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லதரிந்து லகாள்ளுப ாம்  ாருங்கள் 

இந்திய குடிமம  ணி பதர்வுகள்   ற்றிய  ி ரங்கமை 

த ொகுப்பு: ச கண்ணன்: மூத்த வேளண்மை அலுேலர ்விமத 

பரிவசோதமன நிமலயை்  திருேோரூர.்(9965563563) 

“இந்த கட்டுமர ஐ.ஏ.ஸ் .ஆக ப ண்டும் என துடிப்புடன் உள்ை மாண ர் சமூகத்திற்கும் தன 

 ிள்மைகமை எப் டியா து ஐ.ஏ.ஸ் அதிகாரியாக உரு ாக்கப ண்டும் என முயற்சிக்கும் 

அமனத்து ல ற்பறார்களுக்கும் சமர்ப் ணம்.” 

‘           நீ என்ன ல ரிய கலெக்டரா?’ 

 இக்பகள் ிமய எதிர்லகாள்ைாத தமிழ் இமைஞர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். 

                 சி ப்புச் சுழல்  ிைக்கு, சமூக மதிப்பு, இைம்  யதில் உயர்ந்த ல ாறுப்பு, 

மக்கள் பசம க்கான பநரடி  ாய்ப்பு இம யமனத்தும்தான்  ெ இமைஞர்கமை 

‘கலெக்டர் கனவு’ காண ம க்கின்றன. ஆட்சியர் என் தன் ஆங்கிெச் லசால்பெ 
கலெக்டர் என் து ஆகும். ஆட்சியர் (கலெக்டர்)  ஆக ப ண்டும் என் து 
ல ரும் ாொபனாரின் கனவு. கூடுதல் ஆர் ம்,  ிடா முயற்சி, கடின உமழப்பு 
இருந்தால் கலெக்டர் ஆகொம். 

        சிவில் சர்வசீஸ் தேர்வில் வவற்றிவெற தவண்டுமானால் வெரிய 

குடும்ெப் ெின்னணி, வெரிய அந்ேஸ்து, நல்ல உடல் தோற்றம் இருக்க 

தவண்டும் என்று வசால்லப் ெடுவவேல்லாம் வவறும் மாயய. இேில் 

எள்ளளவும் உண்யம யில்யல. ேிட்டமிட்ட கடின உயைப்பு இருந்ோல் யார் 

தவண்டுமாலும் ஐஏஎஸ் தேர்வில் வவற்றிவெறலாம். ஓரளவுக்கு 

ஆங்கிலப்புலயம இருந்ோல் தொதும். இந்ேி வேரிந்ேிருக்க தவண்டும் என்று 

அவசியமில்யல. ஐஏஎஸ் தேர்வில் வவற்றிவெறுெவர்கயள ஏதோ வானத்ேில் 

இருந்து வந்ே தேவ தூேர்களாக ொர்க்க தவண்டிய அவசியமில்யல. 

ஐஏஎஸ் தேர்வில் வவற்றி வெறுவேற்கு அடிப்ெயடத்தேயவ ஒன்று 

ஆர்வம், இன்வனான்று ோகம். இயவ இரண்டும்ோன் உந்து 

சக்ேி, தூண்டுதகால். இத்தேர்வுக்கு வாசிப்பு ெைக்கம் மிக மிக அவசியம். 



"சரியான  ழிகாட்டுதல், லதைி ான திட்ட மிடல், கடினமான உமழப்பு,அமசக்க முடியாத
 நம் ிக்மக இருந்தால் யார் ப ண்டுமானாலும் நிச்சயம்ல ற்றி ல ற முடியும்'' என்கின்ற
னர் இந்த இைம் தமெமுமறயினர். 

 

""ஐஏஎஸ் பதர்வு என் து கடினமானது: சாதாரண மாண ர்கைால்இத்பதர் ில் ல ற்றி ல 
ற முடியாது என் து ப ான்ற மனப்ப ாக்குல ரும் ாொன ர்கைிடம் உள்ைது. இது முற்றி
லும் த றானது. நமக்கு ஏற்ற ிருப் ப்  ாடங்கமை பதர்வு லசய்து, சரியான புத்தகங்கமை
ப்  டிக்கப ண்டும். திட்டமிட்டு உமழத்தால் இரண்டு ஆண்டுகைில் நிச்சயம் ல ற்றில ற்
று  ிடொம்.  ெ ஆண்டுகள்  டிக்க ப ண்டும் என் லதல்ொம்கிமடயாது. 

ஆனால் ‘எங்கப் ாதான் என்மன இங்கிலீஷ் மீடியம்  டிக்க ம க்கெபய… நான்ொம் 

எப் டி ஐ.ஏ.எஸ். பதர்ல ல்ொம் எழுதுறது?’ என்ற ல ாதுப்  ார்ம மய உமடத்து, 

தீராத ஆர் த்தாலும், ஓய் ில்ொத உமழப் ாலும் தாய்லமாழித் தமிழில் 

பதர்ல ழுதி இெக்மக எட்டிய ர்கள் தமிழகத்தில்  ெர்.  

என்னது! தமிழ்  ழியில் எழுதொமா? 

. இந்த ஐயம் நிமறய மாண ர்களுக்கும் ப ாட்டித் பதர்வு ஆர் ெர்களுக்கும் 

உள்ைது. யு. ி.எஸ்.ஸி. நடத்தும் அகிெ இந்தியக் குடிமமப் ணித் பதர்ம  இந்திய 

அரசமமப்புச் சட்டத்தின் எட்டா து அட்ட மணயில் அங்கீகரிக்கப் ட்ட 22 

லமாழிகைில் எதில் ப ண்டுலமன்றாலும் எழுதொம். 

           முதன்மமத் பதர்ம  மட்டுமல்ெ, பநர்முகத் பதர்ம யும் தமிழில் 

எதிர்லகாள்ை முடியும். முதன்மமத் பதர்ம  ஆங்கிெத்தில் எழுதி, பநர்முகத் 

பதர்ம  மட்டும் கூட தமிழில் எதிர்லகாள்ைவும்  ாய்ப்பு உள்ைது.  

       லமாழி என் து அறி ல்ெ, ஆனாலும் அ சியம்! ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ. ி.எஸ்., 

ஐ.ஆர்.எஸ். ப ான்ற உயர் ணிகளுக்காக நடத்தப் டும் இத்பதர் ின் மூெம் மிகச் 

சிறந்த  டிப் றிவும், ஆர் மும், உமழக்கும் ஆற்றலும் லகாண்ட 

இமைஞர்கமைத்தான் லதரிவு லசய்கிறார்கபை த ிர, ஆங்கிெ லமாழிப்புெமம 

ல ற்ற ர்கமை அல்ெ. 

ஆங்கிெ லமாழியில் எழுது மத  ிட, தமிழில் எழுதினால் என்னுமடய 

கருத்துக்கமை  மிகச் சிறப் ாக  ல ைிப் டுத்த முடியும், ஆங்கிெ மூெ நூல்கமை 

 டித்துப் புரிந்து லகாண்டு தமிழில் லமாழில யர்த்து எழுத இயலும் என்ற 

ஆற்றலும்தான் ல ற்றி  ாமக  சூடு தற்கான  ாய்ப்ம த் தரும் 

இந்த பதர்ம   ட இந்திய மாண ர்கைில்  ெர் இந்தியில் எழுதுகிறார்கள். 

அபதப ால்  ட்டார லமாழிகைில் எழுதி ல ற்றி ல றுப ாரும்  ெர் உள்ைனர். 



ஆனால் குடிமமப்  ணித் பதர் ில் ல ற்றில ற ஒரு  ட்டதாரி இமைஞருக்குரிய 

ஆங்கிெ அறிவு அ சியம்.  ினாத்தாள் ஆங்கிெம் மற்றும் இந்தியில் மட்டுபம 

இருக்கும். அமதப் புரிந்து லகாள் தற்கும், முதன்மமத் பதர் ில் ஆங்கிெ 

லமாழியறிம ச் பசாதிக்கும் கட்டாயத் தாமை (Compulsory paper) எழுதி ல ற்றி 
ல று தற்கும் ஆங்கிெ லமாழியறிவு அ சியம். (ஆங்கிெ லமாழித்தாள் 

மதிப்ல ண்கள் இறுதி தரப் ட்டியலுக்கு கணக்கில் எடுத்துக் லகாள்ை மாட்டார்கள்.)  

 

தமிழ்  ழியில் ல ன்ற ர்கள்  லசால் லதன்ன? 

முதுகமெத் தமிழிெக்கியம்  யின்று, தினமணியில் உத ி ஆசிரியராகப்  ணியாற்றிக் 

லகாண்பட, நத்தத்திற்கும் மதுமரக்கும் தினந்பதாறும்  யணம் லசய்யும் பநரத்தில்  டித்து, 

முதல் நாள் லசன்மனயில் பதர்ல ழுதி  ிட்டு இரவு  யணித்து மதுமர லசன்று 

அலு ெகப்  ணிகமை முடித்து, மறுநாள் லசன்மனயில் பதர்ல ழுதி… இப் டித் தனது 

கடின உமழப் ால் முதல் தமிழ் லமாழி ஐ.ஏ.எஸ். என்ற மகுடம் தாங்கியுள்ை ஆர். 

 ாெகிருஷ்ணன் ஐ.ஏ.எஸ். அ ர்கைின் ல ற்றிக் கமத உமழப் ின் ல ருமமமயயும், 

தமிழின்  ைத்மதயும் உெகுக்குச் லசால்கிறது. தமிழில் பதர்ல ழுது தால் நமது 

கருத்துக்கமை, நிமெப் ாட்மட முழுமமயாக ல ைிப் டுத்த ப ண்டிய ல ாதுக் 

கட்டுமரத் தாைில் அதிக மதிப்ல ண்கள் ல ற  ாய்ப்புள்ைது. 

ஆங்கிெத்மத  ிடவும், தமிழில் சிறப் ாக எழுத முடியும் என்றால்தான் தமிழ்  ழியில் 

எழுத ப ண்டும் என்கிறார் ராமநாதபுரம் மா ட்ட ஆட்சியர் திரு.நந்தகுமார் ஐ.ஏ.எஸ். 

ல ாறியாைரான இ ர் ஐ.ஏ.எஸ். பதர்ம  தமிழ்  ழியில் எழுதி ல ன்ற ர். 

        ல ாது ாக உயரத்துக்கு லகாண்டு லசல் து  டிகள் எனும்ப ாது உயர் 
 த ிகளுக்கு உயர்த்திச் லசல் து திட்டமிட்ட  டிப்புகள் என்றால் அது 
மிமகயல்ெ. ஐ.ஏ.எஸ் ப ான்ற உயர்  த ிகளுக்கான பதர்வுகளுக்கு திட்டமிட்ட 
 டிப்புகைாக மட்டுமில்ொமல் திட்டம் ப ாட்டு  டித்த  டிப்புகைாகவும் 
இருக்கப ண்டும். திட்டமிடுதமெ காட்டிலும், திட்டம்  
காெங்கைில் இருந்து இன்று  மர மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மமயாக இருந்து 
 ருகிறது. ல ரும் ப ார்கள், பதர்தல்கள், ஆட்சியமமப்புக்கு இப் டி எது ாக 
இருந்தாலும் திட்டம் ப ாட்டுத்தான் ல ற்றி  ாமக சூடி இருக்கிறார்கள். 
ஆயிரக்கணக்கான ர்களும் ெட்சக்கணக்கான ர்களும்  ங்பகற்கும் 
பதர்வுகைிலும் திட்டம் ப ாட்டுதான், ல ற்றிக்கு நமது  ிொசத்மத 
காட்டப ண்டும். 

சி ில் சர் ஸீ் பதர்வு 2019 
நம் நாட்டின் எல்ொ துமறகைிலும் உயரிய  த ிகைில் நியமனம் லசய்யப் ட்டு 
நிர் ாகத்மதத் திறம் ட நடத்து தற்குத் பதர்ந்லதடுக்கப் டுகிற ந ர்கள்தான் 
குடியுரிமமப்  ணியாைர்கள் (Civil Servants). 
             இந்த நாட்டின் முன்பனற்றத்தில்  ங்லகடுத்துக் லகாள்ை 
 ிரும்புகிற ர்களும், நிமறந்த அனு  த்மதப் ல ற நிமனப்  ர்களும் 



இப் ணியில் மகிழ்ச்சியமடகிறார்கள். 

             இந்தியா ில் நடத்தப் டும் ப ாட்டித் பதர்வுகைிபெபய மிகவும் 

கடினமாக கருதப் டுகின்ற இந்த பதர்ம , ஒவ்ல ாரு ஆண்டும் சுமார் 5 ெட்சம் ப ர் 

எழுதுகின்றனர். இந்த சி ில் சர் ஸீ் பதர்வு என் து மூன்று கட்டங்கைில் 

நடத்தப் டுகின்றது. அம   ிரிெிமினரி பதர்வு( முதல் நிமெத் பதர்வு), லமயின்ஸ் 

பதர்வு (இரண்டாம் நிமெத் பதர்வு), இறுதி பதர்வு ( ர்சனாெிஸ்ட் அல்ெது 

பநர்முகத் பதர்வு)ஆகும். இந்த பதர்வு முமறயான கிட்டத்தட்ட ஒரு  ருடம்  மர 

நீடிக்ம்( ஜூன் முதல் டிசம் ர்  மர). 

 
குடியுரிமமத் பதர்வுகள் என் ம  ல றும் ஐ.ஏ.எஸ்.  ணிக்காக மட்டுமல்ெ. 
லமாத்தம் 25  ணிகளுக்காக நடத்தப் டுகிற ஒருங்கிமணந்த பதர்வு. ஐ.ஏ.எஸ் 
 ணிக்கு  ிருப் மில்மெ என்றால் அரசியலுடன் சிறிதும் சம் ந்தமில்ொத 
அமமயப்  ணிகள் ( ருமான  ரி, சுங்கம், ஆடிட் அண்ட் அக்கவுண்ட் 
சர் ஸீஸ்). 
 

 ணிகள் 
மத்திய பதர் ாமணக்குழு (UPSC-Union Public Service Commission) நடத்துகிற 
குடியுரிமமத் பதர்வுகள் லமாத்தம் 23  ணிகளுக்காகத் தகுதி  ாய்ந்த ந ர்கமை 
நியமனம் லசய்யும் பநாக்கில் நடத்தப் டுகிறது. 
i.) Indian Administrative Service (I.A.S.) 
ii.) Indian Foreign Service (I.F.S.) 
iii.) Indian Police Service (I.P.S.) 
iv.) Indian P&T Accounts & Finance Service Group - A 
v.) Indian Audit & Account Service (I.A.A.S.) Group - A 
vi.) Indian Customs and Central Excise Service - GP-A 
vii.) Indian Revenue Service GP-A 
viii.) Indian Ordinance Factories Service GP-'A' 
ix.) Indian Postal Service - GP - 'A' 
x.) Indian Civil Accounts Service GP-'A' 
xi.) Indian Railway Traffic Service GP-'A' 
xii.) Indian Railway Accounts Service GP-'A' 
xiii.)Indian Railway Personal Service GP-'A' 
xiv.) Posts of Asst. Security Officer GP-'A' in Railway Protection Force 
xv.) Indian Defence Estates Service, GP-A 
xvi.) Indian Information Service (Junior Grade) GP-A 
xvii.) Indian Trade Service GP-A 
xviii.) Posts of Asst. Commandent GP-A in Central Industrial Security Force 
xix.) Central Secrateriat Service GP-B 
xx.) Railway Board Secretariat Service GP-B 
xxi.) Armed Forces Head Quarters Civil Service GP-B 



xxii.) The Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar 
Haveli Civil Service GP-B 
xxiii.) Pondicherry Police Service, Group - B 
 
 
குடியுரிமம –  ிண்ணப் தாரர்கள் இந்திய குடிமகனாக இருக்க ப ண்டும் 
 யது –  

 

அந்த ஆண்டின் ஆகஸ்ட் முதல் பததியன்று 21  யது 

நிரம் ிய ராகவும், 30  யதுக்கு பமற் டாத ாராகவும் 

இருக்கப ண்டும் 
 யது  ரம்பு 

தைர்ச்சி 
அ) எஸ்.சி.,/எஸ்.டி.,  ிரி ினருக்கு  யது  ரம் ில் 5 

ஆண்டுகள் சலுமக அைிக்கப் டுகிறது. இ ர்கள் 35  யது 

 மர  ிண்ணப் ிக்கொம். 

ஆ) ஓ. ி.சி.,  ிரி ினருக்கு  யது  ரம் ில் 3 ஆண்டு சலுமக 

அைிக்கப் டுகிறது. இ ர்கள் 33  யது  மர 

 ிண்ணப் ிக்கொம். 

இ) முன்னாள் ராணு த்தினருக்கு  யது  ரம் ில் 5  ருட 

சலுமக அைிக்கப் டுகிறது. இ ர்கள் 35  யது  மர 

 ிண்ணப் ிக்கொம். 

குறிப்பு:  யது  ரம்பு சான்றிதழுக்கு லமட்ரிக் அல்ெது 

பமல்நிமெப் ள்ைி சான்றிதழ் மட்டுபம 

ஏற்றுக்லகாள்ைப் டும் 
குமறந்த ட்ச 

கல் ித்தகுதி 
 ிண்ணப் தாரர் ஏதா து ஒரு  ல்கமெக்கழகத்தில் 

இைநிமெ  ட்டம் ல ற்ற ராக இருக்கப ண்டும். 

இைநிமெத்பதர் ின் இறுதி கட்ட பதர்வு எழுதி 
இருப்  ர்களும்  ிண்ணப் ிக்கொம். ஆனால் இரண்டாம் 

கட்ட பதர்வு எழுதும் ப ாது கட்டாயம்  ட்டம் ல ற்றிருக்க 

ப ண்டும். எம். ி. ி.எஸ்.,  ி.டி.எஸ்.,  ி.இ., ப ான்ற லதாழில் 

முமற  ட்டம் ல ற்ற ர்களும்  ிண்ணப் ிக்கொம் 
எத்தமன முமற 

பதர்வு எழுதொம்: 

 

ல ாது ாக நான்கு முமற பதர்வு எழுத 

அனுமதிக்கப் டு ார்கள். ஆனால் ஓ. ி.சி.,  ிரி ினருக்கு 7 

முமற அனுமதி  ழங்கப் டுகிறது. 

