
 
 

தநிழ்ாடு நாி அயிா TNPSC குரூப் IV ததர்வுத் ததாடர்  2022 

NAMAKKAL  - Regular Batch  
TNPSC GROUP – 

ததர்வுத் ததாடரின் யியபங்கள் 

கட்டணம் : Rs. 4000/- (புதின நாணயர்கலக்கு) Rs. 3500/- (ழமன நாணயர்கலக்கு) 

ததர்வு  ததாடங்கும் 
ாள் 

: ப்பல் 14, 2022 (எவ்வயாபே திங்கள் நற்றும் யினாமக்கிமழநபம்) 

ததர்வு  தபம் : 2:00 ிற்கல் பதல் 5:00 யழப 

ததர்வு முற : நபடி நதர்வு(Offline)  

ததாடர்புக்கு  : 9944400955/9600688788 
 

தநலும் தகயல்களுக்கு : tnpscfeedback@shankarias.in  

IV 

30   

10 அடிப்றட ததர்வுகள் + 10 அகு ததர்வுகள் + 9 

முழு ததர்வுகள் + 1 நாதிரி ததர்வு 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in


 
 

ததர்வுகள் 
 

அடிப்றடத் ததர்வு  ( TRECSNT அடிப்றடனிா அணுகுமுற)  

TNPSC குரூப் – IV  200 தகள்யிகள் 

ததர்வு 
எண் 

ததர்வு 

தததி 
ததர்வு ாடப் குதி 

தாது தநிழ் நற்றும் தாது அிவு 

நதர்வு ண் 1.  ப்பல் 14 6,  7  நற்றும்  8 ஆம் யகுப்பு புத்தகங்கள் - வாது தநிழ் - பழு புத்தகம் ( C+L+G+T ) 

நதர்வு ண் 2.  
ஏப்பல் 

18* 
6 ,7 நற்றும்  8 ஆம் யகுப்பு புத்தகங்கள் - வாது அிவு, திிவு நற்றும் தண்ணிவு ( 160+SG40AM ) 

நதர்வு ண் 3.  ப்பல் 21 9 யது புத்தகம் – வாது தநிழ் (T+C+L+G) 

நதர்வு ண் 4.  ப்பல் 25 9 யது புத்தகம் - வாது ஆய்வுகள் , திிவு நற்றும் தண்ணிவு ( 160+SG40AM ) 

நதர்வு ண் 5.  ப்பல் 28 10 யது புத்தகம் – வாது தநிழ் (T+C+L+G) 

நதர்வு ண் 6.  நந 02 10 யது புத்தகம் - வாது ஆய்வுகள் , திிவு நற்றும் தண்ணிவு ( 160+SG40AM ) 

நதர்வு ண் 7.  நந 05 11 யது புத்தகம் – வாது தநிழ் (T+C+L+G) 

நதர்வு ண் 8.  நந 09 12 யது புத்தகம் – வாது தநிழ் (T+C+L+G) 

நதர்வு ண் 9.  நந 12 வாதுத் தநிழ் பழுத் நதர்வு - 6 பதல்  10 யழப (T+C+L+G) 

நதர்வு ண் 10.  நந 16 வாதுத் தநிழ் பழுத் நதர்வு - 11 பதல்  12 யழப (T+C+L+G) 
 

“G-இக்கணம், L-இக்கினம், C –த்தினிிபேந்து புரிந்து வகாள்லதல், T-திபேக்குள்” 

இக்கணத்திற்கு, ழமன + புதின புத்தகங்கள்; இக்கினத்திற்கு, புதின புத்தகங்கழ டிக்கவும் 



 
 

 

முக்கின ததர்வு (ாடத்திட்டத்தின்  அடிப்றடனிா அணுகுமுற) 

TNPSC குரூப் IVIV – 200 தகள்யிகள் 

ததர்வு எண் ததர்வு தததி தாது அிவு ாடத்திட்டம்  (100 

தகள்யிகள் ) 
எங்கு டிக்க?  

தாதுத் தநிழ்  

(60 தகள்யிகள்) 

தி (ந) நு 

 

(20 தகள்யிகள்) 

டப்பு 

ிகழ்வுகள் 

(20 

தகள்யிகள்) 

நதர்வு ண் 11.  நந 19 

இந்தினாயின் யபாறு நற்றும் 
ண்ாடு  
 சிந்து சநவயி ாகரிகம் - குப்தர்கள், 

தில்ி சுல்தான்கள், பகானர்கள் 
நற்றும் நபாத்தினர்கள் - வதன் 
இந்தின யபாறு.  

