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முதுநிணைப் பட்டப்படிப்பு தரம் 

 

        அைகு -  I - அறிமுகம் 

1. பபாது நிர்வாகவியலின் பபாருள், தன்ணை, பையற்பாட்படல்ணை ைற்றும் 
முக்கியத்துவம். 

2. அரசியல் - பபாதுநிர்வாகவியல் பிரித்பதடுத்தல். 
3. பபாது நிர்வாகவியலின் பரிைாை வளர்ச்சி ைற்றும் அதன் தற்தபாணதய நிணை. 
4. புதிய பபாது நிர்வாகம் - புதிய பபாது தைைாண்ணை. 
5. பபாது நிர்வாகவியலின் மீது தனியார்ையைாக்கல், தாராளையைாக்கல் ைற்றும் 

உைகையைாக்கல் ஏற்படுத்தும் தாக்கம். 
6. நல் ஆளுணக. 

அைகு -  II: அணைப்பு ைற்றும்  தைைாண்ணை  

1. அணைப்பின் பபாருள் ைற்றும் முக்கியத்துவம்  

2. அணைப்பின் அடிப்பணடகள் 

3. அணைப்பின் பகாள்ணககள் - படிநிணை, கட்டணள வீச்சு, கட்டணள ஒருணை - அதிகார  
குவிப்பு ைற்றும் அதிகார பரவைாக்கல்,  ஒப்பணடப்பு. 

4. அணைப்பின் தகாட்பாடுகள் - பழணைவாத தகாட்பாடு, அறிவியல் தைைாண்ணை 
தகாட்பாடு - அதிகாரவர்க்க தகாட்பாடு , ைனித உறவு தகாட்பாடு - முணறணை 
தகாட்பாடு. 

5. தைைாண்ணையின் பபாருள், தன்ணை ைற்றும் முக்கியத்துவம். 
6. தைைாண்ணையின் பகாள்ணககள் 

7.  தநாக்க வழி தைைாண்ணை, பங்தகற்பு தைைாண்ணை. 
அைகு -  III: நிர்வாக  நடத்ணத 

1. முடிபவடுத்தலின் வழிமுணற ைற்றும் நுணுக்கங்கள் 
2. தகவல் பதாடர்பு 
3. ஒழுங்குைர்வு 
4. பையலாக்கம் – பையலாக்க தகாட்பாடுகள் 
5. தணைணை – தணைணை குறித்த தகாட்பாடுகள் 
6. பபாதுைக்கள் – தனியார் கூட்டு 



 
அைகு -  IV: பணியாளர் நிர்வாகம் 

1. பணியாளர் நிர்வாகம் பபாருள், தன்ணை, பையற்பாட்படல்ணை ைற்றும் முக்கியத்துவம் 
2. ைனித ைக்தி திட்டமிடல் 
3. ஆட்தைர்ப்பு 
4. பணித்திறன் ைதிப்பீடு 
5. பயிற்சி – திறன் தைம்பாடு 
6. அதிகாரவர்க்கம் ைற்றும் குடிணைப் பணிகள் 
7. குடிணைப் பணியாளர் ைங்கங்கள் 
8. பணி ஓய்வு 
9. பபாதுப் பணியில் ஊழல் 
10. நிர்வாக ஒழுக்கம் 

அைகு-V ஒப்பீட்டுபபாதுநிர்வாகம் ைற்றும் வளர்ச்சி நிர்வாகம்: 

1. ஒப்பீட்டுபபாதுநிர்வாகத்தின்பபாருள், தன்ணை, 
பையற்பாட்படல்ணைைற்றும்முக்கியத்துவம். 

2. ஒப்பீட்டுபபாதுநிர்வாகக்கல்வியின்அணுகுமுணற. 
3. சுற்றுச்சூழல்ைற்றும்முணறணைஅணுகுமுணற. 
4. ஒப்பீட்டுபபாதுநிர்வாகத்தின்ரிகஸ்ைாதிரிகள் – முப்பபட்டகைமூகம் – 

பதாழில்ைற்றும்தவளாண்ணைைாதிரி. 
5. ஒப்பீட்டுநிர்வாகமுணறகள்- ஐக்கியஅரசு – அபைரிக்கஐக்கியநாடுகள் – பிரான்ஸ்- 