எஸ்.சி.,/எஸ்.டி.,  ிரி ினர் 35  யது  மரயிலும் எத்தமன 

முமற ப ண்டுமானாலும் பதர்வு எழுதொம்.  

 ிரிெிமினரி பதர் ில் கெந்து லகாண்டால் கூட ஒரு 

 ாய்ப்ம   யன் டுத்தியதாக கணக்கில் 

எடுத்துக்லகாள்ைப் டும்.  ிரிெிமினரி பதர் ில் ஒரு ப ப் ர் 

மட்டும் எழுதினாலும், பதர் ில் கெந்து லகாண்டதாகப  

கருதப் டும். எனப  பதர்வுக்கு சரியாக தயார் 
லசய்துலகாள்ை ில்மெ என கருதினால் பதர்வு எழுது மத 

த ிர்த்து ிடு பத சிறந்தது 
. உடல் தகுதி இந்திய ஆட்சிப் ணியில், ப ாலீஸ் சர் சீுக்கு குமறந்த ட்ச 

உயரம் ஆண்களுக்கு 165 லச.மீ., ல ண்களுக்கு 150 லச.மீ., 

எஸ்.சி.,/எஸ்.டி.,  ிரி ினருக்கு குமறந்த ட்ச உயரம் 

ஆண்களுக்கு 160 லச.மீ., ல ண்களுக்கு 145 லச.மீ., இருக்க 



ப ண்டும். மார் ைவு சாதாரண நிமெயில் ஆண்களுக்கு 84 

லச.மீ.,. ல ண்களுக்கு 70 லச.மீ.,  ிரி மடயும் ப ாது 5 லச.மீ., 

அதிகமாகவும் ப ண்டும். உடல் ஊனமுற்ற ர்கள் 

ஐ. ி.எஸ்., ஆக முடியாது. ஆனால் ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.ஏ.ஏ.எஸ்., 

ஐ.ஆர்.எஸ்., ப ான்ற  ணிகைில் பசரொம். 
இனி இந்த  பதர்வும ப் ற்றி  ார்ப்ப ாம் 

சி ில் சர் சீஸ் பதர்வு’ (Civil Services Examination) என் து லமாத்தம் 

இரண்டு நிமெகமைக் (Two Stages) லகாண்டது. 

  

 அம :I.சி ில் சர் சீஸ் முதல்நிமெத் பதர்வு  

  II. சி ில் சர் சீஸ் முதன்மமத்பதர்வு [எழுத்துத் பதர்வு மற்றும் 

பநர்முகத்பதர்வு]. 
இந்த இரண்டு பதர்வுகமையும் லதாடர்ச்சியாக எழுதி, பதர்ச்சி 
ல ற்ற ர்கள் மட்டுபம உயர் ணிகைில் பசர்த்துக் லகாள்ைப்  டு ார்கள். 

 முதல்நிமெத் பதர் ிலும், முதன்மமத் பதர் ிலும் பதர்ச்சி ல ற்று 

பநர்முகத்பதர் ில் ல ற்றி ல றா ிட்டால், அடுத்த முமற இந்தத் பதர்வு 

எழுதும்ப ாது எல்ொ பதர்வுகமையும் மறு டியும் முதெிெிருந்து எழுத 

ப ண்டும். அதா து, முதல்நிமெத் பதர்வு, முதன்மமத் பதர்வு மற்றும் 

பநர்முகத்பதர்வு ஆகிய மூன்று பதர்வுகமையும் மீண்டும் எழுத 

ப ண்டும்.  
ஐ.ஏ.எஸ். பதர்வு  3 கட்டமாக   நடத்தப் டும்  

➢ முதல் கட்டம்  ிரிெிமினரி பதர்வு, அதா து, முதல்நிமெத் பதர்வு.  

➢ இரண்டா து கட்டம் லமயின் பதர்வு, அதா து, முதன்மமத் பதர்வு. 
➢ மூன்றா தாக இன்டர் ியூ எனப் டும் ல ர்சனாெிட்டி லடஸ்ட் எனப் டும் 

பநர்முகத் பதர்வு 
I. முதல்நிமெத் 

பதர்வு (Civil Services 

Preliminary Examination 

சி ில் சர் சீஸ் முதல்நிமெத் பதர்வுகள் இரண்டு 

தாள்கள் லகாண்டதாக இருக்கும்.  

 

தாள்- I ல ாது அறிவுப்  ாடத்துக்கு 200 மதிப்ல ண்கள், தாள் 

- II திறனறியும் பதர்வுக்கு 200 மதிப்ல ண்கள். 
தாள் - I:  இத்பதர்வு 2 மணி பநரம் நடத்தப் டும்.  

பதர்வுக்கான பகள் ித்தாள் ஆங்கிெம் மற்றும் 

இந்திலமாழியில் மட்டுபம அமமக்கப் ட்டிருக்கும். 

பகள் ிகள் லகாள்குறி  ினா  மகயில் (Objective Type 

Questions) அமமந்திருக்கும்.  

அதா து, இந்தக் பகள் ித்தாைில் இடம்ல றும் 

பகள் ிகள் ஒவ்ல ான்றுக்கும் 4  தில்கள் லகாடுத்து 

அதில் சயான ற்மறத் பதர்வு லசய்யும்  மகயில் 

பதர்வுமுமற அமமந்திருக்கும்.  
 



தாள் - II:  திறனறியும் பதர்வு 
  எண் முதல் கட்டம்  ிரிெிமினரி பதர்வு மதிப்ல ண்  
1 ல ாது அறிவுத் தாள் 200  
2 ‘சிசாட்’ என்கிற திறனறி பதர்வு 200  
    

 

முதல் நிமெத் பதர் ில் லஜனரல் ஸ்டடீஸுக்கு  200 மார்க் . சிசாட்-க்கு 200 மார்க் . 

இதில் இரண்டிலும் பசர்த்து 250 மார்க்   ாங்கினால், முதல் நிமெத் பதர்ம  கிைியர்  

லசய்து ிடொம்.  

லஜனரல் ஸ்டடீஸில், 100 பகள் ிகளுக்கு 200 மார்க் . அதற்கு 2 மணி பநரத்தில்  தில் 

அைிக்க  ப ண்டும். சிசாட்டில் 80 பகள் ிகளுக்கு  200 மார்க் . அபத இரண்டு மணி 

பநரம்தான். ஆனால், 70 சத ிகித மாண ர்கள் , அந்தப் ப ப் மர எழுதி முடிப் து 

இல்மெ. சிசாட்டில் 65 முதல் 72 பகள் ிகளுக்பகனும் கண்டிப் ாகப்  தில் 

எழுதியாக  ப ண்டும். அப்ப ாதுதான் பதர்ச்சில ற முடியும். ஏலனனில், லஜனரல் 

ஸ்டடீஸில் சராசரியாக  110 மதிப்ல ண்கள்   மரதான்  ாங்க  முடியும். ஆனால், 

முதல் நிமெத் பதர்ம  கிைியர் லசய்ய குமறந்த ட்சபம 210 மதிப்ல ண்கள்  பதம . 

எனப , சிசாட்டில் 120 மதிப்ல ண்கபைனும் ல ற முயற்சிக்க  ப ண்டும். 

 சிசாட்டில் 55 பகள் ிகளுக்கு  மட்டுபம  தில் அைிக்க  முடிந்தால், பதர்வு 

அமறயிபெபய நமது  ரிசல்ட்மடக்  கணித்து ிடொம்! சிசாட்டில் லஜயிக்க  நிமறயப் 

 யிற்சி, கடுமமயான முயற்சி மூெம்  தில் அைிக்கும் ப கத்மத 

அதிகரித்துக்லகாள்ை  ப ண்டும்.  ாரம் மூன்று நாட்கபைனும் சிசாட் பதர்வுக்குப் 

 யிற்சிலயடுக்க  ப ண்டும். எத்தமன இன்ஸ்டிட்யூட் ப ப் ர்கமை   ாங்கி  யிற்சி 

எடுக்கிபறாபமா , அந்த அைவுக்கு சிசாட் பதர்ச்சி எைிமமயாக  இருக்கும்!'' 

 

 
  

லமயின்ஸ் பதர்வு 2019 

சி ில் சர் ஸீ் லமயின்ஸ் பதர் ின் பநாக்கம் என் து ஒரு ந ர் தனது 

அறிம  சரியானப் டி லசயல் டுத்திக் காட்டு தற்கு பதம யான 

தகுதிகமை சரி ார்ப் து தான். இந்த பதர்வு, அந்த பதர்வு எழுதும் மாண ரின் 

அறி ார்ந்த லசயல் ாடுகமை  ரிபசாதித்து  ார்க்கும். யு. ி.எஸ்.சி அமமப்பு, 



2019ஆம் ஆண்டு நமடல றக் கூடிய சி ில் சர் ஸீ் பதர்வு பததிகமை 

ஏற்கனப  அறி ித்து  ிட்டது.  ிரிெிமினரி பதர்வு, ஜூன் மாதம் 2ம் பததியும், 

லமயின்ஸ் பதர்வு லசப்டம் ர் மாதம் 20ம் பததியும் நமடல றுகிறது. இந்த 

பதர்வுக்கான  ாடத்திட்டங்கைில் எந்த மாற்றமும் இது மரயில் 

நமடல ற ில்மெ.  ழக்கம்ப ாெ, 9  ினா தாள்கள் எழுத்துத் பதர் ாகப  

நமடல றும். 

ஐ.ஏ .எஸ் லமயின்ஸ் பதர்வுக்கு தயார்ப் டுத்துக்லகாள் து எப் டி ? 

லமயின்ஸ் பதர் ில் 9  ினா தாள்கள் உள்ைன. இந்த அமனத்துபம  ிரி ாக 

எழுத ப ண்டிய  மகமயச் பசர்ந்தம . 1) இந்திய லமாழிகைில் ஏபதனும் 

ஒன்று (300 மதிப்ல ண்கள்). 2) ஆங்கிெம் (300 மதிப்ல ண்கள்). இதில், இரண்டு 

 ினா தாள்கைில் கண்டிப் ாக எழுத ப ண்டும். இந்த  ினா தாள்கள் 

பதர்வுகைின் ல றப் டும் மதிப்ல ண்கள் இறுதி பதர்வுப் ட்டியெில் எடுத்துக் 

லகாள்ைப் டாது. 

யு. ி.எஸ்.சி  ாடத்திட்டத்தின் டி, நான்கு ல ாது அறிவு பகள் ித்தாள் (தொ 

250 மதிப்ல ண்கள்) உள்ைன. இதன் டி, 1000 மதிப்ல ண்கள் இந்த 

பகள் ித்தாள்களுக்கு உண்டு. ல ாது அறிவு பகள் ித்தாள்கைின் தரம் என் து 

இைங்கமெப்  ட்டப் டிப் ின் அை ில் இருக்கும். இதுத ிர, ஒரு குறிப் ிட்ட 

 ாடத்மதத் பதர்வு லசய்யவும் முடியும். இதில் இரண்டு  ினாதாள்களுக்கு 

லமாத்தம் 600 மதிப்ல ண்கள் உள்ைன. மாண ர்கள் தங்கள்  ிருப் ம் ப ாெ 

 ாடத்மத பதர்வு லசய்யொம். ஆனால், இெக்கியம் என்கிற  ாடத்திட்டத்மத 

பதர்வு லசய்யும் மாண ர், தனது இைங்கமெப்  ட்டப் டிப் ில் 

இெக்கியத்மதத் பதர்வு லசய்து இருக்கக் கூடாது. 

 
இறுதித் பதர்வு (பநர்முகத் பதர்வு-  ர்சனாெிட்டி பதர்வு) - 275 மதிப்ல ண்கள் 

லகாண்டது. லமயின்ஸ் பதர் ில் ல ற்றி ல றும் மாண ர்கள் தாங்கள் 

 ிரும்பும் லமாழியில் பநர்முகத் பதர்வு நமடல றும். யு. ி.எஸ்.சி அமமப்பு 

அதற்பகற்  சரியான லமாழில யர்ப் ாைர்கமை  ணியில் அமர்த்தும். 

லமயின்ஸ் பதர்வு - 1750 மதிப்ல ண்கள். பநர்முகத் பதர்வு - 275 மதிப் ல ண்கள். 

லமாத்தம் - 2025 மதிப்ல ண்கள் 

 
  
  
எண் . 

பதர்வு  ாடத்திட்டம் மதிப்ல 
ண்கள் 

 

அ 

 
தாள்  - அ 

(மாண ர்கள் இந்திய லமாழிகைில் 

ஏபதனும் ஒரு லமாழிமய பதர்வு 

300 இந்த 
மதிப்ல ண்கள் 



லசயொம்.) லமாத்த தர ரிமச 
 ட்டியெில் பசர்த்து 
லகாள்ைப் ட 
மாட்டாது 

ஆ 

 
தாள்  - ஆ 

ஆங்கிெம் – 
300 

 லமரிட் பரங்க் கணக்கீடு லசய்ய உதவும் பதர்வுகள் 
1 தாள்  - 1 

கட்டுமர  ாடத்திட்டம்.( மாண ர் 

 ிரும்பும் லமாழியில் எழுதாெம்) 

250  

2 தாள்  - 2 

ல ாது அறிவு - (இந்திய கொசாரம் 

மற்றும்  ாரம் ரியம்; உெக  ரொறு மற்றும் 

பு ியியல்) 

250  

3 தாள்  - 3 

ல ாது அறிவு - 2 (அரசு  நிர் ாகம், 

அரசியெமமப்பு  சட்டம், அரசியல், சமூக  

நீதி மற்றும் சர் பதச உறவுகள்) 

250  

4 தாள்  - 4 

ல ாது அறிவு -3 (லதாழில்நுட் ம், 

ல ாருைாதார  ைர்ச்சி, உயிரியல், 

சுற்றுச்சூழல்,  ாதுகாப்பு மற்றும் ப ரழிவு 

பமம் ாடு) 

250  

5 தாள்  - 5 
ல ாது அறிவு - 4 (லநறிமுமறகள், 

பநர்மம மற்றும் தன்னம் ிக்மக) 

250  

6 தாள்  - 6 

ஏபதனும் ஒரு  ாடத்திட்டம் - தாள் 1 
250  

7 தாள்-7  

ஏபதனும் ஒரு  ாடத்திட்டம் - தாள் 2 
250  

 பதர்வுத் தாள்கைின் லமாத்த மதிப்ல ண்கள் 1750  
 பமற்கண்ட முதன்மம பதர் ின் எழுத்து பதர்வு 7 தாள்கைிலும் கிமடக்கும் 

லமாத்தம் 1750 மதிப்ல ண்கள் முன்னிமெயில்  ரும் மாண ர்கள் மட்டுபம 
பநர்முகத் பதர்வுக்கு அமழக்கப் டு ார்கள் 

8 (பநர்முகத் பதர்வு-  ர்சனாெிட்டி 

பதர்வு) 
275  

 லமாத்தம்  மதிப்ல ண்கள் 2025  

    
 

3ம் மற்றும் இறுதிக்கட்டமாக தில்ெியில் நமடல றும் பநர்முகத்பதர் ில் 275 
மதிப்ல ண்கள்  ழங்கப் டும். இறுதி தர ரிமச  ட்டியெில் எழுத்து பதர் ின் 
1750 மதிப்ல ண்களும், பநர்முகத்பதர் ின் 275 மதிப்ல ண்களும் 
பசர்த்துக்லகாள்ைப் டும். லமாத்தமாக 2025 மதிப்ல ண்களுக்கு இறுதி தர ரிமச 
 ட்டியல் ல ைியிடப் டும் 
  
  



