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காவல� ேத�வ��கான �� பாட�தி�ட�. 

TNUSRB POLICE SYLLABUS 

6ஆ� வ��� �த� 10ஆ� வ��� வைரய�லான பாட�தி�ட�. 

ப�தி 1: ெபா� அறி�  (General Knowledge) 

1. தமி�: 

ெச��� இய�றிய ஆசி�ய�கள�� ெபய�க�, ெச��� �� வ�வர�க�, 

தமி� ��கிய ��க� ம��� இய�றிய ஆசி�ய�கள�� ெபய�க� 

ம��� இல�கண �றி��க�. 

2. ஆ�கில�: 

ஆ�கில கவ�ைத இய�றிய ஆசி�ய�கள�� ெபய�க�, ஆ�கில ��கிய 

��க� ம��� இய�றிய ஆசி�ய�கள�� ெபய�க�, ஆ�கில இல�கண 

�றி��க�. 

3. கண�த�: 

அ��பைட கண��க�: 6ஆ� வ��� �த� 10ஆ� வ��� வைர உ�ள 

எள�ய கண��க�. 

4. ெபா� அறிவ�ய�: 

 ந� அ�றாட வா�வ�� நைடெப�� நிக��கள�� அறிவ�ய� 

�தியாக ����ெகா��� திற�,  

 உண�� திற� உ�ள ந�ல கவ�ைத திற� ெப�றவ�க� 

இ�பதவ��� எதி�பா��க�ப�கிறா�க�.  

 (அறிவ�ய� வ�னா�க� அைன��� இய�ப�ய�, ேவதிய�, 

உய��ய� பட�ப���கள�லி��� ேக�க�ப��.) 

 அறிவ�ய� வ�திக�,  

 அறிவ�ய� உபகரண�க�,  

 க��ப����க�,  
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 அறிவ�ய� வ��ஞான�கள�� ெபய�க� ம���  அவ�கள� 

ப�ெக���க�,  

 மன�தன�� உட�ெசயலிய�,  

 ேநா�க� அத� வ�ைள�க�,  

 ேநா�கைள ச� ெச��� �ைற ம��� அைத த���� �ைற, 

 ேதைவயான உண� உ�ெகா��தலி� �ல� உடலி� சமநிைல 

கா�த�,  

 மரப�ய� வ�ல��க� பா���க�  ம��� பறைவக�,  

 �����ற�  ம��� ��நிைலய�ய�,  

 ேச�ம� ம��� கலைவக�,  

 நி��டன�� இய�க வ�திக�,  

 ெபா��கள�� ப��க�,  

 மி�சார�,  

 ேதசிய அளவ�லான ஆ����ட�க� ம��� அத� ச�ப�த� ப�ட 

ப�திக� இைவ அைன�தா�ைடய இய�ைக�ப��க�. 

 

5. இ�திய வரலா�: 

 சி�� சமெவள� நாக�க�,  

 ேவதகால�,  

 ஆ�ய ம��� ச�க கால�,  

 ெமௗ�ய வ�ச�,  

 ��த ம��� ைஜன மத�  

 ��த�க� ம��� வ��தமான�,  

 ப�லவ�க�, ேசர, ேசாழ,  

 பா��ய ம�ன�க� ம��� ��தா�க�,   

 �கமதிய கால�திய ��கிய நா�க� ம��� நிக��க�. 

 ஐேரா�ப�ய�கள�� ஆதி�க� �றி�பாக ஆ�கிேலய�கள�� ஆதி�க�  

ம��� அவ�கள� ஆ��சி �ைற த�ேபாைதய நவ �ன இ�திய 

நி�வாக�. 
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6. �வ�ய�ய�: 