11யது யபாறு: 

அகு – 1 பதல் 

19  யழப   

6 யது புத்தகம் 

ண்ணினல், 

சுபேக்குதல், காபணிகள்  

யர்க்கம், யர்க்க 

பம், கங்கள், 

கபங்கள்  

ஜூழ 2021 

இந்தின ஆட்சினினல் : 
 இந்தின அபசினழநப்பு - 

அபசினழநப்ின் பகவுழப - 
அபசினழநப்ின் பக்கின கூறுகள் 
- என்ினம், நாிம் நற்றும் 
பெினன் ிநபதசங்கள்.  

 குடிபரிழந, அடிப்ழை உரிழநகள், 
அடிப்ழைக் கைழநகள், அபசின் 
விபழக் நகாட்ாடுகள். 

SIASIA இன் 

இந்தின ஆட்சினல் 

புத்தகம்  

(அ) 

ட்சுநி காந்த் – ன் 

இந்தின ஆட்சினல் 

புத்தகம்  

 

(ந) 

12 யது அபசினல் 

அியினல் 1,7 

நதர்வு ண் 12.  நந 23 இந்தின ததசின இனக்கம்: 12 யது யபாறு 1-

9 
7 யது புத்தகம் சபாசரி, ஆகஸ்டு 2021 



 
 

நதசின நறுநர்ச்சி - ஆங்கிநனர் 
ஆட்சிக்கு திபா வதாைக்க கா 
ழுச்சிகள் - இந்தின நதசின காங்கிபஸ் - 
தழயர்கள் உபேயாதல் - ி.ஆர். 
அம்நத்கர், கத்சிங், ஜயஹர்ால் 
நபே, பயநீ்திபாத் தாகூர், நகாத்நா 
காந்தி, வநௌாா அபுல் காம் ஆசாத், 
இபாஜாஜி, சுாஷ் சந்திப நாஸ் 

யிழுக்காடு, யிகிதம் 
நற்றும் 

யிகிதாச்சாபம். 
 

இந்தின ஆட்சினினல் : 
 என்ின ிர்யாகம், என்ின 

ாைாலநன்ம் - நாி ிர்யாகம், 
நாி சட்ைநன்ம் - உள்ாட்சி 
அழநப்புகள், ஞ்சானத்து பாஜ்.  

 கூட்ைாட்சினின் அடிப்ழைத் 
தன்ழநகள்: நத்தின - நாி 
உவுகள்.  

SIA இன் இந்தின 

ஆட்சினல் 

புத்தகம்  

(அ) 

ட்சுநி காந்த் – ன் 

இந்தின ஆட்சினல் 

புத்தகம்  

(ந) 

12 யது அபசினல் 

அியினல் 2-6 

நதர்வு ண் 13.  நந 26 

இந்தினாயின் யபாறு நற்றும் 
ண்ாடு  
 இந்தினப் ண்ாட்டின் இனல்புகள், 

நயற்றுழநனில் எற்றுழந - இம், 
வநாமி, யமக்காறு.  

 இந்தினா எபே நதச்சார்ற் ாடு.  
 தநிழ் சபதான யபாறு அது 

11, 12 யது இந்தின 

அயினலும் 

ண்ாடும்  

8 யது புத்தகம் 

இாம், ட்ைம், 

தள்லடி  

நீப்வபே வாதுக் 
காபணி – நீச்சிறு 
வாது நைங்கு 

வசப்ைம்ர் 

2021 



 
 

வதாைர்ா வதால்ினல் 
கண்டுிடிப்புகள் 

 

இந்தின ஆட்சினினல் : 
 நதர்தல் - இந்தின ீதி அழநப்புகள் - 

சட்ைத்தின் ஆட்சி. 
 வாது யாழ்யில் ஊமல் - ஊமல் 

தடுப்பு ையடிக்ழககள் - நாக்ால் 
நற்றும் நாக் ஆபக்தா - தகயல் 
அிபம் உரிழந - வண்கலக்கு 
அதிகாபநித்தல் - தகர்நயார் 
ாதுகாப்பு அழநப்புகள் - நித 
உரிழநகள் சாசம். 

SIA இன் இந்தின 

ஆட்சினல் 

புத்தகம்  

(அ) 

ட்சுநி காந்த் – ன் 

இந்தின ஆட்சினல் 

புத்தகம்  

 

நதர்வு ண் 14.  நந 30 

புயினினல் : 
 புயி அழநயிைம் - இனற்ழக 

அழநவுகள் – பேயநழம, நழமப் 
வாமிவு, யாிழ நற்றும் 
காிழ 

11 யது 

புயினினல் – 

அகு 1 பதல் 6  

6,7,8 யது பழு 

புத்தகம் 

தி யட்டி, கூட்டு 

யட்டி 

அக்நைார் 

2021 

இந்தினப் தாருாதாபம் 

இந்தினப் வாபோதாபத்தின் இனல்புகள் 
- ந்தாண்டு திட்ை நாதிரிகள் - எபே 
நதிப்டீு - திட்ைக்குழு நற்றும் ிதி 
ஆநனாக். 