சுவிட்ர்ைாந்து. 
6. நிணையானவளர்ச்சிைற்றும்இைக்குகள். 
7. நிணையானஆளுணை. 
8. ைமூகநைம்ைற்றும்ஐந்தாண்டுதிட்டங்கள். 
9. தமிழக அரசின் ைமூக தைம்பாட்டுத் திட்டங்கள் 
10. வறுணைஒழிப்புதிட்டங்கள். 
அைகு-VI - பபாதுக்பகாள்ணக: 

1. பபாதுக்பகாள்ணகயின்பபாருள் ,தன்ணைைற்றும்முக்கியத்துவம். 
2. பகாள்ணகஅறிவியல்ைற்றும்பபாதுக்பகாள்ணக. 
3. பபாதுக்பகாள்ணகயின்அணுகுமுணறகள். 
4. பபாதுக்பகாள்ணகயின்தகாட்பாடுகள்ைற்றும்ைாதிரிகள்:ஹாரால்டுைாஸ்பவல்-

ைார்ைஸ்லிண்ட்பிளம்-ஒய்ட்ரார். 



5. பபாதுக்பகாள்ணகயின்வழிமுணற: உருவாக்கம் – 
நணடமுணறப்படுத்தல்ைற்றும்ைதிப்பீடுபைய்தல். 

6. பபாதுக்பகாள்ணகஉருவாக்கும்நிறுவனங்கள்: ைட்டைன்றம்- நிர்வாகத்துணற – 
நீதித்துணற – உயர்க்கல்விநிறுவனங்கள்- அரசுைாராநிறுவனங்கள். 

7. பபாதுக்பகாள்ணகஉருவாகத்தில் ,ஊடகம் , குடிைக்கள்ைமூகம் ,  
ைற்றும்அழுத்தக்குழுக்களின்பங்கு. 

அைகு – VII – நிர்வாகச் ைட்டம்: 
1. நிர்வாகச் ைட்டத்தின் பபாருள், தன்ணை ைற்றும் பையல் எல்ணை 
2. நிர்வாகச் ைட்டத்தின் வளர்ச்சி 
3. நிர்வாகச் ைட்டத்தின் ஆதாரங்கள் 
4. ஓப்பணடப்பு  ைட்டமியற்றின் பபாருள் ைற்றும் முக்கியத்துவம் 
5. நீதிைன்ற பரிகாரங்கள் ைற்றும் நீதி புனராய்வு 
6. நிர்வாகத் தீர்ப்பாயங்கள் 
7. குடிைக்கள் உரிணைகள் 
8. பபாதுநை வழக்கு 

அைகு-VIII -நிர்வாக பபாறுப்பு 
1. பபாறுப்பு ைற்றும் கட்டுப்பாடு பற்றிய கருத்து 
2. நிர்வாகத்தின் மீது பையல்துணற கட்டுப்பாடு 
3. நிர்வாகத்தின் மீது பாராளுைன்ற கட்டுப்பாடு 
4. நிர்வாகத்தின் மீது நீதிைன்ற கட்டுப்பாடு 
5. நிர்வாகத்தின் மீது பபாது ைக்கள் கட்டுப்பாடு 
6. நிர்வாகத்தின் மீது ஊடகத்தின் கட்டுப்பாடு 

அைகு-IX-இந்திய நிர்வாகம் 

I. இந்திய நிர்வாகத்தின் பரிைாை வளர்ச்சி 
a) பகௌடில்யர் 
b) பைௌரியர் காைம் 
c) பைாகாைாயர் காைம் 
d) ஆங்கிதையர் காைம் 

 

 



II. நிர்வாகத்தின் அரசியைணைப்பு கட்டணைப்பு 
1. இந்திய அரசியைணைப்பு கட்டணைப்பு 
2. அடிப்பணட உரிணைகள் ைற்றும் கடணைகள் 
3. அரசின் வழிகாட்டு பநறிக்பகாள்ணககள் 
4. பாராளுைன்ற ைக்களாட்சி 
5. ைக்களாட்சி  தைாைலிைம் 

அைகு-X-ஒன்றிய அரைாங்கம் 
1. குடியரசுத் தணைவர் 
2. துணை குடியரசுத் தணைவர் 
3. பிரதை அணைச்ைர் ைற்றும் அணைச்ைர் குழு 
4. ைத்திய பையைகம் 
5. தகபிதனட் பையைகம் 
6. அணைச்ைகம் ைற்றும் துணறகள் 
7. தைாக் ைபா ைற்றும் ராஜ்ய ைபா 
8. உச்ை நீதிைன்றம் ைற்றும் ைட்டத்தின் ஆட்சி 