 �வ�,  

 �வ�ய�� இய�க�,  

 வ�ட�பாைதய�� ���த�,  

 த�ைன�தாேன ���த� ம��� அத� வ�ைள�க�,  

 �வ�ய��  அைம��,  

 இ�திய அைம���ள இட�,  

 ப�வகால மா�ற�க�,  

 வான�ைல, மைழ�ெபாழி�,  

 இய�ைக சீ�ற�க� அ�ல� அழி�க�,  

 பய��க� பய���� �ைற,  

 இ�தியாவ�� ��கிய நகர�க� ம��� ��கிய இட�க�,  

 மைல�ப�ரேதச�க�,  

 ேதசிய���கா�க�,  

 ��கிய �ைற�க�க�,  

 பய��க� ம��� தா��க� ��கிய ெதாழி�சாைலக� 

அைம���ளள இட�க�,  

 கா� ம��� கா� சா��த வா��ைகக�,  

 ம�க�  ெதாைக பரவ� ம��� அத� ச�ம�த�ப�ட நிக��க�. 

 

7. இ�திய ேதசிய இய�க�: 

 இ�திய ேதசிய வ��தைல இய�க� ம��� வ��தைல அைடத�, 

 வ��தைல ேபாரா�ட�தி� ஈ�ப�ட பாலக�க�தார திலக�,  

 ேகாபால���ணா ேகா�ேல,  

 தாதா பா� நவேராஜி ,  

 மஹா�மா கா�தி,  

 ஜவாஹ�லா� ேந�, ம��� பல� ப�கள���க�,  

 இ�திய வ��தைல இய�க�தி� தமி�நா��� ப�கள���,  

 மகாகவ� பாரதியா�,  
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 வா. ஊ . சித�பர�, ��ரமண�ய சிவா, ராஜாஜி ம��� 

ம�றவ�கள�� ப�கள�����க�. 

8. நட�� நிக��க�: 

 சம�ப�திய அறிவ�ய� ம��� ெதாழி���ப வள��சிக�,  

 ேபா��வர�� ம��� ெதாைல�ெதாட��,   

 வரலா�� நிக��க�,  

 இ�திய ��கைலக�,  

 நடன�, நாடக�, திைர�பட�,ஓவ�ய�,  

 ��கிய இல�கிய� ச�ம�த� ப�ட ேவைலக�,  

 ெவள�யா��க�,  

 ேதசிய ப�னா�� நி�வன�க� ம��� வ���க�,  

 ஆ�கில ���க�ப�ட எ����கள�� வ��வா�க�,  

 ��தக� ம��� அத� எ��தாள�க�,  

 ப�ரபல�கள�� �ைனெபய�க� �திய ெதாழி���ப�   

 இ�ைறய தின�திய இ�திய ம��� அத� ெதாட��ைடய 

வ�வர�க� ெதாட��ைடய வ�வர�க�,  

 காைல இல�கிய�,  

 இ�திய�ப�பா� ம��� தமி�நா� நட�� நிக��க�. 

 

9. உளவ�ய�: 

அறிவா�றலா� ����ெகா��� திற�: 

இ�ப�திய�� உ�ள வ�னா�க� ேபா��யாள�க� வ�னா�கைள 

����ெகா�ட அவரவ� ��தி���ைமைய  பய�ப��தி அத� 

காரணமாக உ�ைமகைள� க��ப���� பதிலள���� �ைறய�� 

இ����. இ�ப�திய�� ப�ள�ய�� உ�ள அ��பைட ம��� 

எள�ைமயான கண�த வ�னா�கைள�ெகா�டதாக�� இ����. 

 

 



https://bestlearningcentre.in/buy-tnpsc-group-exam-books-online-combo-pack-in-english-tamil.php

BEST Learning Centre  TNUSRB SYLLABUS 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & All Other Competitive Exams. 
               Call for inquiry: 74189 68881 / 78881, AMBATTUR, CH-53, Land Mark: Close to canara Bank Bus Depot.  

 5 
 
 

 

 

 

 

Download Free Study Materials:  https://bestlearningcentre.in/study-material-tamil.php

Study Books: 

Current Affairs : https://bestlearningcentre.in/latest-governmentjob-in-chennai.php

Download Current Affairs:  https://bestlearningcentre.in/current-affairs-monthly-download.php

Upcoming  Jobs: https://bestlearningcentre.in/latest-governmentjob-in-chennai.php

Our Official Website: https://bestlearningcentre.in/index.php




