
 

 

TN Police Constable Syllabus in Tamil 
Language 

குதி- I  பொதுஅறிவு (General knowledge) 

தமிம்: சென்யு்நூ் இன்றின ஆசிபினபக்ி் சனபக்் , சென்யு் நூ் 

வியபங்க், தபம் பக்கின நூ்க் ந்றுந் இன்றின ஆசிபினபக்ி் 

சனபக்் ந்றுந் இக்கண குறி்புக். 

ஆங்கிந்: ஆங்கி கவிதத இன்றின ஆசிபினபி் சனபக்், ஆங்கி 

பக்கின நூ்க் ந்றுந் இன்றின ஆசிபினபி் சனபக்், ஆங்கி 

இக்கண குறி்புக். 

கணிதந்: அடி்தைக் (ஆாந் யகு்பிலிய்து த்தாந் யகு்பு யதப 

உ் கணித ாைத்தி் உ் எின கணக்குக் ககை்க்டுந்) 

பொதுஅறிவின்: ந் அ்ாை யாம்வி் தைசறுந் ிகம்வுகி் 

அறிவின் பீதினாக புபி்துசகா்ளுந் தி், உணயந் தி் உ் ் 

கவிததத ்தி் ச்யபக்் இ்தவிக்கு எதிப்ாபக்்க்டுகிது. 

விாக்க் இன்பின், கயதிபேன் ந்றுந் உபேபின் 

ாை்பிபிவுகிலிய்து ககை்க்டுந். அறிவின் விதிக், அறிவின் 

உகபணங்க், கண்டுபிடி்புக்.அறிவின் விஞ்ஞாிக் சனபக்் 

ந்றுந் அயபக்து ங்சகடு்புக், நிதி் உை்செனலின், 

கான்க், அத் விதவுக், கான்கத ெபி சென்யுந் பத ந்றுந் 

அததத் தடுக்குந் பத, கததயனா உணவு உை்க்சகா்ளுதலி் பெந் 

உைலி் ெநித காத்த், நபபின், விங்குக், ாலூை்டிக் ந்றுந் 

தயக், சு்று்புந் ந்றுந் சூம்ிதபேன், கெபந்ந் ந்றுந் 

கதயக், அபந், காபந், உ்பு ந்றுந் அத் கதயக், 

ியூை்ைி் இனக்க விதிக், சாய்கி் ண்புக், ப்ொபந், 

கதசின அவிா ஆன்வுக்கூைங்க் ந்றுந் அத் ெந்்த்ை்ை 

குதிக் இதய அதத்தினுதைன இன்தக் ண்புக். 

இ்தின யபொறு: சி்து ெநசயி ாகபீகந், கயதகாந் ஆபின ந்றுந் 

ெங்ககாந், சநௌபின யந்ெந்,புத்த ந்றுந் தை நதந் கு்தபக்் 

ந்றுந் யபத்்தநாபக்், ்யபக்்,  கெப, கொம,  ாண்டின ந்பக்் 

ந்றுந் சு்தா்க், பகநதின காத்தின பக்கின ாை்க், ந்றுந் 

ிகம்வுக், ஐகபா்பினபக்ி் ஆதிக்கந்  குறி்ாக ஆங்கிகனபக்ி் 



 

 

ஆதிக்கந் ந்றுந் அயபக்து ஆை்சி பத, த்காததன வீ இ்தின 

ிபய்ாகந். 

புவியின்: புவி,புவிபே் இனக்கந்,யை்ை்ாததபே் சு்றுத், 

த்தத்தாக சு்றுத் ந்றுந் அத் விதவுக், புவிபே் 

அதந்பு, இ்தினா அதந்து் இைந், யயகா நா்ங்க், 

யாித, நதம்சாழிவு, இன்தக சீ்ங்க் அ்து அழிவுக், 

பேபக்் பேபிடுந் பத,இ்தினாவி் பக்கின கபங்க் ந்றுந் 

பக்கின இைங்க்,நத்பிபகதெங்க், கதசினபூங்காக்க், பக்கின 

துதபகங்க், பேபக்் ந்றுந் தாதுக்க் பக்கின சதாழி்ொதக் 

அதந்து் இைங்க், காடு ந்றுந் காடு ொப்்த யாம்க்தகக், 

நக்க் சதாதகபய் ந்றுந் அத் ெந்்த்ை்ை ிகம்வுக். 

இ்தின ததசின இனக்கந்: இ்தின கதசின விடுதத இனக்கந் ந்றுந் 

விடுதத அதைத், விடுதத் காபாை்ைத்தி் ஈடுை்ை ாகங்காதப 

திகப,் ககாா கியஷ்ண ககாகக, தாதாான் சௌகபாஜி,நகாத்நா 

கா்தி, ையஹப்ா் கய ந்றுந் ப ்ங்கி்புக், இ்தின விடுதத 

இனக்கத்தி் தபம்ாை்டி் ங்கி்பு, நகாகவி 

ாபதினாப,்ய,உ,சிதந்பந்,சு்பிபநணின சியா,இபாைாஜி ந்றுந் 

ந்,ந்யபக்ி் ங்கி்புக். 

ட்பு ிகம்வுக்: ெபத்தின அறிவின் ந்றுந் சதாழி் நுை் 

யபெ்ச்ிக்,இ்தின அபசின் அதந்பி் யபெ்ச்ிக்,புதின சதாழி் 

யபெ்ச்ி,காக்குயபத்து ந்றுந் சதாததச்தாைபப்ு, யபா்று 

ிகம்வுக், இ்தின நுண்கதக், ைந், ாைகந், திதப்ைந், 

ஓவினந்,பக்கின இக்கினந் ெந்்த்ை்ை கயதக், 

விதனாை்டுக், கதசின ்ாை்டு ிறுயங்க் ந்றுந் வியதுக், 

ஆங்கி சுயக்க்ை்ை எழுத்துக்கி் விபியாக்கந், புத்தகந் ந்றுந் 

அத் எழுதத்ாபக்்,   பிபங்கி் புத்சனபக்், சாது 

சதாழி்நுை்ந், இ்தினாவுந் அத் அண்தை ாடுகளுந், இ்தன 

தித்ததன இ்தின ந்றுந் அத் சதாைபப்ுதைன வியபங்க், கத, 

இக்கினந்,இ்தின்ண்ாடு ந்றுந் தபம்ாடு ை்பு ிகம்வுக். 

குதி-II   உவின் (Psychology) 

அறியொ்ொ் புபி்து பகொ்ளுந் தி்: 

இ்குதிபே் உ் விாக்க் காை்டினாபக்் விாக்கத 

புபி்துசகாண்டு அயபயப ்புத்திக்கூபத்நதன் ன்டுத்தி அத் 

காபணநாக உண்தநகதக் கண்டுபிடித்து திிக்குந் பதபே் 



 

 

இயக்குந். கநலுந் இ்குதிபே் ்ிபே் உ் அடி்தை ந்றுந் 

எிதநனா கணித விாக்கதக் சகாண்ைதாகவுந் இயக்குந். 

  

  

 