அைகு-XI-பபாதுப் பணிகள்: 

1. இந்திய அரசுப் பணிகள்:  ஒன்றிய பபாதுப் பணி குழுைம் - ததர்வுகள் - நடத்துதல் - 
ஆட்தைர்ப்பு முணறணை - இந்திய அரசுப் பணி ததர்வுகளில் சீர்திருத்தம் - பபாதுப் 
பணியாளர்களின் பயிற்சி - முதன்ணைப் பயிற்சி - பணியில் பயிற்சி, மூத்தப் 
பணியாளர் பயிற்சி - பதவி உயர்வு - ஊதிய முணறணைகள் - பணி ஓய்வு - மீண்டும் 
பணியைர்த்துதல். 

2. ைத்திய அரசுப் பணிகள்:  ைத்திய அரசுப் பணிகளுக்கான ஆட்தைர்ப்பு - ைத்திய 
அரசுப் பணிகளுக்கான பயிற்சி - பணியைர்த்துதல் - பதவி உயர்வு ைற்றும் ஊதிய 
விகிதங்கள் - பயிற்சிகள்:  பணியில் பயிற்சி - ைாற்றுப்பணி - பணி உயர்வு - மீண்டும் 
பணியைர்த்துதல். 

3. ைாநிைப் பணிகள்:  ைாநிை அரசுப் பணிகள் - தமிழ்நாடு அரசுப் பணி - தமிழ்நாடு அரசு 
பணியாளர் ததர்வாணையம் - ஆட்தைர்ப்பு முணறணை - ததர்வுச் சீர்த்திருத்தம் - 
பல்தவறு பணிகளில் ஆட்கணள அைர்த்ததுதல் - ஊதிய விகிதம் - பதவி உயர்வு - 
மீண்டும் பணியைர்வு  

4. பபாதுப் பணியாளர்களின் பயிற்சி:   பபாதுப் பணியாளர்களின் பயிற்சி - இந்திய 
அரசுப்பணி ைற்றும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணிகள் - இந்திய பபாது நிர்வாக நிறுவனம் - 



அயல் நாடுகளில் பயிற்சி - களப் பணிகளில் பயிற்சி - கீழ்நிணை அரசுப் 
பணியாளர்களின் பயிற்சி 

அைகு-XII-ைாநிை அரசு: 
1. ைாநிை ஆளுநர்;- 

ைாநிை ஆளுநரின் அலவைகம் - ஆளுநரின் ைட்டமுணறப் பபாறுப்புகள் - 
ஆளுநரின் பதவி அைர்த்துதலம் - பதவியிலிருந்து பவளிதயற்றுதலம் - 
ைட்ட- நிர்வாக - நிதி - அதிகாரங்கள் - ஆளுநருக்கும் - முதைணைச்ைர் ைற்றும் 
அணைச்ைரணவக்கும் இணடதயயுள்ள உறவு - ஆளுநரின் அவைரகாை 
அதிகாரங்கள்  

2. ைாநிை முதைணைச்ைரும் - அணைச்ைரணவயும்:- 
முதைணைச்ைணர பதவி அைர்த்துதல் - அணைச்ைரணவ பதவி ஏற்பு - 
முதைணைச்ைரின் அதிகாரங்கள் - முதைணைச்ைருக்கும் அணைச்ைரணவ 
ைகாக்களுக்கும் இணடதயயுள்ள உறவு - அணைச்ைரணவயின் ஆதைாைணன 
பைால்லம் அதிகாரம் 

3.  ைாநிை அரசு 
ைாநிை அரசின் அதிகாரங்கள் - அரசியைணைப்புச் ைட்டத்தின் ஏழாவது 
அட்டவணை - ைாநிை அரசின் பையல்பாடுகள்  

4. ைாநிை  தணைணைச் பையைகம் 
பகாள்ணகயாக்கமும் பகாள்ணக பையல்படுத்துதணையும் தவறுபடுத்துதல் - 
தணைணைச் பையைகத்தின் அணைப்புகள் - ைாநிை அரசின் 
பகாள்ணகயாக்கம் - அணைச்ைர் - பையைர் உறவுகள் - தணைணைச் 
பையைகத்தின் பையல் முணறணை 

