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TNUSRB POLICE PC BATCH 2022  

ONLINE TEST BATCH 

அனைவருக்கும் வணக்கம்  

✓ காவலர் தேர்வுக்காை ஆன்னலன் தேர்வு ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதியிலிருந்து தோடங்குகிறது. 

✓ தேர்வு கட்டணம்-.2500  

✓ சிறப்பு சலுனக கட்டணம் ரூபாய் -1000 

✓ (ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதிக்குள் இனணயும் நண்பர்களுக்கு மட்டுதம) 

✓ 50க்கும் தமற்பட்ட தேர்வு 

 

 ப ொது அறிவு QTS உளவியல் +கணிதம் QTS 

தமிழ் + ப ொது அறிவு + நடப்பு 

நிகழ்வுகள் QTS 

TEST 1 உயிரியல் (6th & 7th Std) 100 

ரத்த உறவுகள்  

உருவங்களின் எண்ணிக்கககய 

கணக்கிடுதல் 

பககை கணக்குகள் 60 6-ம் வகுப்பு - தமிழ் 80 

TEST 2 

இயற்பியல் வவதியியல் - 

6th & 7th Std) 100 

திகைகள் (Direction Test) 

வவன் வகரபைம் (Venn Diagram) 

கணித குறியீடுகள்(Mathematical 

Operation) 50 7-ம் வகுப்பு - தமிழ் 80 
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TEST 3 

அரசியல் அகைப்பு + 

வபொருளொதொரம் + 

புவியியல் (6th+ 7th Std) 100 

Number Series- எண்கள் வரிகை 

alphabet series- எழுத்து வரிகை 35 

8-ம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 1 

முதல் நொன்கு வகர 80 

TEST 4 

வரலொறு+ இந்திய வதசிய 

இயக்கம் (6th+ 7th Std) 100 

Anology-ஒப்புகை வரிகை 

Message Coding குறியீட்டு குறியொக்கம் 50 

8-ம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 5 

முதல் 9 வகர 80 

TEST 5 உயிரியல் (8th Std) 100 

ைகறந்துள்ள பைத்கத கண்ைறிதல் 

(Embedded Figures ) 

Syllogism- வகரயகற, விளக்கம் ைற்றும் 

வதொைர்புகைய வைொற்கள்  

பைத்திலுள்ள விடுபட்ை பகுதிகய நிரப்புதல் 50 

9-ம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 1 

முதல் நொன்கு வகர 80 

TEST 6 

இயற்பியல் வவதியியல் -

(8th Std) 100 

Ranking தரவரிகை 

"Alphabet order Arrangement 

ஆங்கில அகரொதியில் உள்ளதுவபொல் 

அகரவரிகையில் எழுதுதல்" 

வயது கணக்குகள் 30 

9-ம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 5 

முதல் 9 வகர 80 

TEST 7 

அரசியல் அகைப்பு + 

வபொருளொதொரம் + 

புவியியல் (8th Std) 100 

"கொலண்ைர் வகள்விகள் - Calendar 

கடிகொர கணக்குகள் -Clock Problems 

Logical Arrangement- தருக்க முகறயில் 

வரிகைப்படுத்துதல் 50 

10-ம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 1 

முதல் நொன்கு வகர 80 

TEST 8 

வரலொறு+ இந்திய வதசிய 

இயக்கம் (8th Std) 100 

நீர் பிம்பங்கள்  

ைொறுபட்ை பைத்கத வதர்ந்துவதடுத்தல் 45 

10-ம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 5 

முதல் 9 வகர 80 

TEST 9 உயிரியல் (9th Std) 100 

ஒப்புகை பைங்கள்(analogy-figures  

உருவ ைற்றும் பை வரிகைகய நிரப்புதல் 40 தமிழ் ைொதிரி வதர்வு( 6-10th) -1  80 
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TEST 10 

இயற்பியல் வவதியியல் - 

(9th Std) 100 தகவல்ககள விவரங்களொக ககயொளுதல் 25 தமிழ் ைொதிரி வதர்வு( 6-10th) -2 80 

TEST 11 

அரசியல் அகைப்பு + 

வபொருளொதொரம் + 

புவியியல் (9th Std) 100 

"6th TERM 1 Maths 

LESSON 1 ,2,3 

எண்கள், இயற்கணிதம், விகிதம் 

விகிதைைம்" 