முதெில் முதல்நிமெத் பதர்வு. இதில் இரண்டு ப ப் ர் உள்ைது. 
ஒன்று ல ாது அறிவுத் தாள் மற்லறான்று ‘சிசாட்’ என்கிற திறனறி பதர்வு. இந்த 
இரண்டு தாள்களுக்கும் ல வ்ப று  ிதமான அணுகுமுமற மிகவும் முக்கியம். 
உதாரணமாக லஜனரல் ஸ்டடீஸ் எனப் டும் ல ாது அறிவுத் தாளுக்கு 
‘ ிரிப் பரஷன்’ மிக முக்கியம். ஏலனன்றால், அதில் உங்கள் ல ாது அறிவு 
பசாதமன லசய்யப் டும். ‘சிசாட்’ என் து உங்கள் ப கம் மற்றும் துல்ெியத்மத 
பசாதமன லசய்யும் தாள். 
இந்த இரண்டிலும், மிக மிக முக்கியமான தாள் என்றால் லஜனரல் ஸ்டடீஸ் 
எனப் டும் ல ாதுஅறிவுத் தாள்தான். ‘சிசாட்’ தாள் ல றும் தகுதித்தாள் 
மட்டும்தான். அதில் குமறந்த ட்சம் தகுதி மதிப்ல ண்கமை எடுத்தாபெ 
ப ாதுமானது. எனப , முதல்நிமெத் பதர் ில்  ஒரு ருமடய ல ற்றிமயத் 
தீர்மானிப் து ல ாது அறிவுத் தாள்தான். அதில் ஒரு ர் எவ் ைவு மதிப்ல ண் 
எடுக்கிறார் என் துதான் ல ற்றிமயத் தீர்மானிக்கும். 
முதல்நிமெத் பதர் ின் ல ாதுஅறிவுத்தாைில் பகட்கப் டும் பகள் ிகமை 
இரண்டு  ிரிவுகைாகப்  ிரித்துக்லகாள்ைொம். ஒன்று கன்ல ன்ஷனல் என்று 
லசால்ெப் டும் மரபு சார்ந்த  குதிகைான  ரொறு, பு ியியல், அரசியெமமப்பு, 
ல ாருைாதாரம் ப ான்ற  குதிகள். மற்லறான்று நடப்பு நிகழ்வுகள் (Current Affairs ). 
இந்த இரண்டில் இருந்தும் 100 பகள் ிகள் பகட் ார்கள். இந்த இரண்டு  ிரிவுக்கும் 
பதர் ர்கள் தங்கமைத் தயார்ப் டுத்திக்லகாள்ை ப ண்டும். முதெில் ஒரு 
மாண ர்  NCERT புத்தகங்கைிெிருந்து லதாடங்க ப ண்டும். 
அதா து, சி. ி.எஸ்.சி.  ாடத்திட்டத்தில் 6 முதல் 12ம்  குப்பு  மரயிொன 
புத்தகங்கமை முழுமமயாகப்  டிக்க ப ண்டும். அதில்தான், ஒவ்ல ாரு 
 ாடப் ிரி ிெிருந்தும் பதர்வுக்குத் பதம யான அடிப் மட அறிவு கிமடக்கும். 
அறி ியலுக்கு மட்டும் 12ம்  குப்பு  மர  புத்தகங்கள்  ாங்க ப ண்டிய 
அ சியம் இல்மெ. ஆனால் சமூக அறி ியலுக்கு புத்தகங்கள் 6 முதல் 
12ம்   குப்பு  மரயிொன  NCERT புத்தகங்கமைக் கட்டாயம் ஒரு மாண ர் 
 டிக்க ப ண்டும். 
அடுத்து, ‘கரன்ட் அஃம யர்ஸ்’ என்று லசால்ெக்கூடிய நடப்பு நிகழ்வுகள்  குதிக்கு 
ஏதா து ஒரு தரமான ஆங்கிெம் மற்றும் தமிழ்ச் லசய்தித்தாமைத் தினமும் 
இரண்டு முதல் மூன்று மணி பநரம் கட்டாயம்  டிக்கப ண்டும். குறிப் ாகத் 
தமெயங்கங்கமைத் த ற ிட்டு ிடக்கூடாது. இதுத ிர, பதசிய அை ில் 
தரமான நியூஸ் பசனல் மற்றும் அதில்  ி ாதிக்கப் டும் சமூக ல ாருைாதார 
 ி காரங்கமை உள் ாங்குதல் ப ான்ற லசயல் ாடுகள் நடப்பு நிகழ்வுப் 
 குதியில் பகட்கப் டும் பகள் ிகமை எதிர்லகாள்ை உதவும். 
நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு பமற்லசான்னம  மட்டுமின்றி மத்திய அரசின் 
அதிகாரப்பூர்   மெத்தைங்கமைத் லதாடர்ந்து கண்காணித்து  ருதலும் 
அ சியம். ஐ.ஏ.எஸ் பதர் ில் ல ற்றில றப் ல ாது ாக எவ் ைவு பநரம்  டிக்க 
ப ண்டும் என்று ல ரும் ாொன ர்கள் பகட் துண்டு. சிெர் 18 மணி பநரம் 
 டிக்க ப ண்டும், சிெர் 15 மணி பநரம்  டிக்க ப ண்டும் என்லறல்ொம் 
லசால் ார்கள். 
இது எல்ொபம ஒப் டீ்டை ிொன  ார்த்மதகள்தான். அதா து, 18 மணி பநரம் 
கட்டாயம்  டித்தால்தான் ஐ.ஏ.எஸ். ஆக முடியும் என் லதல்ொம் கிமடயாது. 
சிெ பநரங்கைில் சிெப ர் 5 மணி பநரம்  டித்துகூட ஐ.ஏ.எஸ். 
ஆகியிருக்கிறார்கள். 18 மணி பநரம், 10 மணி பநரம், 5 மணி பநரம் என் து 



எல்ொபம ந ருக்கு ந ர் ப று டும். நாம் எவ் ைவு பநரம்  டிக்கின்பறாம் 
என் து முக்கியமல்ெ. எப் டிப்  டிக்கின்பறாம், எமதப்  டிக்கின்பறாம் 
என் துதான் முக்கியம். 
ல ாது ாக முதற்கட்ட பதர் ான முதல்நிமெத் பதர் ிற்கு ‘எக்ஸ்லடன்சிவ் 
ரீடிங்’ என்று லசால்ெக்கூடிய  ரந்து ட்ட  ாசிப்பு மிகவும் முக்கியம். ஆனால், 
இரண்டாம் கட்ட பதர் ான முதன்மமத் பதர்வுக்கு ‘எக்ஸ்லடன்சிவ் ரீடிங்’மக 
 ிட ‘இன்லடன்சிவ் ரீடிங்’ மிக மிக முக்கியம். அதா து, ஆழ்ந்து  டிக்கக்கூடிய 
தன்மம. எந்த ஒரு  ிஷயத்மத எடுத்துக்லகாண்டாலும் ஆழ்ந்து அெசி 
ஆராய்ந்து  டிக்கப ண்டும். 
இன்லனாரு முக்கியமான, மிகவும் அ சியமான பதம  என்னல ன்றால், அது 
முதல்நிமெத் பதர்ல ன்றாலும் முதன்மமத் பதர்ல ன்றாலும் நடப்பு நிகழ்ம  
கன்ல ன்ஷனல்  ாடங்களுடன் லதாடர்பு டுத்தி  டிக்கும் திறமம. எல்பொருபம 
 ரொறு, பு ியியல், அரசியெமமப்பு, ல ாருைாதாரம் ப ான்ற  குதிகமையும் 
நடப்பு நிகழ்ம யும்  டிப் ார்கள். ஆனால், எ ர் ஒரு ர் நடப்பு நிகழ்ம  
 ரொறு, பு ியியல், அரசியெமமப்பு ப ான்ற  குதிகளுடன் லதாடர்பு டுத்தி 
 டிக்கின்றாபரா அ பர ல ற்றியாைர் ஆகிறார். நடப்பு நிகழ் ில் 
பமற்லசான்ன ாறு  ரொறு, பு ியியல், அரசியெமமப்பு ஆகிய ற்றுடன் 
லதாடர்பு டுத்திபயா அல்ெது பநரடியாகப ா பகள் ிகள் பகட்கொம். 
லமாத்தத்தில் 100 பகள் ிகைில் கிட்டத்தட்ட 50 பகள் ிகளுக்கு பமல் நடப்பு 
நிகழ் ிெிருந்து பகட்கப் டும் 

MAIN EXAMINATION 
 ிரதான பதர்வுகைில் உள்ை பதர்வுத்தாள்களும் அதன் 

மதிப்ல ண்களும் 
 
தகுதி பதர்வுக்காக மட்டும் ஒரு மாண ன் இந்திய அரசியெமமப் ின் 8 து 
அட்ட மணயில் உள்ை ஏதா து ஒரு லமாழியில் பதர்வு எழுதி பதர்ச்சி ல ற 
ப ண்டும்.  
 
இரண்டா தாக  ள்ைி பதர் ின் தகுதியில் அடிப் மடயில் உள்ை 
ஆங்கிெத்திலும் பதர்ச்சி ல ற ப ண்டும். 
 
 பமற்கண்ட இரண்டு தாள்கைிலும் தொ 300 மதிப்ல ண் மூெம் லமாத்தமாக 600 
மதிப்ல ண் ஆகும். ஆனால் இந்த மதிப்ல ண்கள் லமாத்த தர ரிமச  ட்டியெில் 
பசர்த்து லகாள்ைப் ட மாட்டாது. 
 
 புதிதாக அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ை 2 து கட்டமாக நமடல றும்  ிரதான 
பதர் ில் கட்டுமர மதிப்ல ண்கள் 200ெிருந்து 250ஆக அதிகரிக்கப் ட்டுள்ைது. 
ல ாதுஅறிவு தாள்கள் 2ெிருந்து 4ஆக அதிகரிக்கப் ட்டுள்ைது. பமலும் அதற்குரிய 
மதிப்ல ண்கள் தாள் ஒன்றுக்கு 300 ெிருந்து 250ஆக குமறக்கப் ட்டு லமாத்தமாக 
1000 மதிப்ல ண்கள் ல ாதுஅறிவு பதர் ிெிருந்பத பகட்கப் டவுள்ைது.  மழய 
முமறயில் இருந்த 4 தாள்கமை லகாண்ட 2  ிருப் ப் ாடங்கள் குமறக்கப் ட்டு 



ஒரு  ிருப் ப் ாடமாகவும், தாள் ஒன்றுக்கு 300 என்ற மதிப்ல ண்கள் 250 ஆக 
குமறக்கப் ட்டுள்ைது. லமாத்தமாக 1200 மதிப்ல ண்கள் லகாண்ட  ிருப் ப் ாடம் 
தற்ப ாது 500 மதிப்ல ண்கைாக குமறக்கப் ட்டுள்ைது. 
பமற்கண்ட முதன்மம பதர் ின் எழுத்து பதர்வு 7 தாள்கைிலும் கிமடக்கும் 
லமாத்தம் 1750 மதிப்ல ண்கள் முன்னிமெயில்  ரும் மாண ர்கள் மட்டுபம 
பநர்முகத் பதர்வுக்கு அமழக்கப் டு ார்கள். 3ம் மற்றும் இறுதிக்கட்டமாக 
தில்ெியில் நமடல றும் பநர்முகத்பதர் ில் 275 மதிப்ல ண்கள்  ழங்கப் டும். 
இறுதி தர ரிமச  ட்டியெில் எழுத்து பதர் ின் 1750 மதிப்ல ண்களும், 
பநர்முகத்பதர் ின் 275 மதிப்ல ண்களும் பசர்த்துக்லகாள்ைப் டும். லமாத்தமாக 
2025 மதிப்ல ண்களுக்கு இறுதி தர ரிமச  ட்டியல் ல ைியிடப் டும். முதன்மம 
பதர் ில் நமடல றும் 7 பதர்வுத் தாள்கைின் லமாத்த மதிப்ல ண்கள் 1750 ஆகும் 

தகுதித்பதர்வு தாள்கள்  

 
➢ தகுதித்பதர் ில் இரண்டு லமாழிப்  ாடங்கைில் பதர்வு எழுத ப ண்டும்.  
➢ இந்திய அரசியெமமப்பு சட்டத்தில் 8 து அட்ட மணயில் உள்ை 

ஏபதனும் ஒரு லமாழியிலும்  
➢ ஆங்கிெத்திலும் பதர்வுகள் நமடல றும். 
➢   த்தாம்  குப்பு  ாடநிமெயில் பகள் ிகள் பகட்கப் டும். 
➢  தாய் லமாழி மற்றும் ஆங்கிெத்தில்  ிண்ணப் தாரரின் அடிப் மட லமாழி 

அறிம  பசாதித்துப்  ார்க்கப  இந்த இரு பதர்வுகள் நடத்தப் டுகின்றன. 
➢  இந்த 2 தாள்கைிலும் 300 மதிப்ல ண்கள்  ரிமச எண்  ழங்கப் டும். 
➢  ஆனால் இந்த மதிப்ல ண்கள் தர ரிமசக்கு  ரிசீெிக்கப் டமாட்டாது.  
➢ இந்த 2 தாள்கைிலும் பதர்ச்சி ல றா ிட்டால் இதர தாள்கள் மதிப் டீு 

லசய்யப் டமாட்டாது. 
➢  அதற்காக இத்தாள்கள்  ிஷயத்தில் அெட்சியமாக இருந்து  ிடக்கூடாது. 

ஏலனனில் புதிய பதர்வு முமறயில் இவ் ைவு மாற்றம் லகாண்டு  ந்த 
மத்திய பதர் ாமணயம் இதிலும் ஏபதனும் ல ாடி ம த்தாலும் 
ம க்கொம் எனப  இரண்டு தாள்கமையும் க னத்துடன் எழுத 
ப ண்டும் என் து அ சியமாகிறது. 

➢  பமலும் நிமறய இமைஞர்கள் பகட்கும் பகள் ி என்னல ன்றால் இந்த 
தாள்கைில் தகுதிக்கு எத்தமன மதிப்ல ண்கள் எடுக்க ப ண்டும் 
என் துதான்.  

➢ உண்மமமய லசால்ெப்ப ானால் அந்த தகுதி எவ் ைவு என் மதயும் 
மத்திய பதர் ாமணயபம முடிவு லசய்கிறது. 

 

கட்டுமர 250 மதிப்ல ண்கள் 
❖ சி ில் சர் ஸீ் பதர்வுகைில் கட்டுமர 1993ம் ஆண்டு லகாண்டு ரப் ட்டது.  
❖ கணிதம் மற்றும் ல ாறியியல்  டிப்ம  பசர்ந்த மாண ர்கள் 

இத்பதர்வுகைில் அதிக மதிப்ல ண்கமை அள்ளு தும். ல ாறியியல் 
அல்ொத மாண ர்கள் குமறந்த மதிப்ல ண்கள் ல று தும்  ெ ஆண்டுகள் 
இருந்து  ந்தது.  



❖ எல்ொ மாண ர்களுக்கும் அதா து ல ாறியியல், சமூக ியல், 
ல ாருைாதாரம், அறி ியல் என்ற அமனத்து தரப்பு மாண ர்கமையும் 
ஒபர தட்டில் லகாண்டு ர ப ண்டும் என் தற்காக புகுத்தப் ட்டபத 
கட்டுமரயாகும். கடந்த ஆண்டு  மர 200 மதிப்ல ண்கள் லகாண்ட இந்த 
பதர்வுத்தாளுக்கு புதிய திட்டத்தின் டி 250 மதிப்ல ண்கள் 
லகாடுக்கப் ட்டுள்ைது. இதன்மூெம் பதர் ாைர்கள் கட்டுமரக்கு லகாடுக்கும் 
முக்கியத்து த்மத புரிந்து லகாள்ை முடியும். 

ஒரு கட்டுமர என்லனன்ன அம்சங்கள் எல்ொம் லகாண்டிருக்க ப ண்டும் 
என் தற்கு சிெ  மரயமறகள் உள்ைன. இதன்மூெம் ஒரு மாண னின் 
எண்ணங்கள், அ ற்றின் ல ைிப் ாடு லதரி ிக்க  ிரும்பும் கருத்துக்கமை 
பகார்ம யாக்கும் திறன்,  ாதங்களுக்கு  ெிமம பசர்க்கும்  ாங்கு 
ஆகிய ற்றின் அடிப் மடயில் கட்டுமரகள் திருத்தப் ட்டு மதிப்ல ண்கள் 
அைிக்கப் டுகின்றன. இந்தியாம  இந்த நூற்றாண்டில் முன்லனடுத்து லசல்ெ 
 ிரும்பும் இமைய அதிகாரிகைின் மன எழுச்சிமயயும் மபனா ா த்மதயும் இந்த 
கட்டுமரகள் மூெம் லதரிந்து லகாள்ை முடியும். எனப , கட்டுமரகள் 
கட்டுக்பகாப் ாகவும். ஒரு கறார் கைஞ்சியமாகவும் அமமய ப ண்டும் என 
பதர் ாமணயம் எதிர் ார்க்கும் என் மத ப ாட்டித் பதர் ர்கள் மறக்கக்கூடாது 

ல ாது அறிவு தாள் 1 

 

 

250 மதிப்ல ண்கள் 

இத்தாள் இந்திய  ரொறு, கொச்சாரம்,  ண் ாடு,  ாரம் ரியம், உெக பு ியியல் 
மற்றும் சமுதாயம்  ற்றிய அமனத்து தமெப்புகமையும் உள்ைடக்கியதாகும். 
 ரொற்று தமெப் ில்  ாரம் ரியம், கொச்சாரம்,  ண் ாடு,  ரொறு ஆகியம  
புத்தம்புதிதாகும். சுதந்திர இந்தியா  ரொறும் முக்கியத்து ம் ல றுகிறது. உெக 
பு ியியலும், பு ியியல் தமெப்புகளும் புதிதாக இடம்ல ற்றுள்ைன. இதில் 
சமுதாயம் மற்றும் சமுதாய  ிரச்சிமனகள் என் து சமகாெ தமெப்புகைாகும். 
இத்தாைில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ை சிெ தமெப்புகள் ஏற்கனப  இருந்தாலும் புதிதாக 
பசர்க்கப் ட்டுள்ை  ாகங்கைில் க னம் லசலுத்து து அ சியமாகும். பமற்கண்ட 
அமனத்து தமெப்புகள்  ற்றி புத்தகங்கைில்  டித்தாலும் அது  ிஷயமாக 
சமகாெத்தில் என்ன நடக்கிறது என் மத  ற்றியும் ப ாட்டி பதர் ர்கள் 
அறிந்திருக்க ப ண்டும் என் மத பதர் ாைர்கள் எதிர் ார்க்கிறார்கள். 
 

ல ாது அறிவு தாள் 2 

 

 

250 மதிப்ல ண்கள் 

இத்தாைில் அரசு, அரசியெமமப்பு, அரசியல். சமூக நீதி மற்றும் சர் பதச 
உறவுகள் இடம்ல ற்றுள்ைன. கடந்த ஆண்டு  மர இந்திய அரசியல் இந்த 
 ாடத்திட்டத்தில் ஒரு  குதியாக இருந்து  ந்தாலும், சமகாெ நிகழ்வுகள் 
 ற்றிபய அதிகமான பகள் ிகள் பகட்கப் ட்டது என் து நிதர்சனம். பமலும் இந்த 
புதிய பதர்வு முமறயில் அதிகமாக பசர்க்கப் ட்டுள்ை சமூகநீதி மற்றும் சர் பதச 
உறவுகள்  ற்றி லதரிந்துலகாள்ை ஒவ்ல ாரு ரும் குமறந்தது இரண்டு அல்ெது 
மூன்று தரமான லசய்தித்தாள்கமை அன்றாடம்  டித்து  ந்தால் மட்டுபம 



முழுமமயாக  தில் எழுத முடியும். 
பமலும் அரசு இயங்கும்  ிதம், நிறு னங்கள்  ற்றிய தமெப்புகள் ப ான்றம  
 ாடத்திட்டத்தில் இருந்தாலும், அமத ற்றிய பமபொட்டமான கருத்துக்கமையும் 
நிகழ்வுகமையும் மட்டுபம லதரிந்துலகாண்டால் மதிப்ல ண் ல று து 
கடினமாகும். இங்கு பதர் ாைர் எதிர் ார்ப் து மாண னின் ப ாட்டியாைரின் 
திறமம மற்றும் அ ரது புரிந்துலகாள்ளும் தன்மம என்றால் அது மிமகயல்ெ. 
 