ழமன 11 யது 

வாபோதாபம்  

12 யது 

வாபோதாபம் 1 – 

5, 10, 11 

12 யது அபசினல் 

அியினல் அகு 

8 



 
 

நதர்வு ண் 15.  ஜூன் 02 

புயினினல் : 
 ீர் யங்கள் - ஆறுகள் - நண், 

கிந யங்கள் நற்றும் இனற்ழக 
யங்கள் - காடு நற்றும் ய 
உனிரிங்கள் - நயாண் பழகள். 

 நாக்குயபத்து - தகயல் வதாைர்பு 

 

Any Atlas 
(and) 
http://wiienvis.nic.in/Database/Conserv
ationAreas_844.aspx 
(and) 
https://moef.gov.in/ 
(and) 
https://www.forests.tn.gov.in/ 
(and) 
https://www.isro.gov.in/ 
(and) Policy Notes 

SIA இன் 

புயினினல் 

புத்தகம் 

(ந) 

NCERTNCERT 
11, 12th  
புயினினல் 

புத்தகம் 

(ந) 

12 யது 

புயினினல் – 

அகு 6 (ந) 

11 யது 

புயினினல் – 

அகு 7(ந) 

 

9 யது புத்தகம் 
பப்பு, சுற்வு  - 

வகாள்வு 
யம்ர் 2021 

 

இந்தினப் தாருாதாபம்: 

இந்தின ரிசர்வ் யங்கி - ிதி ஆழணனம் - 
நத்தின நாி அபசுகலக்கிழைநனனா 
ிதிப் கிர்வு - சபக்கு நற்றும் நசழய 
யரி 

11 யது 

வாபோதாபம் 

அகு 7 –9 

(ந) 

12 யது 

யணிகயினல் 

அகு 6-8  

(ந) 

11 யது 

http://wiienvis.nic.in/Database/ConservationAreas_844.aspx
http://wiienvis.nic.in/Database/ConservationAreas_844.aspx
https://moef.gov.in/
https://www.forests.tn.gov.in/
https://www.isro.gov.in/


 
 

யணிகயினல் 10-

12, 19-21, 25-26 

நதர்வு ண் 16.  ஜூன் 09 

புயினினல் : 
 தநிழ்ாடு நற்றும் இந்தினாயில் 

நக்கள் வதாழக அைர்த்தி நற்றும் 
பயல். 

 நரிைர் - நரிைர் நநாண்ழந - 
சுற்றுச்சூமல் – பேயிழ நாற்ம் 

 

12 யது 

புயினினல் – 

அகு 1-5, 7,8 

(ந) 

11 யது 

புயினினல் – 

அகு 8 

(ந) 

Census India data 

10 யது புத்தகம் 

காம் நற்றும் 
நயழ. 

 

டிசம்ர் 2021 இந்தினப் தாருாதாபம்: 

யபேயாய் ஆதாபங்கள் - வாபோதாப 
நாக்குகள் - நயழயாய்ப்பு 
உபேயாக்கம், ிச் சீர்திபேத்தங்கள் 
நற்றும் நயாண்ழந - 
நயாண்ழநனில் அியினல் வதாமில் 
தட்த்தின் னன்ாடு - வதாமில் யர்ச்சி 
- ஊபக ன்சார் திட்ைங்கள் - சபகப் 
ிபச்சிழகள் - நக்கள் வதாழக, கல்யி, 
யாழ்வு, நயழ யாய்ப்பு, யறுழந 

11 யது 

யணிகயினல் 

அகு 32, 33 

12 யது அபசினல் 

அியினல் அகு 

8 
(ந) 

திட்ைங்கள்  

(ந) 

11 யது 

வாபோதாபம் 

அகு 10 –11 

(ந) 

12 யது 

யணிகயினல் 

அகு 20 

நதர்வு ண் 17.  ஜூன் 13 தாது அியினல்:  11 + 12 யது 9,10 யது பழு பனில், தூபம், நபம்   ஜயரி 2022 



 
 

நபண்ைத்தின் இனல்பு - இனற்ினல் 
அவுகின் அயடீுகள் - 
இனக்கயினில் வாது அியினல் 
யிதிகள் - யிழச, அழுத்தம் நற்றும் 
ஆற்ல் - அன்ாை யாழ்யில் 
இனந்திபயினல், நின்ினல் காந்தயினல், 
எி, எி, வயப்ம் நற்றும் அணுக்கபே 
இனற்ினின் அடிப்ழை 
நகாட்ாடுகலம் அதன் னன்ாடுகலம். 

