம, ெபரியாைரத் துைணக் ேகாடல், ெபாருள்ெசயல்வைக,
விைனத்திட்பம், இனியைவ கூறல், ஊக்கமுைடைம, ஈைக, ெதரிந்து ெசயல்வைக, இன்னா
ெசய்யாைம, கூடா நட்பு, உழவு.

2. அறநூல்கள் நாலடியார், நான்மணிக்கடிைக, பழெமாழி நானூறு, முதுெமாழிக் காஞ்சி, திரிகடுகம்,
இன்னா நாற்பது, இனியைவ நாற்பது, சிறுபஞ்சமூலம், ஏலாதி, ஔைவயார் பாடல்கள்
ெதாடர்பான ெசய்திகள், பதிெனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் பிற ெசய்திகள்.
3. கம்பராமாயணம் – இராவண காவியம் ெதாடர்பான ெசய்திகள், பா வைக, சிறந்த ெதாடர்கள்.
4. புறநானூறு - அகநானூறு, நற்றிைண, குறுந்ெதாைக, ஐங்குறுநூறு, கலித்ெதாைக ெதாடர்பான
ெசய்திகள், ேமற்ேகாள்கள் அடிவைரயைற, எட்டுத்ெதாைக, பத்துப்பாட்டு நூல்களில் உள்ள பிற
ெசய்திகள்.
5. சிலப்பதிகாரம்-மணிேமகைல ெதாடர்பான ெசய்திகள், ேமற்ேகாள்கள், சிறந்த ெதாடர்கள்
உட்பிரிவுகள் மற்றும் ஐம்ெபரும்-ஐஞ்சிறுங் காப்பியங்கள் ெதாடர்பான ெசய்திகள்.
6. ெபரியபுராணம் - நாலாயிர திவ்வியப்பிரபந்தம் - திருவிைளயாடற் புராணம் - ேதம்பாவணி சீறாப்புராணம் ெதாடர்பான ெசய்திகள்.
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7.

ெபாதுத் தமிழ் (முதல்நிைல ேதர்வு)

சிற்றிலக்கியங்கள்:
திருக்குற்றாலக்குறவஞ்சி - கலிங்கத்துப்பரணி - முத்ெதாள்ளாயிரம், தமிழ்விடு தூது –
நந்திக்கலம்பகம் – முக்கூடற்பள்ளு - காவடிச்சிந்து, திருேவங்கடத்தந்தாதி - முத்துக்குமாரசுவாமி
பிள்ைளத் தமிழ் - இராஜராஜன் ேசாழன் உலா ெதாடர்பான ெசய்திகள்.

8. மேனான்மணியம் - பாஞ்சாலி சபதம் - குயில் பாட்டு - இரட்டுற ெமாழிதல் (காளேமகப்புலவர் அழகிய ெசாக்கநாதர் ெதாடர்பான ெசய்திகள்)
9. நாட்டுப்புறப் பாட்டு - சித்தர் பாடல்கள் ெதாடர்பான ெசய்திகள்.
10. சமய முன்ேனாடிகள் - அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர், திருமூலர், குலேசகர ஆழ்வார்,
ஆண்டாள், சீத்தைலச் சாத்தனார். எச்.ஏ.கிருஷ்ண பிள்ைள, உமறுப்புலவர் ெதாடர்பான
ெசய்திகள், ேமற்ேகாள்கள், சிறப்புப் ெபயர்கள்.
பகுதி – இ தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் ெதாண்டும்
1.

பாரதியார், பாரதிதாசன், நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி ேதசிக விநாயகம் பிள்ைள ெதாடர்பான
ெசய்திகள், சிறந்த ெதாடர்கள், சிறப்புப் ெபயர்கள்.