ல ாது அறிவு தாள் 3 250 மதிப்ல ண்கள் 
இத்தாள் லதாழில்நுட் ம், ல ாருைாதார  ைர்ச்சி,  ல்லுயிர் ல ருக்கம், 
சுற்றுப்புறச்சூழல்,  ாதுகாப்பு மற்றும் ப ரழிவு பமொண்மம ப ான்ற ற்மற 
லகாண்டதாகும். ல ாருைாதாரம் மீண்டும் முக்கியத்து ம் ல றுகிறது. ஆனால், 
தினமும் ஒரு மாற்றம் என்ற  மகயில், ல ாருைாதார மாற்றமும்  ைர்ச்சியும் 
உள்ை நம்நாட்டில் எத்தமகய அறிவு நுட் ம் ப ண்டும் என் து மிகவும் 
முக்கியம். எனப , கடந்த காெ ல ாருைாதார நிமெமம, நிகழ்காெம் மற்றும் 
எதிர்காெம் எப் டி அமமயும் என் மத  ற்றிய லசய்திகமை அவ் ப்ப ாது 
ப ாட்டித் பதர்வுக்கு என்று ல ைியிடப் டும் மாதாந்திர சஞ்சிமககமை  டிப் தன் 
மூெமாகப ா ல ாருைாதார  ல்லுநர்கைின் கருத்துக்கமை லகாண்ட தினசரிகள் 
மூெமாகப ா அறிவுநுட் த்மத  ைர்த்துக்லகாள்ைொம்.  ி சாயம், உணவு 
சம் ந்தப் ட்ட தக ல்கள் மிக முக்கியமானதாகும். எனப , இதில் ஏற் டும் 
மாற்றங்கள், ஏற்றத்தாழ்வுகள் அமனத்மதயும்  ிரல்நுனியில் 
ம த்திருக்கப ண்டும் என் து அ சியமாகிறது. அறி ியல் மற்றும் 
லதாழில்நுட்   ைர்ச்சிபயாடு நாட்டின்  ாதுகாப்பு  ற்றியும் அறியப ண்டியது 
முக்கியமாகும். இதில் குறிப் ாக ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் 
சம் ந்தப் ட்ட  ாதுகாப்பு  ற்றி அறிந்து லகாள்ைப ண்டியது பதம யாகும். 
அறி ியெின் ஆக்கமுமறகள் லஜட் ப கத்தில் லசல் தால் அதில் ஏற் டும் 
நன்மம, தீமமகைின் தாக்கம் எவ் ைவு இருக்கும் என்று யாராலும் 
கணிக்கமுடியாத ஒரு சூழ் நிமெயில், நாட்மடபய நிர் ாகம் லசய்யப்ப ாகும் 
இமைய தமெமுமறயினர் அமத  ற்றி கண்டிப் ாக லதரிந்திருக்கப ண்டும் 
என்ற எண்ணத்தில் பதர் ாைர்கள் சுற்றுச்சூழல்  குதிமயயும் புகுத்தியுள்ைனர். 
சுற்றுச்சூழல் ஒரு சிறு  குதியாக கடந்த பதர்வுகைில் இருந்தாலும். 2011 
பூர் ாங்கத்பதர் ில் மாற்றம் லகாண்டு  ந்ததிெிருந்து இன்மறய 2019 
புதுப் ாடத்திட்டம்  மர ல ரும்  ைர்ச்சி கண்டுள்ைது. இதில் முக்கியமாக 
 ல்லுயிர் ல ருக்கம், ப ரழிவு பமொண்மம முக்கியமான இடத்மத  கிக்கிறது. 
மாண ர்கள் இந்த தமெப்புகைில் முக்கியமாக ஏற் ட்டுள்ை மாற்றங்கள், 
 ைர்ச்சிகள், சர் பதச  ிரச்சிமனகள் மற்றும் இந்தியா ின் நிமெப் ாடு 
ஆகியம   ற்றி அறிந்திருக்க ப ண்டியது அ சியம் 

ல ாது அறிவு தாள் 4 
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இத்தாள், லநறிமுமறகள், ஒருமமப் ாடு மற்றும் மபனா ா ம் சம் ந்தப் ட்ட 
 குதிகமை உள்ைடக்கியது. சி ில் சர் ஸீ் பதர்வுகைில் முதன்முமறயாக இந்த 
 குதி பசர்க்கப் ட்டிருப் து மிக முக்கியமாகும். காரணம்,  ைர்ந்து  ரும் 
சமுதாயம், ஊழல், ஒற்றுமமயின்மம, மாறு ட்ட மனப் ான்மம ப ான்ற  ெ 



 ிரச்சிமனகைால் தத்தைித்துக்லகாண்டிருக்கிறது. அதிகமான இமைஞர்கமைக் 
லகாண்ட நாடு என்ற ல ருமம லகாண்ட இந்தியா, அந்த இமைஞர்கள் 
 ருங்காெத்மத சந்திப் தற்கு ஏற்ற டி அ ர்கமை எப் டி  டி மமப் து 
என் தற்காக இப் குதி பசர்க்கப் ட்டுள்ைது. 
மக்கள் மத்தியில் அல்ொது அரசின்  ார்ம யில் ல ாது  ாழ்வு லநறிமுமறகள் 
 ற்றி  ெமுமற ப ச்சுக்கள் நடந்தாலும் அதமன  ழிமுமறப் டுத்த இம்மாதிரி 
பதர்வுகள்தான் சரி என்று நிமனத்து பதர் ாைர்கள் இந்த  குதிமய 
பசர்த்துள்ைனர். 
புதிதாக பசர்க்கப் ட்டிருக்கும் உை ியல் மனப் ான்மம மற்றும் மதிப்புமுமற 
பதர்வுகள் நாட்மட ஆள் தற்குரிய சிறந்த இமைஞர்கமை உரு ாக்கு து 
மட்டுமல்ொது அபத இமைஞர்கள் ஒருமமப் ாட்டிலும் லநறிமுமறகைிலும் 
சிறந்த ர்கைாக இருக்கப ண்டும் என்றும்  ழி மக லசய்கிறது. அதுத ிர. 
தகுதியான ர்கள் தகுதியான  த ிகளுக்கு பதர்ந்லதடுக்கப் ட்டு மக்களுக்கு 
பசம  லசய்யப ண்டும் என் து லதள்ைத்லதைி ாகிறது. 
இதுத ிர, மாண ர்கள் உெகைா ிய ல ாருைாதார  ைர்ச்சி மற்றும் 
திறந்தல ைி சந்மதமயமாக்கல் என்ற சூழெிலும் மற்றும் தாராைமயமாக்கல் 
லகாள்மகயில் நிர் ாகம் லசய்ய  ரும்ப ாது அ ர்கள் ஒரு  ழிகாட்டியாக 
இருக்கப ண்டுபம த ிர, ஒழுங்கு முமற டுத்து  ராக இருக்கக்கூடாது 
என் தும் பதர் ாைர்கைின் கருத்தாகும். 
 

 ிருப் ப் ாடம் 
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முக்கியத் பதர் ில் எ ற்மற  ிருப் ப்  ாடங்கைாகத் பதர்ந்லதடுக்கொம்? 

கீபழ உள்ை ற்றில் ஏதா து இரண்மடத் பதர்ந்லதடுக்கொம். 

 

ப ைாண்மம, கால்நமட அறி ியல், மானிட ியல், தா ர ியல், ப தியிய
ல்,கட்டடப் ல ாறியியல்,  ணிக மற்றும் கணக்கியல், ல ாருைாதாரம், மின்ன
ணுப்ல ாறியியல், பு ியியல், மண்ணியல்,  ரொறு, சட்டம், பமொண்மம, க
ணிதம்,இயந்திர ியல், மருத்து  அறி ியல், தத்து ம், இயற் ியல், அரசிய
ல் அறி ியல், ன்னாட்டு உறவுமுமறகள், மபனாதத்து ம், ல ாது நிர் ாகம், 

சமூக ியல்,புள்ைியியல்,  ிெங்கியல். 

பமபெ உள்ை ற்றில் ஏதா து இரண்மடத் பதர்ந்லதடுக்கொம் என்றாலும்கீழ்
க்கண்ட  ாடங்கைின் கெம மய (combination) அனுமதிக்க மாட்டார்கள். 

அரசியல் அறி ியல் -  ன்னாட்டு உறவுகள் மற்றும் ல ாது நிர் ாகம் 

 ணிக ியல் - கணக்கியல் மற்றும் பமொண்மம 

மானிட ியல் மற்றும் சமூக ியல் 

கணிதம் மற்றும் புள்ைியியல் 

ப ைாண்மம மற்றும் கால்நமட அறி ியல் 

பமொண்மம மற்றும் ல ாது நிர் ாகம் 

ல ாறியியல்  ாடங்கைில் கட்டடப் ல ாறியியல், மின்னணு ியல், இயந்திர
 ியல்என ஏபதனும் ஒரு  ாடத்திற்கு பமல் இருக்கக் கூடாது. 



கால்நமட அறி ியல் மற்றும் மருத்து  அறி ியல் 

❖  ிருப் ப் ாட தாள்களுக்கான பகள் ிகளுக்கான  ிமடகள் கட்டுமர  
டி ில்எழுத ப ண்டியிருக்கும். 

 

❖ ஒவ்ல ாரு தாளுக்கும் மூன்று மணி பநர அ காசம் அைிக்கப் டும். 

❖  ினாத்தாள்கள் இந்தியிலும் ஆங்கிெத்திலும் அச்சிடப் ட்டிருக்கும்.அர
சியெமமப்புச் சட்ட எட்டா து அட்ட மணயில் உள்ை எந்த லமாழியி
லும்இந்தத் தாள்களுக்கு  ிமட அைிக்கொம். 

 

பநர்முகத்பதர்வு 
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➢ உங்கள் அறிவுத் திறமன மதிப் ிடத்தான் பநர்முகத் பதர்வு என்று நி
மனக்கக்கூடாது. உங்கள் சமூகப்  ண்புகள், நடப்பு நிகழ்வுகமைத் லதரி
ந்து லகாள் தில்ஈடு ாடு ஆகியம  மதிப் ிடப் டும். சுருக்கமாக லசால்
 லதன்றால் அரசுப்  ணிக்குஏற்புமடய ராய் நீங்கள் என் மத மதிப் ீ
டு லசய்யத்தான் பநர்முகத்பதர்வு. 

❖ எண்ணத்மதத் லதைி ாக ல ைிப் டுத்துதல்;  ி ாதங்கமைப் புரிந்து 

லகாள்ளும்திறமம;  குத்தறிவு; சமூக ல ாருைாதாரப்  ிரச்மனகள் குறி
த்த  ிழிப்புணர்வு;மக்கைின் உணர்வுகமைப் புரிந்து லகாண்ட தன்மம; 

ஆட்சிப்  ணிக்கானபநர்காணல் என் தால் ஆளுமமத் திறனும் மதிப் டீு
 லசய்யப் டும். தமெமமப் ண்பு, சமநிமெத் பதர்வு, நாணயம் ப ான்ற
ம யும் மதிப் ிடப் டும். 

 

பநர்முகக்  காணெில் பகட்கப் டும் பகள் ிகள்  எம  லதாடர் ானம யாக
இருக்கக்கூடும்? 

 

✓ உங்கள் ல யர் ஏதா து  ிர ெத்தின் ல யமர ஒத்திருக்கிறதா? அப் டி
யானால்அந்தப்  ிர ெத்மதப்  ற்றிய  ி ரங்கள் 

✓ உங்கள் ெட்சியம் - எதற்காக ஐ.ஏ.எஸ். 

(அல்ெது ஐ. ி.எஸ்.) ஆக ப ண்டும் எனநிமனக்கிறரீ்கள்? 

✓ உங்கள் ல ாழுதுப ாக்குகள் லதாடர் ான  ினாக்கள் 

✓ சமீ த்திய சூடான லசய்திகள் 

✓ அன்றாடச் லசய்திகள் (சமீ  தமெப்புச் லசய்திகள் உங்கள்  ிருப் ப்  ாட
த்துடன்லதாடர்பு லகாண்டம  என்றால் அ ற்மற மிகச் சிறப் ாக ஆய்
வு லசய்திருப் துநல்ெது) 

✓ உங்கள் மா ட்டம், மாநிெம் லதாடர் ான பகள் ிகள். 

✓  டித்த கல் ி நிறு னம் குறித்து. 

 



                 சி ில் சர் ஸீ் பதர்வு எழுதும் மாண ர்கள் அமன ருக்கும் 
பநர்முகத்பதர்வு  ற்றிய ஒரு அச்சம் நிச்சயம் உண்டு. அதிலும்,  ிராந்திய 
லமாழிகைில்  ள்ைிப் டிப்ம  முடித்து ிட்டு, ஆங்கிெப் ாடத்மத கல்லூரியில் 
 டித்து ிட்டு, ஆங்கிெத்தில் ப சு தற்பக பயாசமன லசய்யும் அ ர்கள், 
இந்தியா ின் மிகப்ல ரிய பதர் ில் எப் டி ஆங்கிெத்தில் ப சு து என்று 
நிமனக்கொம். அமதப் ற்றி எந்த க மெயும் லகாள்ைத்பதம யில்மெ. 
சாதாரணமாக, தாங்கள்  டிக்கும் காெத்திெிருந்து இது மர என்லனன்ன 
அனு  ம் கண்டார்கபைா, அது ற்றியும் அ ர்கள் ஊர், மா ட்டம் மற்றும் 
மாநிெம் சம் ந்தப் ட்ட பகள் ிகபை அதிகமாக பகட்கப் டும். ல ாது அறிவும், 
அமத  ற்றிய  திலும் ஒபர நாைில்  ைர்ந்து  ிடாது. மமழ துைி ப ாெ 
சிறுகச்சிறுக ல ருகி ல ள்ைமாக உரு ா துதான் ஒரு மனிதனின் 
லமாத்தப்ல ாது அறிவு. அதுமட்டுமல்ெ மாண ர்கள் பநர்முகம் என்றால், அது 
பகள் ி,  தில் என்பற நிமனக்கொம். ஆனால், சி ில் சர் ஸீ் பதர்வுகைின் 
பநர்முகம் என் து, முழுமமயான தன்மனப் ற்றி பநர்முகத் பதர்வு 
குழு ினரிடம் அறிமுகப் டுத்திக் லகாள்ைக்கூடிய ஒரு நிகழ் ாகும். எனப , எது 
லதரிகிறபதா அமத அச்சமில்ொமல், பநரடியாக  தில் லசால்ெொம். த றாக 
லசால்ெி  ிட்படாபமா என்று க மெ லகாள்ைத்பதம யில்மெ. 
பதர்வுக்குழு ினர் எதிர் ார்ப் து உண்மமமயத்தான். லதரியாது என்ற 
உண்மமமயத்தான், மழுப் ல் அல்ெ. மழுப் ல்  திமெ பதர்வுக் குழு ினர் 
அறப  ல றுப் ார்கள் என் து உண்மம. பநர்முகத்பதர் ில் தர்க்கம் லசய் து 
அ சியம் அற்றது. சிெ பநரம் தர்க்கம் லசய்ய பநர்ந்தால் நியாயப் டுத்தப் டும் 
 தில் புறந்தள்ை முடியாத ாறு அமமயப ண்டும். ஆகப , லதரிந்த  ிஷயத்மத 
லதைி ாகவும், அமமதியாகயும் எடுத்துமரப் தன் மூெம் பதர்வுக்குழு ினமர 
நம்  சப் டுத்த முடியும். குைங்கள், கிணறுகள், கண்மாய்கள் ப ான்றம  ஒபர 
நாைில் மமழயில் நிரம் க் கூடும். ஆனால் மிகப்ல ரிய அமணகைின் நீர் மட்டம் 
லதாடர்ந்து ல ய்யும் மமழயால்  டிப் டியாகத்தான் உயரும். 
 

புத்தகங்கைின்  ி ரம் 
இந்திய ல ாருைாதார  ைர்ச்சி - 11 ஆம்  குப்பு 

2. சமூக அறி ியல் - 6,7,8,9 மற்றும் 10 ஆம்  குப்பு 

3. அறி ியல் - 6, 7, 8, 9 மற்றும் 10 ஆம்  குப்பு 

4.  ிெங்கியல் - 11 மற்றும் 12 ஆம்  குப்பு 

5. புள்ைியியல் - 11 மற்றும் 12 ஆம்  குப்பு 

6. அரசியல் அறி ியல் - 11 மற்றும் 12 ஆம் வுகுப்பு 

7. தமிழ் - 6, 7, 8, 9 மற்றும் 10 ஆம்  குப்பு 

8. இந்தியப்  ண் ாடும் கொசாரமும் - 12 ஆம்  குப்பு 

9. தமிழ் இெக்கியக் கைஞ்சியம் - முமன ர். பத ிரா 

குறிப்பு: 6,7,8, 9 மற்றும் 10 ஆம்  குப்பு சமச்சீர்  ாடப் புத்தகங்கள் 

தமிழ்நாடு பதர் ாமணயம் (TNPSC) நடத்தும் ப ாட்டித் பதர்வுக்கு தமிழ்நாடு 

 ாடநூல் கழகத்தால்  ழங்கப் டும் 6 முதல் 12  குப்பு  மர  ாடப் புத்தகங்க
மைமட்டுபம  டித்தால் ப ாதுமானது. அபத ப ால் மத்திய பதர் ாமணயம் (

UPSC)நடத்தும் ப ாட்டித் பதர்வுகளுக்கு 6 முதல் 12  மர உள்ை (NCERT) புத்த



கங்கமைப் டிக்க ப ண்டும். 