5. ைாநிை ைட்டைன்றம் 
இந்தியாவில் ைாநிை ைட்டைன்றங்கள் - இந்திய அரசின் பரிைாை வளர்ச்சி - 
இந்திய அரசுச் ைட்டம் 1909, 1919 ைற்றும் 1935 - அரசியல் ைட்டத்தின்படி 
ைாநிை அரசுகளின் அதிகார வரம்புகள் - ைாநிை ைட்டைன்றத்தின் 
எல்ணைகள் - ைாநிை ைட்ட ைன்றித்தின் - ைபாநாயகர், முதைணைச்ைர் - 
எதிர்கட்சி தணைவர் - கட்சி பகாறடாக்கள் - அவர்களின் அதிகாரங்கள் - 
ைாநிை ைட்டைன்ற உறுப்பினர்களின் அதிகார எல்ணைகள் - முதைணைச்ைர் 
ைற்றும் அணைச்ைரணவயின் பபாறுப்புகள் - ைாநிை ைட்டைன்றத்தின் 
ஆயுட்காைம். 
 



 
6.  உயர்நீதிைன்றம் 

இந்தியாவில் நீதிைன்றங்களின் அணைப்பு - உச்ை நீதிைன்றம் ைற்றும் 
உயர்நீதிைன்றங்கள் - உயர்நீதிைன்ற நீதிபதிகளின் பணியைர்வும் 
பணியிலிருந்து பவளிதயற்றலம் - நீதிபதிகள் பணியைர்வில் சூழலின் பங்கு - 
உயர்நீதிைன்றத்தின் வரம்புகள் - பரப்பபல்ணை - உயர்நீதிைன்றத்தின் 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் பிரிவு ைற்றும் - தைல்முணறயீடு பகுதிகள். 
 

7. ைட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு 
ைட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு - ைாநிை அரசுகளின் பங்கு - ைாவட்ட ஆட்சித் 
தணைவரின் பங்கு - பபருநகரங்களில் ைட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு - பபருநகர 
ஆணையர் முணறணை - அவைரகாை அதிகாரங்கள் - குடியரசு தணைவர் 
ைற்றும் ைாநிை ஆளுநரின் பங்கு. 
 

அைகு-XIII- ஒன்றிய அரசு - ைாநிை அரசு உறவுகள் 
 

1. ைட்ட உறவுகள் - அரசியல் ைாைன ைட்டத்தின் ஏழாவது அட்டவணை - 
பட்டியல்-1,  பட்டியல்-2,  பட்டியல்-3 - ஒன்றிய ைற்றும் ைாநிை அரசுகளின் 
அதிகாரங்கள்.   

2. நிருவாக உறவுகள் 
ஒன்றிய ைற்றும் ைாநிை அரசுகளின் அதிகாரங்கள் - குடியரசு 
தணைவர் ைற்றும் ைாநிை ஆளுநரின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் - ஒன்றிய 
அரசின் அதிகார எல்ணைகள். 

3. நீதித்துணற உறவுகள் 
உச்ை நீதிைன்றத்தின் அதிகாரங்கள் - உச்ை நீதிைன்றத்தின் வழி 
காட்டுதல்கள் -  உச்ை நீதிைன்றத்தின் வழி காட்டுதல் அதிகாரங்கள். 

4. நிதி  உறவுகள் 
அரசியல் ைாைன ைட்டத்தில் உள்ள ைத்திய - ைாநிை நிதி உறவுகள் - 
ஏழாவது அட்டவணையில் உள்ள ஒன்றிய ைற்றும் ைாநிை அரசுகளின் 
வரி வசூலிக்கும் அதிகாரம் - நிதிக் குழு பணி அைர்த்துதல் - நிதிக் 
குழுவின் பரிந்துணரகள் - ைரக்கு ைற்றும் தைணவ வரி. 
 



அைகு-XIV- நிதி நிர்வாகம் 
1. நிதி நிர்வாகத்தின் பபாருள், தன்ணை, பையற்பாட்படல்ணை ைற்றும் 

முக்கியத்துவம். 
நிதி நிணை அறிக்ணக வழிமுணற – தயாரித்தல். 
ைட்டைாக்குதல் ைற்றும் நணடமுணறப்படுத்தல். 

2. நிதிநிணை அறிக்ணகயின் வணககள் – நிகழ்வு பையல் திறன் நிதிநிணை 
முணற – ஆரம்ப நிணை நிதிநிணை அறிக்ணக – பையல் திறன் நிதிநிணை 
அறிக்ணக. 
நிதி ஆதாரங்கள் – வரி வருவாய் – வரியில்ைா வருவாய். 