6th Term 2-Maths - எண்கள் 

6th Term 3: Maths முழுக்கள் 

6th Term 3 - Maths -பின்னங்கள் 

மீ சி ை மீ.வபொ வ  30 

ப ொது அறிவு- 

உலக வபொது அறிவு 

கண்ைங்கள் நொடுகள் 

புல்வவளிகள் கைல் இயற்கக 

அகைப்புகள் இந்தியொ ைற்றும் 

அண்கை நொடு  

வதசிய பன்னொட்டு அகைப்புகள் 

நொடுகள் ைொநிலங்கள் 

தகலநகரங்கள் நொணயம் 

சிறப்பு வபயர்கள் 

உயிரியல் பூங்கொக்கள் 

ைரணொலயங்கள் 50 TEST 12 

வரலொறு+ இந்திய வதசிய 

இயக்கம் (9th Std) 100 ைதவீதம் + லொபம் நஷ்ைம் 50 

TEST 13 உயிரியல் (10th Std) 100 

சுருக்குக+ வநரம்,ஆட்கள், வவகல 

வநர்ைொறல்  40 

நைப்பு நிகழ்வுகள் ஜனவரி 

ைொர்ச் 50 

TEST 14 

இயற்பியல் வவதியியல் - 

(10th Std) 100 அளவியல் 6-10th Maths 50 

நைப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ரல் ைற்றும் 

வை 50 

TEST 15 

அரசியல் அகைப்பு + 

வபொருளொதொரம் + 

புவியியல் (10th Std) 100 தனிவட்டி கூட்டுவட்டி 50 

நைப்பு நிகழ்வுகள் -ஜூன் & 

ஜூகல 50 

TEST 16 

வரலொறு+ இந்திய வதசிய 

இயக்கம் (10th Std) 100 

வயது கணக்குகள்+புள்ளியியலும் 

நிகழ்தகவும் 

ைரொைரி, இகைநிகல ைற்றும் முகடு 40 

நைப்பு நிகழ்வுகள் - Full 

Revision 50 
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 முழு ைொதிரி வதர்வுகள் -1  70     

 முழு ைொதிரி வதர்வுகள் -2 70     

 முழு ைொதிரி வதர்வுகள்- 3 70     

 முழு ைொதிரி வதர்வுகள்- 4 70     

 முழு ைொதிரி வதர்வுகள் -5 70     

 

➢ அனைத்து தேர்வுகளும் ஆன்னைன் தேர்வாக மட்டுதம நனைபெறும்.   

➢ அதியமான் APP அல்ைது இனையத்தில் மட்டுதம ஆன்னைன் தேர்வாக எழுே முடியும் 

➢ https://courses.athiyamanteam.com/  or Download APP https://bit.ly/2Xq78ct 

➢ ெடிப்ெேற்கு ேமிழ் அறிவியல் சமூக அறிவியல் கணிேம் ஆறு முேல் ெத்து வனை ெள்ளி ொைப் புத்ேகங்கனை னவத்துக் 

பகாள்ைவும். 

➢ நமது இனையேைத்தில் அேற்காை PDF ெதிவிறக்கம் பசய்து பகாள்ைைாம். 

➢ முக்கிய குறிப்புகள் & புத்ேக பின்ெகுதி விைா வினைகள் அைங்கிய PDF வழங்கப்ெடும். 

➢ ொைங்கனை ெடித்து முடித்து பகாடுக்கப்ெட்ை தேதிகளில் நீங்கள் விரும்பும் தநைத்தில் தேர்வு எழுதிக் பகாள்ைைாம். 

முடிந்ேவனை பகாடுக்கப்ெட்ை தேதிகளில் அனைத்து ொைங்கனையும் சரியாை முனறயில் ெடித்து வைவும் 

➢ தேர்வு எழுதி முடித்ேவுைன் அேற்காை சரியாை வினைகள் ஆன்னைனிதைதய ொர்த்துக்பகாள்ைைாம்.  

➢ உங்கைது மதிப்பெண் ேைவரினச தேர்வு முடிந்ேவுைன் பவளியிைப்ெடும். 
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➢ சரியாை ேவறாை ெதில்கனை உைனுக்குைன் சரி ொர்த்துக் பகாள்ைைாம் 

➢ போைந்து தேர்வுகள் எழுோே மாைவர்களுக்கு பைஸ்ட் அனுப்பி னவக்கப்ெை மாட்ைாது.  

➢ தேர்வுகள் போைர்ந்து எழுோே காைைத்னே  பேரிவித்ோல் மட்டுதம பைஸ்ட் அனுப்பி னவக்கப்ெடும். 

➢ இந்ே நைவடிக்னக யாைாவது கவனித்ோல் மட்டுதம நாம் நன்றாக ெடிப்தொம் என்ெேற்காக மட்டுதம. 

➢ தேர்வினை நல்ை முனறயில் எழுதி ெயிற்சி எடுத்து பவற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்... 
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