NCERT Book List: 
1. Science - Class VI 
2. Science - Class VII 
3. Science - Class IX 
4. Science - Class X 
5. India People and Economy - Class XII 
6. India Physical Environment - Class XI 
7. Fundamentals of Human Geography - Class XII 
8. Fundamentals of Physical Geography - Class XI 
9. Medieval India - Class XI 
10. Ancient India - Class XI 
11. Modern India - Class XII 
12. India and the Contemporary World - 1 - Class IX 
13. India and the Contemporary World - II - Class X 
14. Indian Economic Development - Class XI 
15. Science and Technology 

ல ாது அறிவு சம் ந்தமான புத்தகங்கமை இந்த நிமெயிெிருந்து  டிக்கத்லதா
டங்கொம். 

சமபயாசித சிந்தமனகமை (Common Sense)  ைர்த்துக் லகாள்ைொம் 
 

 

யு ிஎஸ்சி  (UPSC) சி ில்  சர் சீஸ்  குறித்து  அடிக்கடி  

பகட்கப் டும்  பகள் ிகள் -  FAQ! 
 

✓ இப்ப ாது  ன்னிரண்டாம்  குப்பு  டிப்  ர்கள் எந்தப் 

 டிப்ம  எடுத்தால், ஐ.ஏ .எஸ் ஆ து எைிது? 

உங்களுக்குப்  ிடித்த  ாடத்தில் பசர்ந்து  டிக்கொம். இதற்காக, குறிப் ிட்ட 

 ாடத்மத எடுத்துப்  டிப் து எல்ொம் சரியாக இருக்காது. ஐ.ஏ.எஸ் பதர்வு எழுத 

பதம , ஒரு  ட்டப் டிப்பு பதம . கமெப்  ாடத்மதபயா, அறி ியல் 

 ாடத்மதபயா, ல ாறியியல்  ாடத்மதபயா  டிக்கொம். உங்களுக்கு எந்தப் 

 ாடத்தில்  ிருப் ம் இருக்கிறபதா, அந்தப்  ாடத்மதப்  டியுங்கள். 

✓  டிக்கும்ப ாது சி ில் சர் ஸீாஸ் பதர்வுக்கு எப் டித் 

தயாரா து? 

 டிக்கும்ப ாது சி ில் சர் ஸீஸ் பதர்வுக்குப்  டிக்கொம். த றாமல் 

லசய்தித்தாள்கமைப்  டியுங்கள். முதெில் சுற்றுப்புறத்தில் என்லனன்ன அரசியல், 

சமூக, ல ாருைாதார மாற்றங்கள் நடக்கின்றன என் மத க னியுங்கள். இது 

குறித்த நல்ெ  ி ாதங்கமை நண் ர்களுடன் பமற்லகாள்ளுங்கள். 



இம்மாற்றங்கள் குறித்து ஒரு லதைி ான கருத்துரு ாக்கம் லசய்து  ாருங்கள். 

இம  பதர் ின்ப ாது ல ரிய அை ில்  யன் டும். 

✓  

✓ சி ில் சர் ஸீ் பதர்வுக்கு எந்த  ிருப் ப்  ாடத்மதத் (Optional Subject) 

பதர்ந்லதடுப் து? 

கமெ  ாடங்கைான  ரொறு, பு ியியல், சமூக ியல், மானுட ியல் ப ான்ற 

 ாடங்களும், அறி ியல்  ாடங்கைான இயற் ியல், ப தியியல், கணிதம் 

ப ான்றம யும் இன்ஜினயீரிங்  ாடங்கைான சி ில் இன்ஜினயீரிங், 

எலெக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினயீரிங் என இன்ஜினயீரிங்  ாடங்களும், தமிழ் 

இெக்கியம் என ஏகப் ட்ட  ாடங்கள் இருக்கின்றன. இதில் ஏபதனும் ஒரு 

 ாடத்மதத் பதர்ந்லதடுக்கொம். இது உங்களுமடய  ிருப் த்மதப் 

ல ாறுத்துதான். எந்த  ிருப் ப்  ாடத்மத எடுத்தால் ஆர் த்துடன் நிமறய 

 ிஷயங்கமைக் கற்றுக்லகாள்ை முடியும் எனப்  ாருங்கள். 

 ிருப் ப்  ாடங்கள் பதர்ந்லதடுக்கும்ப ாது ப ாது நான்கு  ிஷயங்கமைக் 

க னிக்க ப ண்டும். ஒன்று, குறிப் ிட்ட  ாடத்தில்  டிப்  ருக்கு  ிருப் ம் 

இருக்க ப ண்டும். இரண்டா து,  ிருப் ப்  ாடம் குறித்த  ழிகாட்டு தற்கு 

 ாய்ப்புகள். உதாரணமாக, தமிழ் இெக்கியம்  ாடத்மதத் 

பதர்ந்லதடுக்கும்ப ாது  தமிழ் இெக்கியம் சார்ந்த  ழிகாட்டிகள் இருக்க 

ப ண்டும். மூன்றா து,  ிருப் ப்  ாடத்துக்கான புத்தகங்களும், இதர 

நூல்களும்  நீங்கள்  யன் டுத்தும்  மகயில் இருக்கின்றன ா எனப்  ார்க்க 

ப ண்டும்.  நான்கா து, சிெ  ிருப் ப்  ாடங்கள் கடந்த ஆண்டுகைில்  ெ 

ல ற்றியாைர்கமை உரு ாக்கியிருக்கும். அமதயும் கணக்கில் எடுத்துக்லகாள்ை 

ப ண்டும். 

✓ சி ில் சர் ஸீ் என்லனன்ன புத்தகங்கமை எல்ொம்  டிக்கொம்? 
நிமறய புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. லதாடக்கத்தில் என்.சி.ஆர்.டி  ள்ைிப் 

 ாடப்புத்தகங்கமைப்  டிக்க ப ண்டும்.  ள்ைிப்  ாடப்புத்தகங்கமைச் சிறப் ாகப் 

 டித்தால் சி ில் சர் ஸீஸ் பதர்வு எைிது. சி ில் சர் ஸீ் பதர்வு குறித்து 

யூ. ி.எஸ்.சி `A well Educated person can attend this examination without any special 

preparation’ என்றுதான் லசால்கிறது. அதா து, `நல்ெ கல் ி ல ற்ற ஒரு ரால், 

எந்த ிதமான சிறப்புப்  யிற்சியும் தயாரிப்பும் இல்ொமல் ல ற்றியமடய 

முடியும்’ எனச் லசால்கிறார்கள். யார் ஒரு ர்  ள்ைிக் கல் ிமய உள் ாங்கி 
 டித்தும், அரசியல் சமூக மாற்றங்கமை முழுமமயாக அறிந்தும் இருக்கிறாபரா 

அ ர் எைிதில் பதர்ச்சில றொம். ஆகப ,  ள்ைிப்  ாடங்கமைத் திரும் ப் 

 டிக்கப ண்டியது அ சியம். ஐ.ஏ.எஸ் பதர்ம  மத்திய அரசு பதர் ாமணயம் 



நடத்து தால், மத்திய அரசின்  ாடத்திட்டங்கமைக்லகாண்ட 

 ாடப்புத்தகங்கமைப்  டிப் து சிறப்பு. 

 யனுள்ை நூல்கள் 

சி ில் சர் சீஸ் பதர்வுக்குத் பதம யான டாப் 10 நூல்கள்  ின் ரு ன. 

1. Indian Polity, M.Lakshmikanth (Latest Edition) 

2. A Brief History of India, Rajiv Ahir, Spectrum 

3. NCERT Books 6th -10th All Social Science, Science Books, 11th, 12th– History, 
Geography, Selected Chapters in Biology & Chemistry 

4. India Since Independence (or) India After Gandhi 

5. Certificate Physical and Human Geopgraphy, Goh Cheng Leong, Oxford 

6. School Atlas: Oxford (or) Orient Black Swan 

7. Indian Economy Key Concepts, Sankar Ganesh (or) Ramesh Singh 

8. Environment, Shankar (or) NIOS 

9. Economic Survey – Latest Edition 

10. Ethics- Lexicon (or) G.Subbarao 

இது த ிர The Hindu லசய்தித்தாள், Yojana மாதஇதழ் ஆகியம  முக்கியமானம . 

Previous Year Question Papers லதாகுப்பு ஒன்று அ சியமானது. 

✓ சி ில் சர் ஸீ் பதர்வுக்குத் தயாரா தற்கு எவ் ைவு நாள் ஆகும்? 

ல ாது ான கருத்தின் டி, ஓராண்டு முழுமமயாகத் தயார் ஆகப ண்டும். 

ஒருசிெர் முதல் முயற்சியிபெலய ல ற்றி ல று ர். நான்மகந்துமுமற 

முயற்சிலசய்து ல ற்றி ல ற்ற ர்களும் இருக்கிறார்கள். ஆக, பதர்வு 

எழுது  ர்கைின் திறன் சார்ந்துதான் ல ற்றி இருக்கிறது. 

✓ சி ில் சர் ஸீ் பதர்வுக்கு எந்தப்  யிற்சி நிறு னத்தில் பசர்ந்து 

 டிப் து? 

நான் ஒன்றிரண்டு  யிற்சி  குப்புகைில் கெந்துலகாண்டிருக்கிபறன். தமிழக அரசு 

நடத்தும் குடிமமப்  ணிகள்  யிற்சி மமயத்தில் பசர்ந்து  டிக்கொம். ஆனால், 

இமத ிட மற்ற  யிற்சி மமயம் சிறப் ாக இருக்கிறபத எனச் லசான்னால், அது 

குறித்து நீங்கபை முடில டுத்துக்லகாள்ைொம். 



 யிற்சி மமயம் லசல் து என் து, உங்களுமடய லசாந்த  ிருப் த்தின் ப ரில் 

பமற்லகாள்ைொம். ல ாது ாக,  யிற்சி மமயங்கள் உங்கைின் ல ற்றிக்கு 10 

முதல் 15 சத ிகிதம் உதவுகின்றன. மீதி  85 சத ிகிதம் உங்களுமடய லசாந்த 

முயற்சியால் மட்டுபம ல ற்றில ற முடியும்.  யிற்சி மமயங்கள் உங்களுக்கு 

 ழிகாட்டும். ஆனால், ல ற்றில று து உங்கைின் மகயில்தான் உள்ைது. 

✓ சி ில் சர் ஸீ் லடல்ெியில்  டிக்கொமா… லசன்மனயில் 

 டிக்கொமா? 
இதுவும் அ ர ர் முடிவுதான். எங்கிருந்து ப ண்டுமானாலும்  டிக்கொம். 

தற்ப ாது தக ல் லதாழில்நுட்   ைர்ச்சியால்  டீ்டில் இருந்த டிபய  டிக்கொம். 

லடல்ெியில் கிமடக்கும்  ிஷயங்கள் தற்ப ாது ஸ்மார்ட்ப ானிபெபய 

கிமடக்கின்றன என் தால், எங்கிருந்து ப ண்டுமானாலும்  டிக்கொம். 

இதற்லகன,  ல்ப று இமணயதைங்கள் நல்ெ  ழிகாட்டுகின்றன. 

✓ சி ில் சர் ஸீ் முதெில் முதன்மமத் பதர்வுக்குப்  டிப் தா அல்ெது 

முதல்நிமெ பதர்வுக்குப்  டிப் தா? 
முதன்மமத் பதர்வுக்கும், முதல்நிமெ பதர்வுக்கும் ல ரிய அை ில்  ித்தியாசம் 

இல்மெ. முதல்நிமெ பதர்வு Objective பதர்வு. முதன்மமத் பதர்வு Descriptive 

பதர்வு. அவ் ைவுதான்  ித்தியாசம். இரண்டுக்கும் ஒபர பநரத்தில் தயாரா து 

நல்ெது. முதல்நிமெத் பதர்வு லநருங்கும்ப ாது அதற்கு ஏற்றார் ப ால் Objective 

type பதர்வு சார்ந்து அதிக பநரத்மத ஒதுக்கி  டிக்கப ண்டும். முதன்மமத் 

பதர்வுக்கு ஆழ்ந்த கருத்துக்கமை ல ைிப் டுத்தும் கட்டுமரகள் மற்றும் 

தமெயங்கங்கமை அதிகம்  டிக்க ப ண்டும். 

✓ சி ில் சர் ஸீ்க்கு என்லனன்ன நாைிதழ்கமைப்  டிக்க ப ண்டும்? 

நாட்டுநடப்புகள் முதன்மமயாக இருப் தால், நாைிதழ்கமைப்  டிப் து அ சியம். 

இதில், அரசியல், ல ாருைாதார நிகழ்வுகளுக்கும், ல ைிநாட்டு 

 ி காரங்களுக்கும் அதிக முக்கியத்து ம் லகாடுக்கும் நாைிதழ்கமைப்  டிக்க 

ப ண்டும். அரசியல் என் து, கட்சி அரசியல் கிமடயாது. நாட்டின் 

 ைர்ச்சிகுறித்தும் சமூக அரசியல்  ி ாதங்கள் குறித்தும் க னம் லசலுத்த 

ப ண்டும். இதில் ஆங்கிெச் லசய்தித்தாள்கமையும், தமிழ் 

லசய்தித்தாள்கமையும்  டிக்க ப ண்டும். 

✓ சி ில் சர் ஸீ்க்கு எவ் ைவு மணி பநரம்  டிக்க ப ண்டும்? 

நிமறயப்ப ர் காமெயிெிருந்து இரவு  டுக்கச் லசால்லும் முன்பு  மர 

 டிப் ார்கள். எவ் ைவு கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறபதா அந்த அைவுக்கு 

பநரத்மத ஒதுக்கிப்  டித்தால் மட்டும் ப ாதுமானது. ஆரம் நிமெயில் இரண்டு, 



மூன்று மணி பநரம்  டித்தால் பசார்வு  ந்து ிடும். அந்தச் பசார்ம ப் ப ாக்கும் 

 மகயில் சிறிய இமடல ைி லகாடுத்து ிட்டுப்  டிக்க ப ண்டும். ல ாது ாக, 

ஏழு முதல் எட்டு மணி பநரம்  மர  டிக்கொம். அதன்  ிறகு உங்களுமடய 

சக்திக்குத் தகுந்தாற்ப ால் பநரத்மதக் கூட்டி அல்ெது குமறத்துக் லகாள்ைொம். 

✓ சி ில் சர் ஸீ் பதர்வுக்கு எப் டிப்  டிப் து? 

ஒருசிெருக்கு, குறிப்ல டுத்துப்  டிப் து நன்றாக இருக்கும். இன்னும் சிெருக்கு, 

அடிக்பகாடிட்டு  டிப் து  ிடிக்கும். ஆக, யாருக்கு எப் டிப்  டிக்கப்  ிடிக்குபமா 

அப் டிபய  டிக்கொம். குறிப்ல டுத்து  டிப்  ர்கள் திரும்  நிமனவூட்டலுக்குக் 

குறிப்புகமைப்  யன் டுத்து ார்கள். Mind Maps என்ற மன  மர டம் 

 மரயும்   ழிமயயும்  ின் ற்றொம். 

✓ எத்தமன முமற  டித்தாலும் மறந்து ிடுகிறபத என்ன லசய் து? 

எந்த ஒரு  ிஷயத்மதயும் இஷ்டப் ட்டுப்  டித்தால் கஷ்டமாகத் லதரியாது. 

 ானி ட்டு ப ார் எப்ப ாது நடந்தது என்றால், நிமன ில்  ர மாட்படன் 

என்கிறபத எனச் லசால்  ர்கள் இருக்கிறார்கள். மத்திய அரசின் பதர் ாமணயம் 

நடத்தும் பதர்வுகைில்  ருடங்கள் குறித்து பகள் ிகள் பநரடியாக 

பகட்கப் டு தில்மெ. தமிழ்நாடு பதர் ாமணயம் நடத்தும் பதர்வுகைில் 

மட்டுபம பகட்கிறார்கள்.  ரொறு சார்ந்த  ி ரங்கமை காெ ரிமசயில் 

(Chronological Order)  நிமன ில் லகாள்ைப ண்டும். 

 டித்தது மறந்து ிடு தற்குக் காரணம், மீண்டும் 

 டிக்காமல்  (revision)  இருப் துதான். உை ியல்  ல்லுநர்கள், இயல் ான 

மனப் ாங்கில்  டிக்கும்ப ாது 24 மணி பநரத்தில் 70 சத ிகிதப்   குதி 
மறந்து ிடும் என்றும், ஒரு  ாரத்தில் மீதம் உள்ை 50 சத ிகிதமும் 

மறந்து ிடும் என்றும்,  ஒரு மாதத்தில் 10 முதல் 15 சத ிகிதம் மட்டுபம 

நிமன ில் இருக்கும் என்றும் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். ஆக, ஒரு நாைில் 

 டித்தமத அன்பற திரும் ிப்  ார்க்க  (revision) ப ண்டும். ஒரு  ாரத்தின் 

இறுதியிலும், மாதத்தின் முடி ிலும், மீண்டும் நிமனவு  டுத்திக்லகாள்ை திருப் ி 
 ார்க்க ப ண்டும். 

 த்து மணி பநரம்  டிப் மத, இரண்டு மணி பநரத்தில் திரும் ிப்  ார்க்கொம். 

திரும் ிப்  ார்த்தமெ இரண்டு  மகயில் பமற்லகாள்ைொம். ஒன்று,  டித்த 

குறிப்ப டுகமையும் புத்தகங்கமையும் திரும் ிப்  டிப் து. இரண்டா து, 

பகள் ிகளுக்குப்  திெைித்துப்  ார்ப் து. இந்த இரண்டு முமறகமையும் 

பமற்லகாள்ைொம். இதன் மூெம் ஞா கத்மதப் புதுப் ித்துக்லகாள்ை முடியும். 