2. மரபுக்கவிைத - முடியரசன், வாணிதாசன், சுரதா, கண்ணதாசன், உடுமைலநாராயணகவி,
பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம், மருதகாசி ெதாடர்பான ெசய்திகள், அைடெமாழிப் ெபயர்கள்.
3. புதுக் கவிைத - ந.பிச்சமூர்த்தி, சி.சு.ெசல்லப்பா, தருமு சிவராமு, பசுவய்யா, இரா.மீனாட்சி, சி.மணி,
சிற்பி, மு.ேமத்தா, ஈேராடு தமிழன்பன், அப்துல்ரகுமான், கலாப்ரியா, கல்யாண்ஜி, ஞானக் கூத்தன்
- ெதாடர்பான ெசய்திகள், ேமற்ேகாள்கள், சிறப்புத் ெதாடர்கள் மற்றும் எழுதிய நூல்கள்.
4. தமிழில் கடித இலக்கியம் - நாட்குறிப்பு. ேநரு - காந்தி - மு.வரதராசனார்

- அண்ணா -

ெதாடர்பான ெசய்திகள்.
5. நிகழ்கைல (நாட்டுப்புறக் கைலகள்) ெதாடர்பான ெசய்திகள்
6. தமிழில் சிறுகைதகள் தைலப்பு - ஆசிரியர் – ெபாருத்துதல்
7.

கைலகள் - சிற்பம் - ஓவியம் - ேபச்சு - திைரப்படக்கைல ெதாடர்பான ெசய்திகள்

8. தமிழின் ெதான்ைம - தமிழ் ெமாழியின் சிறப்பு, திராவிட ெமாழிகள் ெதாடர்பான ெசய்திகள்
9. உைரநைட - மைறமைலயடிகள், பரிதிமாற்கைலஞர், ந.மு.ேவங்கடசாமி நாட்டார், ரா.பி. ேசது,
திரு.வி.க, ைவயாபுரி, ேபரா.தனிநாயகம் அடிகள், ெசய்குதம்பி பாவலர் - ெமாழி நைட ெதாடர்பான
ெசய்திகள்.
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ெபாதுத் தமிழ் (முதல்நிைல ேதர்வு)

10. உேவ.சாமிநாத ஐயர், ெத.ெபா.மீனாட்சி சுந்தரனார், சி.இலக்குவனார் தமிழ்ப்பணி ெதாடர்பான
ெசய்திகள்
11.

ேதவேநயப்பாவாளர் - அகரமுதலி, பாவலேரறு ெபருஞ்சித்திரளார், தமிழ்த்ெதாண்டு ெதாடர்பான
ெசய்திகள்

12. ஜி.யு.ேபாப் - வீரமாமுனிவர் தமிழ்த்ெதாண்டு சிறப்புத் ெதாடர்கள்
13. தந்ைத ெபரியார் – ேபரறிஞர் அண்ணா - முத்துராமலிங்கத் ேதவர் - அம்ேபத்கர் - காமராசர் –
ம.ெபா.சிவஞானம் – காயிேதமில்லத் - சமுதாயத் ெதாண்டு.
14. தமிழகம் - ஊரும் ேபரும், ேதாற்றம் மாற்றம் பற்றிய ெசய்திகள்
15. உலகளாவிய தமிழர்கள் சிறப்பும் - ெபருைமயும் - தமிழ்ப் பணியும்
16. தமிழ்ெமாழியில் அறிவியல் சிந்தைனகள் ெதாடர்பான ெசய்திகள்
17. தமிழ் மகளிரின் சிறப்பு - அன்னி ெபசண்ட் அம்ைமயார், முவலூர் ராமாமிர்தத்தம்மாள்,
டாக்டர்.முத்துலட்சுமி

ெரட்டி,

ேவலு

நாச்சியார்

மற்றும்

சாதைன

மகளிர்-

விடுதைலப்

ேபாராட்டத்தில் மகளிர் பங்கு - தில்ைலயாடி வள்ளியம்ைம, ராணி மங்கம்மாள்.
18. தமிழர் வணிகம் - ெதால்லியல் ஆய்வுகள் - கடற் பயணங்கள் - ெதாடர்பான ெசய்திகள்
19. உணேவ மருந்து - ேநாய் தீர்க்கும் மூலிைககள் ெதாடர்பான ெசய்திகள்
20. சமயப் ெபாதுைம உணர்த்திய தாயுமானவர், இராமலிங்க அடிகளார். திரு.வி. கல்யாண
சுந்தரனார் ெதாடர்பான ெசய்திகள் – ேமற்ேகாள்கள்.
21. நூலகம் பற்றிய ெசய்திகள்
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