
 
    

 

TNUSRB PC Test Batch 2019  

Tamilnadu  Police Constable Test Batch 

பாடத்திட்ட அடிப்படடயில் ஆன்டலன் ததரவ்ு 

தபாலீஸ் கான்ஸ்டபுள்  ததரவ்ு நடடபபறும் விதம் :  

எழுதத்ு ததரவ்ு -  80  மதிப்பபண்கள் - பகொள்குறி வகக  

பகுதி அ ( General Knowledge ) - பபொது அறிவு  - 50 மதிப்பபண்கள்  

பகுதி ஆ (Psychology)  - உளவியல் - 30  மதிப்பபண்கள்  

எழுதத்ு ததரவ்ு நகைபபறும் தநரம் : 1  மணி தநரம் 20  நிமிைம் 

இரண்ைொம் நிகல கொவலர ்(ஆண்-பபண்). இரண்ைொம்நிகல சிகைகொவலர ்(ஆண்-பபண்). மை்றும் 

தீயகணப்பொளர ்பதவிகளுக்கொன பபொதுத் ததரவ்ிை்குரிய எழுத்துத்ததரவ்ு 10 – ம் வகுப்பு 

வகரக்குமொன பொைத்திை்ை தரத்தில் இருக்கும். 

தபொலீஸ் ததரவ்ு பொைத்திை்ைத்தில் உள்ள ஒவ்பவொரு பகுதிக்குமொன ஆன்கலன் வினொக்கள் 

கீதே பகொடுக்கப்பை்டுள்ள தததிகளில் பதிதவை்ைம் பெய்யப்படும். ஆன்கலன் ததரவ்ில் 

கை்ைணம் பெலுத்தி இகணதவொர ்குறிப்பை்ை பொைங்ககள  படித்து அதை்கொன ததரவ்ுககள 

எப்தபொது தவண்டுமொனொலும் எடுதத்ு பகொள்ளலொம். 
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 பொைத்திை்ைம் மை்றும் & வினொ பதிதவை்ை தததிகள் 

Part A - பபொது அறிவு (General Knowledge) - பகுதி – அ 

தமிழ் :  10 Tests – 250 Questions 

பெய்யுள் நூல் இயை்றிய ஆசிரியரக்ளின் பபயரக்ள். பெய்யுள் நூல் விவரங்கள். 

தமிே் முக்கிய நூல்கள் மை்றும் இயை்றிய ஆசிரியரக்ளின் பபயரக்ள் மை்றும் இலக்கண 

குறிப்புகள், 

ஆங்கிலம் : 10 Tests – 250 Questions 

ஆங்கில கவிகத இயை்றிய ஆசிரியரின் பபயரக்ள்.  ஆங்கில முக்கிய நூல்கள்,  ஆங்கில  

நூல் இயை்றிய ஆசிரியரக்ள் பபயரக்ள், ஆங்கில இலக்கண குறிப்புகள் 

கணிதம் :  5 Tests – 125 Questions - சிறிய கணக்குகள்  

பபாது அறிவியல் : 17 Tests – 425 Questions 

நம் அன்ைொை  வொே்வில் நகைபபறும் நிகே்வுகளில் அறிவியல் ரீதியொக புரிந்துபகொள்ளும் 

திைன். உணரும் திைன் உள்ள நல்ல கல்வித் திைன் பபை்ைவரக்ள் இப்பதவிக்கு 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிைது,  

வினொக்கள் இயை்பியல். தவதியல் மை்றும் உயிரியல் பொைப்பிரிவிகளிலிருந்து தகை்கப்படும், 

அறிவியல் விதிகள். அறிவியல் உபகரணங்கள். கண்டுபிடிப்புகள். அறிவியல் 

விஞ்ஞொனிகள் மை்றும் அவரக்ளது பங்பகடுப்புகள்.  

மனிதனின் உைை்பெயலியல். தநொய்கள். அதன்விகளவுகள். தநொய்ககள ெரி பெய்யும் 

முகை.  அகத தடுக்கும்முகை. ததகவயொன உணவு  உைப்கொள்ளுதலின் மூலம்  உைலின் 
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ெமநிகலகொத்தல்.  மரபியல். விலங்குகள் பொலூை்டிகள்   மை்றும் பைகவகள். சுை்றுப்புைம். 

மை்றும் சூே்நிகலயியல். 

தெரம்ம் மை்றும் கலகவகள். அமிலம். கொரம். உப்பு மை்றும் அதன் கலகவகள். இயக்கம்.  

நியூை்ைனின் இயக்க விதிகள். பபொருைக்ளின் பண்புகள். மின்ெொரம். ததசிய அளவிலொன 

ஆய்வுக்கூைங்கள் மை்றும் அதன் ெம்மந்தப்பை்ை பகுதிகள் இகவ அகனத்தின் இயை்கக 

பண்புகள். 

 

இந்திய வரலாறு : 10 Tests – 250 Questions  

சிந்துெமபவளி நொகரிகம். தவதகொலம் ஆரிய மை்றும் ெங்ககொலம் மை்றும் பமௌரியவம்ெம். 

புத்த மை்றும் கைன மதம் குப்தரக்ள் மை்றும் வரத்்தமொனரக்ள். பல்லவரக்ள். தெர. தெொே. 