✓ சி ில் சர் ஸீ்க்கு ஆங்கிெ அறிவு அ சியமா? 

தமிழிபெபய பதர்வு எழுதொம் என்றாலும், ஆங்கிெ அறிவும் அ சியம். 

ஆங்கிெப் புெமமப் ல ற்றிருக்கப ண்டிய அ சியமில்மெ.  ினாக்கள் 

ஆங்கிெத்தில்தான்  ரும். ஆமகயால், ஆங்கிெ  ினாக்கமைப் 

புரிந்துக்லகாண்டால் மட்டுபம சரியாக  ிமடயைிக்க முடியும். ஆங்கிெ 

அறிம   ைர்த்துக்லகாள் து அவ் ைவு கடினம் அல்ெ. 

✓ சி ில் சர் ஸீ் பதர்ம  தமிழில் எழுதொமா? 

ஆர் ம் இருந்தால், தமிழில் பதர்வு எழுதொம். நம் தாய் லமாழியில் 

பதர்வு எழுதும்ப ாது நமது உணர்வுகமையும் கருத்துகமையும் அழகான 

முமறயில்  ிரதி ெிக்க உத ியாக இருக்கும். 

✓ சி ில் சர் ஸீ் பதர் ில்  ினாக்கள் தமிழில் இருக்குமா? 

இது மர  ினாக்கள் தமிழில் இல்மெ. ஆங்கிெத்தில் உள்ை 

 ினாக்கமைப்  டித்துப்  ார்த்து புரிந்துக்லகாண்டுதான் தமிழில் 

 திெைிக்க ப ண்டும். 

✓ சி ில் சர் ஸீ்க்குத் தமிழில் நூல்கள் இருக்கின்றன ா? 

தமிழ்நாடுப்  ாடநூல் கழகம் நிமறய நூல்கமை ல ைியிட்டிருந்தது. அம  

காெப்ப ாக்கில்  திப்பு லசய்ய ில்மெ என் தால், பதடி கண்டுப் ிடிக்கப ண்டிய 

அை ில் இருந்தன. தற்ப ாது, ஏற்லகனப  ல ைியடீ்டில் உள்ை புத்தகங்கமை 

மறு திப்பு லசய்யும்  ணியில் இறங்கியிருக்கிறது. தனியார் நிறு னங்கைிலும் 

நிமறயப் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. அமதயும்  ாங்கிப்  டிக்கொம். 

✓ தமிழில் கமெச்லசாற்கள் இருக்கின்ற ா? 

லதாழில்நுட் ம் ப கமாக  ைர்ந்து ருகிறது. இதற்கு இமணயான 

கமெச்லசாற்கள் இல்ொமெிருந்தாலும், தமிழ்நாடு இமணய  ல்கமெக்கழகம் 

2.25 ெட்சம் கமெச்லசாற்கமை ல ைியிட்டிருக்கிறது. இது 

இமணயதைத்திபெபய இருக்கிறது. ல ாது ாக, புழக்கத்தில் உள்ை லசாற்கமை 

அப் டிபய எழுதொம். ராக்லகட் என் மத அப் டிபய எழுதொம். புரியாத 

 ித்ததில் லமாழியாக்கம் லசய்யக்கூடாது. எந்தச்லசால்  மக்கைால் ல ரு 

 ழக்கில்  யன் டுத்தப் டுகிறபதா அமத அப் டிபய  யன் டுத்தொம். 

✓ கட்டுமர  டி ிொன (Essay) பதர்வுக்கு எப் டித் தயாரா து? 

இதற்கு என, சிறப் ான தயாரிப்புகள் எதுவும் கிமடயாது. நீங்கள் சிறந்த 

கட்டுமரகமைப்  டிக்க ப ண்டும். அமத உள் ாங்கிக்லகாள்ை ப ண்டும். 



கட்டுமரயாைர் எப் டித் தனது கருத்துகமை ஒன்றன் ின் ஒன்றாக 

அடுக்கிறார், எவ் ாறு நமடமயக் மகயாள்கிறார் என் மதப் 

புரிந்துலகாள்ை ப ண்டும். நல்ெ இதழ்கைில் நல்ெ கட்டுமரகமைத் பதடிப் 

 டியுங்கள்.  மழய  ினாத்தாள்கைில் உள்ை கட்டுமரகமையும் எழுதிப் 

 ாருங்கள். 

✓ Ethics (அற ியல்) என்ற தாளுக்கு, எவ் ாறு தயாரா து? 

`Ethics என்ற தாளுக்கு எதுவும்  டிக்கத் பதம யில்மெ’ என யூ. ி.எஸ்.சி 
லசால்கிறது. நீங்கள் அறலநறிமயயும், ஒழுக்கலநறிமயயும்  ின் ற்ற ப ண்டும். 

இதன் அடிப் மடயில்  ாழ் ியமெ அமமத்துக்லகாள்ளுங்கள் என் துதான் 

இதன் பநாக்கம். ஆமகயால், இந்தத் பதர்வுக்குப்  டித்து மனப் ாடம் லசய் தற்கு 

ஒன்றுமில்மெ. 

✓ மற்ற ர்கைின் குறிப்ப டுகமை (Notes)  ாங்கிப் 

 டிக்கொமா? 

என்னிடபம `சார், நீங்கள் எடுத்துப்  டித்த பநாட்ஸ்கமை எல்ொம் லகாடுங்கள்’ 

என்று பகட்கிறார்கள்.  என்னுமடய  குறிப்ப டுகள் எனக்கு மட்டுபம புரியும் 

 மகயில் குறிப்புகமை எடுத்திருப்ப ன். இமத எப் டி மற்ற ர்கள் 

புரிந்துலகாள் ர் எனத் லதரிய ில்மெ. மற்ற ர்கைின் குறிப்ப டுகள் ல ரிய 

அை ில் உத ாது. உங்களுமடய குறிப்புகமை  நீங்கள்தான் உரு ாக்க 

ப ண்டும். 

✓ தனியாகப்  டிக்க ப ண்டுமா அல்ெது குழு ில் இமணந்து 

 டிக்கொமா? 

கூட்டாகச் பசர்ந்து  டிப் து  ெ பநரங்கைில்  யன் டும். புரியாத 

 ாடங்கமைப்  டித்துக்லகாண்டிருக்கும்ப ாது குழு ில் இருக்கும் 

இன்லனாரு நண் ர் நமக்கு உதவு ார். சிெ பநரம் ஆர் ம் 

குமறந்திருக்கும்ப ாது குழு ில் உள்ை ர்கள் பசர்ந்து  டிக்கொம் என 

அமழத்து ஆர் ம் லகாடுப் ார்கள். ஆக, கூட்டுமுயற்சி என் து, 

ல ருமை ில்  ென் தரும். சிெ ப மெகமைப்  கிர்ந்துலகாண்டு 

லசய்யொம். இதுப ால் லசய்யும்ப ாது  ளு குமறயும். தனியாகப் 

 டிப் துதும் ஒருசிெ பநரங்கள்  யன் தரும். 

✓  ணியாற்றிக்லகாண்பட  டித்திருக்கிறரீ்கள். உங்களுமடய பநர 

பமொண்மம குறித்துச் லசால்லுங்கள்? 



 ணியாற்றிக்லகாண்பட  டிக்கும்ப ாது சிெ சிரமங்கள் இருக்கத்தான் 

லசய்யும். காமெயிலும் மாமெயிலும் இதற்காக பநரத்மத ஒதுக்கிப் 

 டித்தால்  ென் தரும். ப மெ ளு கூடுதொக இருக்கும்ப ாது லகாஞ்சம் 

சிரமம் எடுத்துப்  டிக்கப ண்டியிருக்கும். பதர்வு லநருங்கும்ப ாது 

 ிடுமுமற எடுத்துப்  டிக்கொம். 

சி ில் சர் ஸீ் இன்டர் ியூ தமிழில் லசய்யொமா? 

பநர்முகத்பதர் ில் தமிழ் லமாழில யர்ப் ாைர்கள் இருப் ார்கள். ஆமகயால், 

இன்டர் ியூம  தமிழில் எதிர்லகாள்ைொம். நீங்கள் ஆங்கிெ அறிம  

 ைர்த்துக்லகாண்டு ஆங்கிெத்திலும்  திெைிக்கொம். 

✓ சி ில் சர் ஸீ் பதர் ில்  “Personality test”  என்ற பநர்முகத்பதர்ம  

எதிர்லகாள்ை, சிெ டிப்ஸ் லசால்லுங்கள். 
பநர்முகத்பதர் ில் ஆக்கபூர் மான ஆளுமமப்  ண்புகள் உள்ைன ா என்று 

க னிக்கிறார்கள். இமத 5C+2H  என்று சுருக்கமாக கூறொம். 

5C  என் து,   Confidence, coolness, common sense, communication, charm and 

cheer  என் ார்கள். அதா து, தன்னம் ிக்மக உமடய ரா,  ிஷயத்மதப் 

 தற்றமில்ொமல் எதிர்லகாள்  ரா, ல ாது அறிவு உமடய ரா, தக ல் 

லதாடர்புதிறன் நன்றாக இருக்கிறதா,  தில் லதரிய ில்மெ என்றாலும் 

மகிழ்ச்சிபயாடு ஏற்றுக்லகாள்கிறாரா என்ற  ண்புகமைக் 

க னிக்கிறார்கள்.  பநர்மமயாக (Honesty) தில் லசால்ெ ப ண்டும். லதரியா 

 திலுக்குத் லதரிந்த மாதிரி நடித்து  திெைிக்கக் கூடாது. லதரிந்தால்  திமெயும், 

லதரிய ில்மெ என்றால் `லதரிய ில்மெ’ என்றும் லசால்ெ 

ப ண்டும்.   ணி ாக (Humility) இருக்க ப ண்டும். தமெக்கனம் கூடாது. 

✓ ப ாட்டித்பதர்வுக்கான நூல்கள் எங்கு கிமடக்கும்? 

எல்ொ கிமை நூெகங்கைிலும் `ப ாட்டித்பதர்வு’ என்ற  ிரி ில் இதற்கான 

நூல்கள் உள்ைன. ஆமகயால், லகாஞ்சம் பதடிப்  ாருங்கள். உங்களுக்குத் 

பதம யான நூல்கள் என நூெகருக்குத் லதரி ித்தால், அ ர்கள் அந்த 

நூல்கமை  ாங்கிம க்க நட டிக்மக எடுப் ார்கள். மா ட்ட மமய 

நூெகங்கைிலும் ப ாட்டித்பதர்வு எனத் தனிப் ிரிப  ம த்திருக்கிறார்கள். 

ஆமகயால், அங்கு  டிக்கொம். “ப ாட்டித்பதர்வு எழுது  ர்கள், நூெகத்துக்குச் 

லசல்ொமல் பதர் ில் ல ற்றிமயச் சும க்க  முடியாது.   இதற்கு என்மனபய 

உதாரணமாக லசால்ப ன்.  ட்டுக்பகாட்மடயில் உள்ை நூெகத்திபெபய முழு 

பநரத்மதயும் லசெ ழித்திருப் த்தால்தான் இந்த ல ற்றிமய ல ற்றிருக்கிபறன். 

நான் நூெகத்தில்  டித்தப ாது என்னுடன் நூெகத்தில்  டித்த 39 ப ர்,  ல்ப று 

 ணியில் இருக்கிறார்கள் என் து நூெகத்துக்குக் கிமடத்த ல ருமம. நூெகங்கள், 

அறிம   ைர்க்கும் நாற்றங்காொக  ிைங்குகின்றன. 



தற்ல ாழுது நூல்கள் ஆன்மெனில் நிமறயப  கிமடக்கின்றன. இதில் எது 

பதம யானது  என் மதத் பதர்ந்லதடுத்துப்  டிக்க ப ண்டும். இதற்கு சிறிது 

காெமாகும். இதற்கு  யிற்சி  குப்பு  டிப்  ர்கள்  ெ நூல்கமைப்  ரிந்துமர 

லசய்கிறார்கள்.  ல ற்றி ல ற்ற ர்கள்,  ெ புத்தகங்கமைப்  ரிந்துமர 

லசய் ார்கள். அதில் பதர்ந்லதடுத்துப்  டிக்கொம். ஆரம் த்தில் அடிப் மடயான 

 ாடப்புத்தகத்மதயும், அதன் ிறகு குறிப்புத ி நூல்கமையும்(Reference Books) 

 டிக்கொம்.  ழிகாட்டி நூல்கமை அதிகம் சார்ந்திருக்க ப ண்டாம். 

✓ இன்டர் ியூ ில் opinion அடிப் மடயில் நிமறயக் பகள் ிகள் 

பகட்கிறார்கள். இமத எவ் ாறு 

எதிர்க்லகாள் து?  ஒவ்ல ாருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்குபம? 

ஒவ்ல ாருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கும். மற்ற ர்கைின் கருத்துகைிெிருந்து 

ப று டும் என் து உண்மமதான். எல்பொருக்கும் ஒபர மாதிரியான கருத்துகள் 

இருக்கப ண்டிய அ சியமில்மெ. ஆனால், உங்களுமடய கருத்துகள் நல்ெ 

புரிதெில் அடிப் மடயில் அமமந்தது என்றால் ஏற்றுக்லகாள் ார்கள். 

என்னுமடய கருத்மத என்னுமடய மனதில் பதான்றுகிறது. எனப , அமதச் 

லசால்கிபறன் என்ற அடிப் மடயில் லசான்னால் ஏற்றுக்லகாள்ை மாட்டார்கள். 

உதாரணத்துக்கு, ‘சுற்றுச்சூழமெப்  ாதிக்கும் ஒரு திட்டத்மத ஆரம் ிக்கொமா… 

ப ண்டாமா?’ எனக் பகட்டால், இந்த  ிஷயத்தால் சுற்றுச்சூழல்  ாதிப் மடய 

 ாய்ப்புள்ைது. எனப , இந்தத் திட்டத்தின் மீது க னமாக நட டிமக எடுக்க 

ப ண்டும் எனச் லசால்ெொம். உங்களுமடய கருத்துக்கு  லு 

பசர்க்கும் ிதமாக. `ஒன்றிரண்டு இடங்கைில் இந்தத் திட்டத்தால்  ாதிப்பு 

ஏற் ட்டிருக்கிறது. ஆமகயால், இந்தத் திட்டத்மதத் 

த ிர்க்கொம்’  உதாரணபதாடு லசால்ொம். ஒரு கருத்து சரியா த றா என்று 

குழப் ம் ஏற் ட்டால், இந்திய அரசியெமமப் ின் முகப்புமர  குத்தைித்துள்ை 

உயர்ந்த பநாக்கங்கமை உமரகல்ொக  யன் டுத்தி சரி ார்த்துக் லகாள்ளுங்கள். 

இதனால் உங்களுமடய சமநிமெ சார்ந்த  ண்ம  ல ைிப் டுத்தி, ஒரு சார்பு 

நிமெ உள்பை  ராமல்  ார்த்துக்லகாள்ை முடியும். 

✓ சி ில் சர் ஸீ் பதர்ம  தமிழில் பதர்வு எழுதும்ப ாது குமறத்து 

மதிப் ீடு ார்கைா? 

அப் டிக் குமறத்து மதிப் ிடு லசய்ய  ாய்ப்பு இல்மெ. கடந்த காெ பதர்வு 

முடிவுகமைப்  ார்க்கும்ப ாது  தமிழில் எழுது  ர்கமைக் குமறத்து 

மதிப் ிட ில்மெ என் மத அறிந்துலகாள்ை முடிகிறது. தமிழில் பதர்வு 

எழுதும்ப ாது கட்டுமரத் தாள் பதர் ில் சிறப் ாக எழுதி ிட முடியும். தமிழ் 

தாய்லமாழி என் தால், நல்ெ முமறயில் கருத்துகமை ல ைியிட முடியும். 



✓ தமிழில் பதர்வு எழுதும்ப ாது ஆங்கிெ கமெச்லசாற்கமை 

எவ் ாறு  யன் டுத்து து? தமிழ் கமெச்லசால் அருபக 

ஆங்கிெத்திலும் அதன் மூெச்லசால்மெ எழுதப ண்டுமா? 

தமிழில் பதர்வு எழுதும்ப ாது, ல ரு ழக்கில் உள்ை தமிழ் கமெச்லசாற்களுக்கு 

ஆங்கிெ கமெச்லசாற்கள் எழுதப ண்டிய அ சியமில்மெ. உதாரணத்துக்கு, 

metabolism என்ற லசால்லுக்கு, ` ைர்சிமத மாற்றம்’ என்று தமிழில் கமெச்லசால் 

ல ரு ழக்கில் உள்ைது..  ைர்சிமதமாற்றம் என்று எழுதும்ப ாது ஒவ்ல ாரு 

முமறயும் அமடப்புக்குறியில் metabolism என்று எழுதத் பதம யில்மெ. 

ஆனால், லரஸ்டிரிக்ஷன் எண்படா நியூகிெிபயஸ்  (restriction endonuclease) என்ற 

லநாதியின் மூெமாக DNA-க்கள் துண்டாக்கப் ட்டு, அதன்  ிறகு DNA ெிபகஸ் 

என்ற லநாதியின் மூெம் DNA-க்கள் இமணக்கப் டுகின்றன என் மத தமிழில் 

பமற்கண்ட ாறு எழுதி ிடொம். ஏபதனும் ஓர் இடத்தில் ஆங்கிெ 

கமெச்லசாற்கமை அமடப்புக் குறிக்குள்   யன் டுத்தொம். எல்ொ 

இடங்கைிலும் ஆங்கிெ கமெச்லசாற்கமைப்  யன் டுத்தப ண்டிய 

அ சியமில்மெ. சிெர்  ாக்கியத்மத, தமிழ்-ஆங்கிெம் கெந்து எழுதுகிறார்கள். 