3. இந்திய வரி நிர்வாகம் – தநர்முக வரி நிர்வாகம் – ைணறமுக வரி நிர்வாகம் 
பபாதுக்கடன் தைைாண்ணை 

4. உள்ளாட்சி நிதிகள் 
5. அரசியல் ைாைன ைட்டத்தின் பகுதி 112ன் படி நிதி நிணை அறிக்ணக - பிற 

நிதி ைம்பந்தைான பிரிவுகள் - கைக்கு முணறகதளாடு இதர - நிதி நிணை 
சுழற்சி  
 நிதி அணைச்ைகத்தின் பங்கு - துணறத் தணைவர்களின் பங்கு - கைக்கு 
ைற்றும் தணிக்ணக - தணிக்ணக:  முன் தணிக்ணக - பின் தணிக்ணக - 
தைரந்தார் தபால் தணிக்ணக 

6. பபாது பைைவினங்களின் மீது நிர்வாகத்தினரின் கட்டுப்பாடு 
நிர்வாகத்தினரின் நிதிக்கட்டுப்பாடு அதிகாரம் - கருவூைங்களிலிருந்து 
நிர்வாகத்தினரின் பங்கு - நிர்வாகத்தினரின் கைக்கு ைற்றும் பை 
வரவு பைைவுக் கட்டுப்பாடுகள். 

7. பபாது பைைவினங்களின் மீது நாடாளுைன்றத்தின் பங்கு 
அரசியல் ைாைனச் ைட்டத்தின் விதிகளின் படி - பபாது பைைவினங்கள் 
மீது கட்டுப்பாடு - ைட்டைன்ற உறுப்பினர்களின் அதிகார வரம்புகள் - 
இந்திய நாடாளுைன்றத்தின் நிணை குழுக்கள் - பபாதுக் கைக்குக் 
குழு - ைதிப்பீட்டுக் குழு - பபாதுத்துணறயின் மீத குழு ைற்றும் 
நாடாளுைன்ற துணற ரீதியான நிணைக் குழுக்கள். 

8. தணிக்ணக ைற்றும் கைக்கு ைற்றும் வருவாய் தைகரிப்பு 
கைக்கு ைற்றும் தணிக்ணக அதிகாரி  - ஒன்றிய அரசு ைற்றும் ைாநிை 
அரசுகளின் கைக்கு ைற்றும் தணிக்ணக – பபாதுத்துணற 
நிறுவனங்களின் தணிக்ணக ைற்றும் கைக்கு, 



அைகு-XV- ைாவட்ட ைற்றும் உள்ளாட்சி  நிர்வாகம் 
1. ைாவட்ட நிருவாக அலவைரின் பங்கு – ைாவட்ட நிருவாக அலவைரின் 

ைாறும் பங்கு – இந்தியாவில் உள்ளூர் அரசுகள்  
2. ஊரக ைற்றும் நகர்புற அரசுகள் 73 ைற்றும் 74 வது ைட்டத்திருத்த 

ைதைாதா. உள்ளாட்சி  அணைப்புகளின் ைாறும் பங்கு. 
3. அரசியல்  பையல்முணறகள் 

இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகள் – பை கட்சி அணைப்பு – 
ததர்வாணையம் ைக்கள் பிரதிநிதித்துவ ைட்டம் – பபரிய கட்சிகளின் 
அரசியல் பங்கு. 

4. அழுத்த குழுக்கள் 
இந்தியாவில் அழுத்த குழுக்கள் – அணவகளின் அடிப்பணடயில் 
விவைாயம் - பதாழிற்ைாணை ைற்றும் தைணவ பகுதி தைர்ந்த  பல்தவறு 
முணறணைகளில் அழுத்த குழுக்கள். 

அைகு-XVI பபாது நிருவாகத்தில் சிக்கல்கள் 
1. அரசியல் ைற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு இணடதயயான உறவுகள். 
2. பபாது நிர்வாகி ைற்றும்  சிறப்பு நிர்வாகி 
3. பபாது நிர்வாகத்தில் தநர்ணைத்தன்ணை.  
4. நிர்வாகத்தில் ைக்கள் பங்தகற்பு   
5. தைாக் ஆயுக்தா ைற்றும் தைாக்பால் 
6. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள்  
முதல் நிர்வாக சீர்திருத்த குழு – இரண்டாவாது நிர்வாக சீர்திருத்தக் 
குழு. 