பொண்டிய மன்னரக்ள் மை்றும் சுல்தொன்கள் மை்றும் முகமதியரக்ள் கொலத்திய முக்கிய 

நொை்கள் மை்றும் நிகே்வுகள், ஐதரொப்பியரக்ளின் ஆதிக்கம் குறிப்பொக ஆங்கிதலயரக்ளின் 

ஆதிக்கம் மை்றும் அவரக்ளது ஆை்சிமுகை தை்தபொகதய நவீன இந்திய நிரவ்ொகம்,  

 

புவியியல் : 10 Tests – 250 Questions 

புவி. புவியின் இயக்கம். வை்ைப்பொகதயில் சுை்றுதல் தன்கனத்தொதன சுை்றுதல் மை்றும் 

அதன் விகளவுகள். புவியின் அகமப்பு. இந்தியொ அகமந்துள்ள இைம். கொலநிகல. 

பருவகொல மொை்ைங்கள் மை்றும் வொனிகல. மகே பபொழிவு. இயை்கக சீை்ைங்கள் அல்லது 

அழிவுகள், பயிரக்ள் பயிரிடும்முகை, இந்தியொவின் முக்கிய நகரங்கள் மை்றும் முக்கிய 

இைங்கள். மகலப்பிரததெங்கள், ததசிய பூங்கொக்கள், முக்கிய துகைமுகங்கள். பயிரக்ள் 
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மை்றும் தொதுக்கள். முக்கிய பதொழிை்ெொகலகள் அகமந்துள்ள இைங்கள். கொடு மை்றும் 

கொடுெொரந்்த வொே்க்கககள். மக்கள் பதொகக பரவல் மை்றும் அதன் ெம்மந்தப்பை்ை 

நிகே்வுகள் 

 

இந்திய ததசிய  இயக்கம் : 10 Tests – 250 Questions 

இந்திய ததசிய விடுதகல இயக்கம் மை்றும் விடுதகல அகைதல், விடுதகல 

தபொரொை்ைத்தில் பொலகங்கொதர திலகர.் தகொபொலகிருஸ்ண தகொகதல. தொதொபொய் 

பநௌதரொஜி. மகொத்மொ கொந்தி. ைவஹரல்ொல் தநரு மை்றும் பலர,் இந்திய விடுதகல 

இயக்கத்தில் தமிே்நொை்டின் பங்களிப்பு, மகொகவி பொரதியொர.் வ,உ,சிதம்பரம். சுப்ரமணிய 

சிவொ. இரொைொஜி  மை்றும் மை்ைவரக்ளின் பங்களிப்பு. 

 

பபாது அறிவு & நடப்பு நிகழ்வுகள் : :  8 Tests – 200 Questions  

ெமீபத்திய அறிவியல் மை்றும் பதொழில்நுை்பத்தில் வளரெ்ச்ிகள். இந்திய அரசியல் 

அகமப்பின் வளரெ்ச்ிகள். புதியபதொழில் வளரெ்ச்ி. தபொக்குவரத்து மை்றும் 

பதொகலபதொைரப்ு. வரலொை்று நிகே்வுகள், இந்திய நுண்ககலகள். நைனம். நொைகம். 

திகரப்பைம். ஓவியம். முக்கிய இலக்கியம் ெம்மந்தப்பை்ை தவகலகள். விகளயொை்டுகள். 

ததசிய பன்னொை்டு விருதுகள். ததசிய பன்னொை்டு நிறுவனங்கள். ஆங்கில சுருக்கப்பை்ை 

எழுதத்ுகளின் விரிவொக்கம். புத்தகம் மை்றும் அதன் எழுத்தொளரக்ள். பிரபலங்களின் 

புகனப்பபயரக்ள். பபொது பதொழில்நுை்பம். இந்தியொவும் அதன் அண்கை நொடுகளும். 

இன்கைய தினத்கதய இந்திய மை்றும் அதன் பதொைரப்ுகைய விவரங்கள். ககல. 

இலக்கியம். இந்தியப்பண்பொடு மை்றும் தமிே்நொடு நைப்பு நிகே்வுகள். 
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பகுதி ஆ (Psychology)  - உளவியல் 

அறிவாற்றலால் புரிந்து பகாள்ளும் திறன் : 20 Tests – 500 Questions  

இப்பகுதியில் உள்ள வினொக்கள் தபொை்டியொளரக்ள் வினொக்ககள புரிந்துபகொண்டு அவரவர ்

புத்திக்கூரக்மகய பயன்படுத்தி அதன் கொரணமொக உண்கமககள கண்டுபிடிதத்ு 

பதிலளிக்கும் வண்ணம் இருக்கும், தமலும் இப்பகுதியில். பள்ளியில் உள்ள அடிப்பகை 

மை்றும் எளிகமயொன கணித வினொக்ககள பகொண்ைதொகவும் இருக்கும்.    

Topic wise Total Questions : 2500 Questions. 

Previous Year Online Test : 4 SET  - 80 * 4 = 320 Questions 

PC Full Model Test : 7*80 = 560 Questions / PC OMR Model Test : 3*80 = 240 Questions 

Final Questions Count : 3300 Questions 

Join Test Batch :  https://athiyamanteam.com/   -  Fees : 1200 .     Join Now : Rs 599 

Login : https://athiyamanteam.com/login/   Register : https://athiyamanteam.com/register/ 

Join TN Police Video Course   -  Call : 8681859181 

TNUSRB PC Video Course / TN Taluk SI Video Course 

Video Course Details:  Email ID : athiyamanteam@gmail.com 

Download Your Videos and Save in Your Device (Mobile, System, Laptop). 

Watch Videos in Offline (No Streaming Required). / Videos will be provided in HD Format.  
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