இமதத் த ிர்க்க ப ண்டும். 

✓ Ethics (அற ியல்)  ாடத்மதத் தமிழில் எழுதும்ப ாது லகாஞ்சம் 

குழப் ம் இருக்கிறது. தமிழில் திறக்குறள், புறநானூறு ப ான்ற 

இெக்கியங்கைில் உள்ை அறக்கருத்துக்கமை பமற்பகாள் 

காட்டொமா ?   

அறம் சார்ந்த தமிழ் இெக்கியங்கமை நீங்கள் பமற்பகாள்காட்டி எழுதொம். 

அப் டி எழுதிய ர்களுக்கு இது மர மதிப்ல ண் குமறந்ததாக யாரும் கருத்துச் 

லசால்ெ ில்மெ. எனப , தாராைமாக எழுதொம். அந்தத் பதர்வு அற ியல் 

பதர் ா அல்ெது தமிழ் இெக்கியத் பதர் ா என்று குழப் மமடயும்  மகயில் 

எழுதி ிடக் கூடாது. இரண்டுக்கும் உள்ை ப று ாடுகமை நீங்கள் க னிக்க 

ப ண்டும். 

✓ UPSC பதர்வுக்கும் TNPSC பதர்வுக்கும் என்ன ப று ாடு?  

யு. ி.எஸ்.சி. Vs டி.என். ி.எஸ்.சி! 
டி.என். ி.எஸ்.சி குரூப் 1 பதர் ில் யு. ி.எஸ்.சி. மாண ர்கள் 

பதாற்று ிடுகிறார்கபை ஏன், என்று சிெர்  ினவுகின்றனர். யூ. ி.எஸ்.சி 
மற்றும்  டி.என். ி.எஸ்.சி குரூப் 1 இரண்டுக்கும் 90 சத தீம் ஒபர 

மாதிரியான  ாடத்திட்டம்தான். குரூப் -1 பதர்வு என் து மாநிெ சி ில் 

சர் ஸீ் பதர்வு. இதில் பதர்வு ல று  ர்கள், சிெ ஆண்டுகளுக்குப்  ிறகு 

ஐ.ஏ.எஸ், ஐ. ி.எஸ். ஆக  த ி உயர்வு ல றுகிறார்கள். எனப , 

இப் த ிகமை ல றப ண்டும் என்ற ெட்சியம் லகாண்ட ர்கள்  குரூப்-1 



பதர்வு மூெமும் இந்தப்  த ிகமை அமடயொம். ஆனால், யூ. ி.எஸ்.சி 
 டிக்கும் மாண ர்கைிடம் டி.என். ி.எஸ்.சி குரூப் 1 பதர்வு எழுது தில் 

ஆர் மின்மம காணப் டுகிறது. இதற்கு  ெ காரணங்கள் உள்ைன. குரூப்-1 

பதர்வுக்கு நிமறய மனப் ாடம் லசய்யச் லசால்கிறார்கள். நிமறய பதர்வு 

எழுதச் லசால்கிறார்கள் என் ன யூ. ி.எஸ்.சி மாண ர்கைால் 

லசால்ெப் டும் சிெ காரணங்கள். முயற்சி   லசய்த ர்கள் சிெர் “சீ.. சீ… 

இந்தப்  ழம் புைிக்கும்!” என்று லசால்ெி  ிெகி  ிட்டனர். இது 

அ ர்களுக்கும், தமிழ அரசு நிர் ாகத்துக்கும் நல்ெதல்ெ. 

டி.என். ி.எஸ்.சி-யில் தக ல் சார்ந்த  தில்கமை (Factual Answers) 

எதிர் ார்க்கிறார்கள் என் து கடந்த காெ அனு  ங்கைிெிருந்து லதரிய 

 ருகிறது. இதற்குத் பதம ப் டும் தக ல்கள் யூ. ி.எஸ்.சி பதர்வுக்காக 

ஏற்கனப   டித்தம தான். புதிதாக தமிழ்நாடு  ரொறு,  ண் ாடு, 

நிர் ாகம் குறித்து லகாஞ்சம்  டிக்கப ண்டும். தமிழ்நாடுப் 

 ாடநூல்கமைப்  டிக்க ப ண்டும். டி.என். ி.எஸ்.சி பதர் ில் அதிக 

எண்ணிக்மகயில்  ினாக்கள் பகட்கப் டு தால், பதர்ல ழுதும்ப ாது பநர 

நிர் ாகம் மிக முக்கியம். இதற்காக, மாதிரி பதர்வுகள் சிெ ற்மற 

எழுதிப் ார்க்க ப ண்டும். இது ப ான்று யு. ி.எஸ்.சி. மாண ர்கள் 

தங்கமைத் தக மமத்துக் லகாண்டால் குருப்-1 பதர் ில் எைிதில் ல ற்றி 
ல றொம். 

டி.என். ி.எஸ்.சி குருப்-1 பதர்வுக்கு  யிற்சி மமயம் லசல் து கட்டாயம் 

என் து ப ான்ற பதாற்றம் உரு ாக்கப் ட்டுள்ைது. என் அனு  த்தில், 2 

முமற குருப் -1 பதர் ிலும், மூன்றுமுமற குருப் -2 பதர் ிலும் ல ற்றி 
ல ற்றுள்பைன். டி.என். ி.எஸ்.சிக்காக நான் எந்த  யிற்சி  குப்புக்கும் 

ப ானதில்மெ. சிெர்   யிற்சிக்காக ல ருமைவு லதாமக 

லசெ ழிக்கிறார்கள். மின்னு லதல்ொம் ல ான் அல்ெ! 

❖ சி ில் சர் சீஸ் பதர்வுகளுக்குப்  யன் டும் இமணயதைங்கமைக் 

குறிப் ிடவும். 

 யனுள்ை  இமணயதைங்கள் . 

தக ல் லதாழில் நுட் ம் யு. ி.எஸ்.சி பதர்வு  யிற்சியில் ஜனநாயக 

தன்மமமயக் லகாண்டு  ந்துள்ைது. ஒரு ஸ்மார்ட் ஃப ான் இருந்தால் 

எங்கிருந்தாலும் பதர்வுக்குத் தயாராகொம் என்ற நிமெமயத் 



பதாற்று ித்துள்ைன. சி ில் சர் சீஸ் பதர்வுக்குப்  யன் டும் சிெ 

இமணய தைங்கள்: 

www.insightsonindia.com 

இந்த இமணயதைத்தில் Answer writing challenge, Current affairs, insights into 

editorials, AIR & Rajya Sabah TV Debates summaries ஆகியம   யனுள்ை 

 குதிகள். இந்த இமணய தைத்தில் நீங்கள்  ிமடகமை எழுதிப்  ழகொம். 

இது  ெ தக ல்கமை உள்ைடக்கிய ஒரு தக ல் சுரங்கம். 

www.mrunal.org 

இது Mrunal Patel என்  ரால் லதாடங்கப் ட்ட  ிைாக். இந்த இமணய 

தைத்தில் நமகச்சும  இமழபயாட பதர்வுப்  டங்கமைப் புகட்டுகிறார்கள். 

ஆங்காங்பக ஹிந்தியில் கலமண்ட் லசய் ார்.  பதர்வு  ினாக்கமை  குத்து 

ஆராய் தில் இந்த இமணய தைம் சிறந்து  ிைங்குகிறது. Current affairs, 

Economy policy analysis ஆகிய  குதிகளுக்கு இந்த இமணயதைம் உதவும். 

www.youtube.com/unacademy 

Unacademy பராமன் மசனி என்ற 2014 ஆம் ஆண்டு ஐ.ஏ.எஸ். அலு ெரால் 

லதாடங்கப் ட்ட யுட்யூப் சானல். தனது ஐ.ஏ.எஸ்.  ணிமய ராஜினாமா 

லசய்து ிட்டு இந்த யுட்யூப் சானல் மூெம் மாண ர்களுக்கு  ழிகாட்டி 

 ருகிறார். சி ில் சர் சீஸ்  டாதிட்டப் டி  ெ  ிடிபயாக்கள்  திப ற்றம் 

லசய்யதுள்ைார். எைிமமயாக  டிப் தற்கான டிப்ஸ்  ெ ற்மறச் 

லசால்கிறார். 

 

 

' ாஜிராம் அண்ட் ர ி ஐ.ஏ .எஸ் இன்ஸ்டிட்யூட்’ சி ில் சர் சீஸ் 

 யிற்சி மமயம் நடத்தி ரும் திரு  ர நீ்திரன்  அ ர்கைின் 

IAS பதர்வு  ற்றிய  கந்துமரயாடல் 

இந்தியாம  நிர் கிக்கும், அதன் எதிர்காெத்மதத் தீர்மானிக்கும் ஐ.ஏ.எஸ்., 

ஐ. ி.எஸ் உள்ைிட்ட அதிகாரிகமைத் பதர்ந்லதடுப் து குடியுரிமமப்  ணித் 

பதர்வுகள் (Civil Services Examination). இந்தத் பதர்வுகைில், தமிழர்கைால் 

http://www.insightsonindia.com/
http://www.mrunal.org/
http://www.youtube.com/unacademy


அழுத்தமான முத்திமரப்  திக்க முடி து இல்மெ என்ற  ருத்தங்களுக்கு 

இமடபய, இந்தியாவுக்குத் பதம யான ல ரும் ாொன ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ. ி.எஸ் 

அதிகாரிகமை உரு ாக்கிக் லகாண்டிருக்கிறார் ஒரு தமிழர் என் து எத்தமன 

நமகமுரண். அந்தத் தமிழர், ராசிபுரத்மதச் பசர்ந்த ர நீ்திரன்! 

லடல்ெியில் ர நீ்திரன் நடத்தி ரும் 

' ாஜிராம் அண்ட் ர ி ஐ.ஏ.எஸ் 

இன்ஸ்டிட்யூட்’தான் இந்தியா ின் நம் ர் 

ஒன் சி ில் சர் சீஸ்  யிற்சி மமயம் என்று 

 ட இந்திய ஊடகங்கள் லகாண்டாடுகின்றன. இந்த  ருடம் சி ில் 

சர் சீஸ் பதர் ில், டாப் 10 இடங்கைில் முதல் இடம்  ிடித்த மாண ர் 

உட் ட 8 ப ர் இங்பக  யிற்சி ல ற்ற ர்கபை. அபதாடு முதல் 100 பரங்க் 

 ிடித்த ர்களுள் 70 மாண ர்கள் ர நீ்திரனின் தயாரிப்புதான். ஆனால், 

ர நீ்திரனிடம் ஒரு இ-லமயில் ஐ.டி-கூட இல்மெ. கணினி,  ாட்ஸ்-அப் 

ப ான்ற த ிர்க்க முடியாத லதாழில்நுட் ங்களுக்குள் தன்மனப் 

புகுத்திக்லகாள்ை முடியாத அைவுக்கு ப மெ  ளு. கடந்த 35 

 ருடங்கைில் 5,000 சி ில் சர் சீஸ் அதிகாரிகமை 

உரு ாக்கியிருக்கிறார் என்றால், அந்தப்  ளு ின்  ரீியத்மத உணர 

முடிகிறது. லசன்மன  ந்திருந்த ர நீ்திரமன, பதநீர் இமடப மை 

ஒன்றில் சந்தித்பதன்... 

''நாமக்கல் ராசிபுரத்மத அடுத்த  ட்டணம் கிராமம் எனக்குச் லசாந்த ஊர். 

 ஞ்சாயத்து ப ார்டு, அரசாங்கப்  ள்ைிகைில்தான்  டிப்பு.  ாணியம் ாடி 

இஸ்ொமிய கல்லூரியில்  ட்டம். எம்.ஏ அரசியல், எல்.எல். ி  டிக்க லடல்ெி 
 ல்கமெக்கழகத்தில் பசர்ந்பதன். ஏஷியன் ஆப் ிரிக்கன் கன்சல்டன்ட் 

கமிட்டியில் சட்ட ஆபொசமன நிபுணராக இருந்த ப ொயுதம்தான் 1976-ல் இந்த 

இன்ஸ்டிட்யூட்மட ஆரம் ித்தார். நூெகத்தில் சி ில் சர் சீஸ் பதர்வுக்குப் 

 டிக்கும் மாண ர்களுக்கு நான் சந்பதகங்கமைத் தீர்த்துக்லகாண்டிருந்பதன். 

அந்த அனு  ம்தான் ப ொயுதம் இன்ஸ்டிட்யூட்டில் என்மனச் பசர்த்தது. 48 

 ருடங்களுக்கு முன் சின்ன அமற ஒன்றில் மிகச் சிெ மாண ர்கபைாடு 



ஆரம் ித்பதாம். இப்ப ாது 25 ஆயிரம் சதுர அடிக்கு  ரந்து  ிரிந்து 

ஆயிரக்கணக்கான மாண ர்களுக்குப் புகெிடமாக இருக்கிறது எங்கள் 

இன்ஸ்டிட்யூட். ல ாது அறிவு, ல ாது நிர் ாகம், அரசியல் அறி ியல், பு ியியல், 

சமூக ியல், உை ியல்,  ணிக ியல்... இந்த எட்டுப்  ாடங்களுக்கும் பநர்முகத் 

பதர்வுக்கும்  யிற்சி அைிக்கிபறாம். 

எங்கள் மமயத்தில் பசர, தகுதி பதர்வு எதுவும் கிமடயாது. அது கிராமப்புற 

மாண ர்கைின் பதர்ச்சிமயப்  ாதிக்கும் என் தால், முதெில்  ரு  ர்களுக்கு 

முன்னுரிமம. தாழ்த்தப் ட்ட ர்கள், மமெ ாழ் மக்கள், மாற்றுத்திறனாைிகள், 

 றுமமக் பகாட்டுக்குக் கீபழ இருப்  ர்களுக்கு சிறப்புச் சலுமககளும் உண்டு!'' 

என்ற ரிடம் சி ில் சர் சீஸ் பதர்வுக்குத் தயாரா து லதாடர் ான பகள் ிகமை 

அடுக்கிபனன். 

''சி ில் சர் சீஸ் பதர்வுகளுக்கு  எப் டித் தயாரா து?'' 

'''எப் டிப்  டிப் து, எமதப்  டிப் து’ என் தில்தான் இந்தத் பதர் ின் 

சூட்சுமபம அடங்கி இருக்கிறது. எப் டிப்  டிப் து எனத் லதரியாமல் எமதப் 

 டித்தாலும்  யன் இல்மெ. 'எப் டிப்  டிப் து?’ என் மதப் புரிந்துலகாள்ை, 

'ப்ரிசிஸ் மரட்டிங்’ (Precis writing) எனப் டும் சுருக்கமாக எழுதும் 

கமெமயக் கற்றுக்லகாள்ை ப ண்டும். 300  ார்த்மதகள் உள்ை ஒரு 

 த்தியில் இருக்கும் லசய்திமய, அதன் சு ாரஸ்யமும் 

உண்மமத்தன்மமயும் குமெயாமல் 100  ார்த்மதகளுக்குள் சுருக்கி 
எழுதும் திறமமமய  ைர்த்துக்லகாள்ை ப ண்டும். அந்தத் திறமம 

இருந்தாபெ எந்தத் பதர்ம யும் எைிதில் சமாைிக்கொம். 

ஒரு புத்தகத்மதப்  டித்தால், அதன் அமனத்து  க்கங்கைில் இருக்கும் 

லசய்திகமையும்  திந்துலகாள்ை நம் மூமை, கம்ப்யூட்டர் இல்மெ. 

குறிப் ிட்ட சிெ முக்கியமான தக ல்கமை மட்டுபம நிமன ில் 

ம த்துக்லகாள்ளும். அதனால் நாபம ஒரு லசய்தி அல்ெது கட்டுமரயின் 

சாரம்சத்மத மட்டும் புரிந்துலகாண்டு, அமத மட்டும் நிமன ில் நிறுத்தப் 

 ழக ப ண்டும்.  ிறகு, அந்த நிமனவுக் குறிப்புகமைக்லகாண்பட, நான்கு 



 க்கக் கட்டுமரபயா, நாொயிரம்  ார்த்மத கட்டுமரபயா எழுதும் 

திறமமமய  ைர்த்துக்லகாள்ை ப ண்டும். இந்த அடிப் மட 

திறமமமயத்தான் முதெில் எங்கள்  யிற்சி மமய மாண ர்களுக்குக் 

கற்றுக்லகாடுப்ப ாம்! 

அடுத்து, 'என்லகாய்ரிங் மமண்ட்’  யிற்சி லகாடுப்ப ாம். அதா து பகள் ி 
பகட்டு, அதற்குப்  தில் கண்டு ிடிப் து. எமதப்  டித்தாலும் அதில் 

சரியான இடத்தில் சரியான பகள் ி பகட்க ப ண்டும். ஏன், எதற்கு, எப் டி, 

என்ன - இந்தக் பகள் ிகளுக்குப்  தில் கண்டு ிடித்தால் லதைிவு 

அதிகரிக்கும். இதில் ஒரு பகள் ிக்குப்  தில் கண்டு ிடித்து ிட்டால் அது 

இன்லனாரு பகள் ிக்குக் லகாண்டுப ாகும். அந்தக் பகள் ிக்கான  தில் 

மூன்றா து, நான்கா து பகள் ிகளுக்கு அமழத்துச்லசல்லும். இப் டித் 

லதைிவு ஏற் டுத்திக்லகாண்டு  டித்தால் பதர் ில் ல ற்றி சுெ ம். 

ஐ.ஏ.எஸ் லமயின் பதர்வு என் து, ஒபர பநரத்தில் மூன்று முதுகமெப் 

 ட்டத்துக்கான பதர்வுகமை எழுது துப ாெ சிரமமானது. அவ் ைவு 

 ாடங்கமைப்  டிக்கும்ப ாது அதில் எமதப்  டிக்க ப ண்டும், எமதப் 

 டிக்கக் கூடாது என்ற லதைிவு ப ண்டும்!'' 

