
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததரவ்ாணணயம் 

செய்தி சவளியீடு 

 

சதாகுதி II  மற்றும் IIA க்கு ஒதர ததரவ்ு. 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ் ததரவ்ாணணயம், ததாகுதி II  மற்றும் IIA அதாவது, 

தநரம்ுகத்ததரவ்ு மற்றும் தநரம்ுகத்ததரவ்ு அல்லாத பணிகளுக்கும் ஒதர மாதிரியான 

ததரவ்ாக, அதாவது, முதனிணல (Prelims) மற்றும் முதன்ணம (Mains) எழுத்துத்ததரவ்ு 

தகாண்டணவயாக மாற்றியுள்ளது. இரண்டு பதவிகளுக்கும்    தனித்தனிதய ததரவ்ுகள் 

நடத்துவதால் ததணவயற்ற கால விணரயமும் தபாதுமக்களின் வரிப்பணமும் 

வீணாவதுடன் விண்ணப்பதாரரக்ளும் இரண்டுமுணற ததரவ்ுக்கு தயாராக 

தவண்டியுள்ளது. எனதவ இரண்டு ததரிவுகளுக்கும் ஒதர ததரவ்ாக நடத்த முடிவு 

தெய்யப்படட்ுள்ளது.  

 

புதிய பாடத்திட்டம்- தமிழுக்கும் தமிழகத்திற்கும் முக்கியத்துவம் 

இதுநாள் வணர ததாகுதி II  மற்றும் IIA முதனிணல (Prelims) ததரவ்ுகளில் தபாது அறிவு 100 

வினாக்களும், தபாதுத்தமிழ் அல்லது தபாது ஆங்கிலம் 100 வினாக்களும் 

தகடக்ப்படட்ு வந்தன. விண்ணப்பதாரரக்ள் தபாதுத்தமிழ் அல்லது தபாது ஆங்கிலம் 

இரண்டில் ஏததனும் ஒன்றில் ததரவ்ு எழுதி ததரிவாக முடியும். அதாவது தமிழ் 

சதரியாதவரக்ள் கூட இவ்வணகயான ததரவ்ுகணள எழுத முடியும் என்ற நிணை 

இருந்தது. அதனால் தற்தபாது தபாதுத்தமிழ் அல்லது தபாது ஆங்கிலம் ஆகிய 

பகுதிகள் நீக்கப்படட்ு, தமிழ் தமாழிக்கு முக்கியத்துவம் தரும் வணகயில் முதனிணல 

(Prelims) ததரவ்ின் பாடத்திட்டத்தில் இரண்டு அலகுகள் (Units) தெரக்்கப்படட்ுள்ளன.  

முதனிணைத் (Prelims) ததரவ்ிை் நீக்கப்பட்ட சபாதுத்தமிழ் மற்றும் சபாது ஆங்கிை 

பகுதிகள் முதன்ணமத் (Mains) எழுத்துத் ததரவ்ுக்கான பாடத்திட்டத்திை் கூடுதை் 

முக்கியத்துவத்துடன் தெரக்்கப்பட்டுள்ளன.  

 

முதனிணலத் (Prelims) ததரவ்ுக்கான பாடத்திட்டத்தில் தமிழ் ெமூகத்தின் வரலாறு, 

அகழ்வாராய்ெச்ிகளின் கண்டுபிடிப்புகள், ெங்ககாலம் ததாடட்ு தற்காலம் 

வணரயிலான தமிழ் இலக்கியம், சுதந்திரப்தபாராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு, 19 ஆம் 

நூற்றாண்டு முதல் 20 ஆம் நூற்றாண்டு வணரயிலான தமிழகத்தின் ெமூக மற்றும் 

அரசியல் இயக்கங்களின் ததாற்றம் மற்றும் வளரெ்ச்ி குறித்த பகுதிகள் 

தெரக்்கப்படட்ுள்ளன.  



திருக்குறளுக்கு முக்கியத்துவம்: 

மிக முக்கியமாக திருக்குறளுக்கு தனிதய முக்கியத்துவம் தரப்படட்ு பல்தவறு 

தணலப்புகளில் பாடத்திட்டம் உருவாக்கப்படட்ுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

தமலும் இத்ததரவ்ுக்கான பாடத்திட்டத்தில் ெமூக நீதி, சுயமரியாணத இயக்கம், 

திராவிட இயக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்பணடக் சகாள்ணககள், ெமூக 

நை்லிணக்கம், தமிழகத்தின் கை்வி மற்றும் சுகாதார அணமப்புகள் தபான்ற 

தமிழகம் சதாடர்பான பை்தவறு தணைப்புகளும் தெரக்்கப்பட்டுள்ளன.  

 

முதன்ணம (Mains) எழுத்துத் ததரவ்ிை் சமாழிப்புைணம: 

தமற்படி ததரிவுகளில் ததரிவு தெய்யப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள், கண்டிப்பாக 

தமிழக வரலாற்ணறயும் தமிழ் தமாழிணயயும் அறிந்தவரக்ளாகவும், தமிழக அரசு 

அலுவலகங்களில் தகாப்புகள் எழுதும் திறன் உணடயவரக்ளாகவும் இருக்க தவண்டும் 

என்று ததரவ்ாணணயம் கருதுவதால், தமற்படி ததரிவின் முதன்ணமத் (Mains) ததரவ்ில், 

தமிழ் – ஆங்கிலம் தமாழிதபயரப்்பு; ஆங்கிலம் - தமிழ்  தமாழிதபயரப்்பு; சுருக்கி 

வணரதல்; கடட்ுணர எழுதுதல் ; குறிப்புகணளக் தகாண்டு விளக்கி எழுதுதல்; திருக்குறள் 

பற்றி கடட்ுணர, அலுவலகக் கடிதம் எழுதுதல் ஆகியன தெரக்்கப்படட்ுள்ளன. 

 

தமிழக வரைாற்றுக்கும் முக்கியத்துவம்: 

முதன்ணம எழுத்துத் ததரவ்ிலும், தமிழுக்கும், தமிழகத்தின் வரைாறு, பண்பாடு 

மற்றும் பாரம்பரியம் ஆகியவற்றிற்கும் முக்கியத்துவம் தரும் வணகயில் தமிழர ்

நாகரீகத்தின் ததாற்றம் மற்றும் வளரெ்ச்ி, ெங்க கால இலக்கியம், தமிழகத்தின் இணெப் 

பாரம்பரியம், நாடகக் கணல,  பகுத்தறிவு இயக்கம், ெமூக சீரத்ிருத்த இயக்கங்கள், 

தபண்ணியம் மற்றும் தற்கால தமிழ் தமாழி குறித்த பாடத்திட்டமாக 

மாற்றப்படட்ுள்ளது.  

 

க. நந்தகுமார,் இ.ஆ.ப., 

தெயலாளர ்

 

 