''சிெ  ருடங்களுக்கு முன் அமமக்கப் ட்ட சி ில் சர் சீஸ் புதிய 

 ாடத் திட்டம், தமிழக  மாண ர்கமைத் திணறச்லசய்கிறபத?'' 

''திணறுகிறார்கள் என்று லசால்ெ ப ண்டாம்; சின்னத் பதக்கம் 

ஏற் ட்டிருக்கிறது. சிசாட் சிெ ஸ் புதுசு, லஜனரல் ஸ்டடீஸ் மதிப் டீ்டு 

முமறகள் புதுசு என் தால் இந்தச் சிக்கல் இருக்கொம்! அதற்கு முதல் 

காரணம் யூ. ி.எஸ்.சி லகாண்டு ந்த Civil Services Aptitude Test (CSAT)  என்ற 

புதிய  ாடத் திட்டம்தான். இரண்டா து காரணம், முதல் நிமெத் பதர் ில் 

லஜனரல் ஸ்டடீஸுக்கு முக்கியத்து ம் அைித்து,  ிருப் ப்  ாடத்தின் 

மதிப்ம க் குமறத்து ிட்டார்கள். ஆனால், இந்தத் தற்காெிகத் லதாய் ில் 

இருந்து தமிழக மாண ர்கள்  ிமர ில்  ிக்-அப் ஆ ார்கள். சிசாட் 



கஷ்டமாக இருக்கும் என் து ஒரு மாமய. அந்தப்  ாடத் திட்டத்தின் தரம் 

10-ம்  குப்பு  ாடத் திட்டத்துக்கு ஒப் ானது. 

முதல் நிமெத் பதர் ில் லஜனரல் 

ஸ்டடீஸுக்கு 200 மார்க். சிசாட்-க்கு 

200 மார்க். இதில் இரண்டிலும் பசர்த்து 

250 மார்க்  ாங்கினால், முதல் நிமெத் 

பதர்ம  கிைியர் லசய்து ிடொம். 

லஜனரல் ஸ்டடீஸில், 100 

பகள் ிகளுக்கு 200 மார்க். அதற்கு 2 மணி பநரத்தில்  தில் அைிக்க 

ப ண்டும். சிசாட்டில் 80 பகள் ிகளுக்கு 200 மார்க். அபத இரண்டு மணி 
பநரம்தான். ஆனால், 70 சத ிகித மாண ர்கள், அந்தப் ப ப் மர எழுதி 
முடிப் து இல்மெ. சிசாட்டில் 65 முதல் 72 பகள் ிகளுக்பகனும் 

கண்டிப் ாகப்  தில் எழுதியாக ப ண்டும். அப்ப ாதுதான் பதர்ச்சில ற 

முடியும். ஏலனனில், லஜனரல் ஸ்டடீஸில் சராசரியாக 110 மதிப்ல ண்கள் 

 மரதான்  ாங்க முடியும். ஆனால், முதல் நிமெத் பதர்ம  கிைியர் 

லசய்ய குமறந்த ட்சபம 210 மதிப்ல ண்கள் பதம . எனப , சிசாட்டில் 

120 மதிப்ல ண்கபைனும் ல ற முயற்சிக்க ப ண்டும். சிசாட்டில் 55 

பகள் ிகளுக்கு மட்டுபம  தில் அைிக்க முடிந்தால், பதர்வு அமறயிபெபய 

நமது ரிசல்ட்மடக் கணித்து ிடொம்! சிசாட்டில் லஜயிக்க நிமறயப் 

 யிற்சி, கடுமமயான முயற்சி மூெம்  தில் அைிக்கும் ப கத்மத 

அதிகரித்துக்லகாள்ை ப ண்டும்.  ாரம் மூன்று நாட்கபைனும் சிசாட் 

பதர்வுக்குப்  யிற்சிலயடுக்க ப ண்டும். எத்தமன இன்ஸ்டிட்யூட் 

ப ப் ர்கமை  ாங்கி  யிற்சி எடுக்கிபறாபமா, அந்த அைவுக்கு சிசாட் 

பதர்ச்சி எைிமமயாக இருக்கும்!'' 

''லஜனரல் ஸ்டடீஸுக்கு எந்த மாதிரி உமழக்க  ப ண்டும்?'' 

''இந்திய  ரொறு, இந்தியா மற்றும் உெகப் பு ியியல், இந்தியப் 

ல ாருைாதாரம், ல ாது அறி ியல், சுற்றுச்சூழல் அறி ியல் ஆகிய 

 ாடங்கைின் 9-ம்  குப்பு முதல் 12-ம்  குப்பு  மரயிொன என்.சி.ஆர்.டி 



 ாடப் புத்தகங்கமைப்  டிக்க ப ண்டும். இபத தமெப்புகைில் கிராஜுப ட் 

லெ ல் புத்தகங்கமையும் ஊன்றிப்  டிக்கொம். லசய்தித்தாள்கமை 

தினமும்  ாசிக்க ப ண்டும்.  ாடப் புத்தக அறிம  மட்டுபம லகாண்டு 

லஜனரல் ஸ்டடீஸ் பதர்வுகைில் பதர்ச்சில ற முடியாது. நடப்பு 

 ிஷயங்கமைச் சம் ந்தப் டுத்தித்தான் பகள் ித்தாள்கமைபய 

அமமப் ார்கள். உதாரணமாக, 'முன்ஜாமீன் மனும  நிராகரித்தது சுப்ரீம் 

பகார்ட்’ என்று லசய்தி  ந்தால், 'முன்ஜாமீன் என்றால் என்ன, யாலரல்ொம் 

முன்ஜாமீன் லகாடுக்க முடியும், முன்ஜாமீனுக்கான நி ந்தமனகள் என்ன, 

யாருக்கு எல்ொம் முன்ஜாமீன் தர முடியாது?’ ப ான்ற பகள் ிகள் 

பகட்கப் டொம்!'' 

''பநர்முகத் பதர்வுக்கான டிப்ஸ்?'' 

''அது இன்டர் ியூ மட்டுமல்ெ... உங்கள் ஆளுமமமய 

முழுமமயாகப்  ரிபசாதிக்கும் ல ர்சனாெிட்டி லடஸ்ட்டும்கூட. 

பநர்முகத் பதர் ில் ல ாய் லசால்ெக் கூடாது. ஏலனன்றால், 

ஜனீியஸ் அறி ாைியாக இருந்தாலும் உங்கைின் அடிப் மட 

குணநென்கள் சரியில்மெ என்றால், பதர்வு லசய்ய 

மாட்டார்கள். அதனால் லதரிந்தமதச் லசால்ெ ப ண்டும். 

லதரியா ிட்டால் 'லதரிய ில்மெ’ என பநர்மமயாகச் லசால்ெி ிட 

ப ண்டும். 'இது ாகத்தான் இருக்கும்’ என யூகம் லசய்துலகாண்டு  தில் 

லசால்ெக் கூடாது. குடிமமப் ணிகளுக்கு இரக்க மனப் ான்மம, உதவும் 

குணம் அ சியம். அதனால், எைிய ர்களுக்கு உதவும் மனம் உள்ை ர்கள் 

என்று நிமனப்  ர்கமைத் பதர்ந்லதடுக்கத்தான் முன்னுரிமம 

அைிப் ார்கள். 

'ஐ.ஏ.எஸ்-ல் ஏன் பசர ப ண்டும் என நிமனக்கிறரீ்கள்?’ என்ற பகள் ிக்கு, 

'பசம  லசய் தற்காக’ என்று நீங்கள்  தில் அைித்தால், 'எந்தப்  ிரி ில் 

பசம  லசய்ய  ிருப் ம்?’ என்று அடுத்த பகள் ி எழும். 'ஊரக  ைர்ச்சி’ 
என்று  தில் அைித்தால், அது லதாடர் ான ஆழமான பகள் ி பகட்கப் டும். 

ஆக, ல ாய் லசான்னால், ஒரு கட்டத்தில் சிக்கிக்லகாள் ரீ்கள். 



பநர்முகத் பதர்வு நடத்தும் உறுப் ினர்களுக்கு  ணக்கம் லசால் து, 

நீங்கள் இருக்மகயில் அமரும்  ாங்கு,  தில் லதரியா ிட்டால் அமத 

ல ைிப் டுத்தும் தன்மம... என உங்கள் ஒவ்ல ாரு லசால்லுக்கும் 

லசயலுக்கும் அங்கு மதிப்ல ண்கள் அைிக்கப் டும். பநர்முகத் பதர்வு 

கமிட்டியில் ஓர் ஆண் பசர்மனாக இருந்தாலும், ல ண் உறுப் ினர் ஒரு ர் 

இருந்தால், அந்தப் ல ண் உறுப் ினருக்குத்தான் முதெில்  ணக்கம் 

லசால்ெ ப ண்டும். இப் டியான நுணுக்கமான  ிஷயங்கள் முதல் பதர்வு 

முடிந்து நீங்கள் ல ைிபயறும் ப ாக்கு  மர அமனத்துக்கும் அங்கு 

மதிப்ல ண் உண்டு. ஆகப , சி ில் சர் சீஸ் பதர்வுக்குத் தயாரா து 

என்று முடில டுத்து ிட்டால், உங்களுக்பக நீங்கள் உண்மமயாக 

இருங்கள். அதுதான் ல ற்றிக்கான ஒபர  ழி!'' 

''சி ில் சர் சீஸ் பதர்வுப்  ட்டியெில் முதல்  த்து இடங்களுக்குள்  

தமிழ்நாடு  ரமுடிய ில்மெபய ஏன்?'' 

''இந்த  ருடம் தமிழகம் மூன்றா து இடத்மதப்  ிடித்திருக்கிறது. சிெ 

 ருடங்களுக்கு முன்பு, முதல் இடத்மதக்கூடப்  ிடித்தது. நாமெந்து 

 ருடங்களுக்கு முன்பு அகிெ இந்திய அை ில் 90 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகைில் 

தமிழகத்தில் இருந்பத 18 ப ர் பதர் ானார்கள். ஆனால், கடந்த இரண்டு 

 ருடங்கைாக தமிழகத்தின்  ங்கைிப்பு சற்பற குமறவு என் து 

உண்மமதான்!'' 

''சி ில் சர் சீஸ் 

பதர் ில் தமிழக  

மாண ர்களுக்கு எங்பக  

தடுமாற்றம் 

ஏற் டுகிறது?'' 

''கல்லூரி  ட்டப் டிப்பு 

 மரயில் தமிழ் 

மாண ர்கள் ஒரு ப ாட்டித் பதர்ம க்கூட எதிர்லகாள் து கிமடயாது. 

தமிழ்நாட்டுக் கல் ித் திட்டம் அதுமாதிரியான  ாய்ப்புகமை ஏற் டுத்திக் 



லகாடுப் து இல்மெ. ஆனால்,  ட இந்தியா ில் ப ாட்டித் பதர்வுகமை 

எதிர்லகாண்டால்தான்  ட்டப் டிப்புகைில் பசர முடியும். இதனால் அ ர்கள் 

ப ாட்டித் துடிப்ம  மிக இைம்  யதில் இருந்பத 

ஏற் டுத்திக்லகாள்கிறார்கள். அதனால் ஐ.ஏ.எஸ் பதர்வு எழுதும்ப ாது அது 

அ ர்களுக்கு  ாரமாகத் லதரி து இல்மெ. ஆனால், தமிழ் மாண ர்கள் 

 ட்டப் டிப்பு முடித்த  ிறபக, ப ாட்டித் பதர்வுகளுக்கு ஆயத்தம் 

ஆகிறார்கள். அதனாபெபய முதல் அட்லடம்ப்ட் அ ர்களுக்குக் கடினமாக 

இருக்கிறது. இமதயும் சுெ மாகச் சமாைிக்கொம். 

11-ம்  குப் ில் இருந்பத லசய்தித்தாள்கமை  ாசிக்கும்  ழக்கத்மத 

ஏற் டுத்திக்லகாள்ை ப ண்டும். இமணயத்தில் கிமடக்கும் ப ாட்டித் 

பதர்வு பகள் ித்தாள்கமை அ ர்கைாகப  நிரப் ி, திருத்தி தங்கள் 

தகுதிகமை அை ிட்டுக்லகாள்ை ப ண்டும். பொக்ச ா பசனெில்  ரும் 

ப னல் டிஸ்கஷன்,  ி. ி.சி உெகச் லசய்தி, டிஸ்க ரி பசனல், அனிமல் 

 ிைாலனட் ஆகிய ற்மறத் லதாடர்ந்து  ார்க்க ப ண்டும். அதில் புதுப் புது 

 ிஷயங்கமைப்  ற்றிய  ி ாதபமா, லசய்திகபைா 

ஒைி ரப் ாகிக்லகாண்பட இருக்கும். ப ாட்டித் பதர்ம  எதிர்லகாள்ைாத 

தமிழ் மாண ர்கள், இப் டித் தங்கள் ல ாழுதுப ாக்கின் மூெமும் ல ாது 

அறிம   ைர்த்துக்லகாள் து நிச்சயம் மக லகாடுக்கும்!'' 

''சமீ மாக  தமிழ் இெக்கியம்  டித்த ர்கள்  அதிகை ில் ல ற்றி 
ல றுகிறார்கபை?'' 

''தமிழ் இெக்கியம் மட்டுமல்ெ, எல்ொ  ிருப் ப்  ாடங்களும் ஒரு 

 ருடத்தில் நல்ெ மார்க்  ாங்கும். அடுத்த  ருடம் பதர்ச்சிபய 

கிமடக்காமல் ப ாகும். 2012-ல் ல ாது நிர் ாகத்தில் 300-க்கு 90 என 

இரட்மட இெக்க மதிப்ல ண்கள்தான் ல ற்றார்கள். ஆனால், அதற்கு 

முன்பு ல ாது நிர் ாகம் நல்ெ மார்க்  ாங்கிக் லகாடுத்தது.  ிருப் ப் 

 ாடத்தின் டிலரண்ட் மாறிக்லகாண்படதான் இருக்கும். அப் டித்தான் 

சமீ த்தில் தமிழ் இெக்கியம் நல்ெ ஸ்பகார் லகாடுத்திருக்கிறது. அமத 

எல்ொம் மனதில்லகாண்டு நாம்  ிருப் ப்  ாடத்மதத் பதர்ந்லதடுக்க 



முடியாது. ஒரு மாண னின் ஆர் ம்,  ரிச்சயத்மதக்லகாண்பட  ிருப் ப் 

 ாடத்மதத் தீர்மானிக்க ப ண்டும்!'' 

''முழுக்கப  தமிழ்  ழியில் பதர்வு எழுதி, சி ில் சர் சீஸ் 

பதர்வுகைில் ல ற்றி ல று து எப் டி?'' 

''அதற்கும் அடிப் மட ஆங்கிெ அறிவு அ சியம். ஏலனன்றால், தமிழில் 

எல்ொப் புத்தங்களும் கிமடப் து இல்மெ. ஆங்கிெப் புத்தங்கமை 

லமாழில யர்த்துப்  டிக்கப ண்டிய நிமெபய இருக்கிறது.  யிற்சி 
மமயங்கைிலும் ஆங்கிெ ழி  குப்புகள்தான் உண்டு. எனப , அடிப் மட 

ஆங்கிெ அறிவு இல்ொமல் பதர் ில் ல ற்றில று து மிக மிகக் கடினம். 

ஆனால்,  ள்ைிப்  ாடத் திட்ட அைவுக்கான ஆங்கிெப்  ரிச்சயம் 

இருந்தால்கூட, எைிதில் பதர்ச்சி ல றொம். ஆங்கிெம் சரைமாகப் ப ச 

ப ண்டும் என் து அ சியம் இல்மெ. ப சினால் புரிந்துலகாள்ைக்கூடிய, 

 ாசித்தால் அறிந்துலகாள்ைக்கூடிய அைவுக்கான புெமம இருந்தால் 

ப ாதும். 

தமிழில் பதர்வு எழுதும் மாண ர்கைின் எண்ணிக்மக மிகவும் குமறவு. 

தமிழ் ழியில்  யிற்சியைிக்க  யிற்சி நிறு னங்களுக்குப் ல ாருைாதாரப் 

 ென் இல்மெ. அபதாடு பதர் ின்  ாடத் திட்டங்கமை தமிழில் எழுத 

ஆசிரியர்கள் முன் ரு தும் இல்மெ. க மெலகாள்ை ப ண்டாம். 

லஜனரல் ஸ்டடிஸுக்குத் பதம யான அைவுக்குத் தமிழில் புத்தங்கள் 

கிமடக்கின்றன. 

'பநஷனல் புக் டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா’ என்ற அரசு  திப் கம், நல்ெ 

புத்தகங்கமை தமிழில் லமாழில யர்த்து  ிற்கிறது. இந்திய அரசின் 

ல ைியடீான 'பயாஜனா’ என்ற  த்திரிமக 'திட்டம்’ என்ற ல யரில் தமிழில் 

ல ைியாகிறது. அதில் அருமமயான ஆங்கிெக் கட்டுமரகமை தமிழில் 

லமாழில யர்த்து ல ைியிடுகிறார்கள். இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் தமிழ் 

லமாழில யர்ப்ம  தமிழக அரபச ல ைியிட்டிருக்கிறது. மதுமர காமராஜர் 

 ல்கமெக்கழகம் நிமறய  ரொற்றுப் புத்தகங்மை தமிழில் 

லமாழில யர்த்திருக்கிறது. ஆல் இந்தியா பரடியா தினமும் இரவு 9.15 மணி 
முதல் 9.30  மர 'நியூஸ் அனமெஸ்’ நிகழ்ச்சிமய ஒெி ரப்புகிறது. அமத 



அ சியம் பகட்கொம். இமணயதைத்தில் அந்த நிகழ்ச்சியின் ஆடிபயா 

 திவுகள் உள்ைன. இந்த நியூஸ் அனமெஸ் தக ல்கள் பதர்வுகளுக்கு 

மிகவும் உ பயாகமாக இருக்கும்!'' 