இனற்ினல் 

புத்தகம் 

புத்தகம் 

தாது அியினல்:  

திநங்கலம் நசர்நங்கலம், 
அநிங்கள், காபங்கள், உப்புகள், 
வட்நபாின வாபேட்கள், உபங்கள், 
பூச்சிக்வகால்ிகள், உநாகயினல் 
நற்றும் உணயில் கப்ைம்.  

11 + 12 யது 

நயதினினல்  

புத்தகம் 

நதர்வு ண் 18.  ஜூன் 16 

தாது அியினல்: 

 உனிரினின் பக்கினநகாட்ாடுகள், 
உனிரிங்கின் யழகப்ாடு, 
ரிணாநம், நபினல், உைினல், 
ஊட்ைச்சத்து, உைல் ம் நற்றும் 
சுகாதாபம், நிதநாய்கள்.  

 சுற்றுப்புச் சூமல் அியினல் 

11 + 12 யது உனிர் 

தாயபயினல் (ந) 

உனிர் 

யிங்கினல்   

புத்தகம் 
11 யது புத்தகம் 

யனது கணக்குகள், 

குமாய்கள்   
ிப்பயரி 2022 

நதர்வு ண் 19.  ஜூன் 19 

தநிழ்ாட்டின் யபாறு, ண்ாடு, நபபு 
நற்றும் சமூக – அபசினல் இனக்கங்கள்: 
 யிடுதழப் நாபாட்ைத்தில் 

தற்கா 

தநிழ்ாடு 

யபாறு – 

12 யது புத்தகம் 
தபேக்கக் காபணயினல் 
- புதிர்கள் - கழை 

 
நார்ச்2022 

 



 
 

தநிழ்ாட்டின் ங்கு – 
ஆங்கிநனபேக்கு திபா வதாைக்க 
கா கிர்ச்சிகள் - யிடுதழப் 
நாபாட்ைத்தில் வண்கின் ங்கு.  

 தநிழ்ாட்டின் ல்நயறு 
சீர்திபேத்தயாதிகள், சீர்திபேத்த 
இனக்கங்கள் நற்றும் நாற்ங்கள் 

 ாபதினார், ய.உ.சிதம்பார், தந்ழத 
வரினார், காநபாசர், பத்துவட்சுநி 
அம்ழநனார். பயலூர் 
இபாநாநிர்தம் நற்றும்  நதசத் 
தழயர்கள்.  

 தநிழ்ாட்டு யிடுதழப் 
நாபாட்ைத்தின் ல்நயறு ிழகள் 
நற்றும் இனக்கங்கள் 

க.வயங்கநைசன் 

(ந) 

11 யது அபசினல் 

அியினல் அகு 

13 – 15 

நதர்வு ண் 20.  

 
 
 
 
 

ஜூன் 23 

தநிமகத்தில் யர்ச்சி ிர்யாகம்: 

 சபக ீதிபம் சபக ல்ிணக்கபம் 
சபகப் வாபோதாப நநம்ாட்டின் 
பாதாபங்கள்.  

 தநிமகத்தின் கல்யி நற்றும் 
யாழ்வு பழழநகள்.  

 தநிமகப் புயினினல் கூறுகலம் 
வாபோதாப யர்ச்சினில் 
அயற்ின் தாக்கபம். 

TN Vision 2023 
TN State Economic 
Council 
TN State Planning 
Commission 
TN Human 
Development 
Report 
Dravidian Model 
of Development 
Policy Notes 
Policies 

11, 12 யது பழு 

புத்தகம் 

காட்சிக் காபணயினல் 
- ண் ழுத்துக் 

காபணயினல் - ண் 
யரிழச. 

ப்பல் 2022 



 
 

 Schemes 
- All related to 

Tamil Nadu only 

நதர்வு ண் 21.  ஜூன் 27 இந்தின யபாறு + இந்தின ஆட்சினினல் பழுத்நதர்வு  

நதர்வு ண் 22.  ஜூன் 30 புயினினல் + இந்தினப் வாபோதாபம் பழுத்நதர்வு 

நதர்வு ண் 23.  இறணன ததர்வு வாது அியினல் பழுத்நதர்வு 

நதர்வு ண் 24.  ஜூழ 04 அகு 8 + அகு 9 பழுத்நதர்வு 

நதர்வு ண் 25.  இறணன ததர்வு ைப்பு ிகழ்வுகள் பழுத்நதர்வு 1 (ஜூழ 2021 பதல் டிசம்ர் 2021 யழப) 

நதர்வு ண் 26.  இறணன ததர்வு ைப்பு ிகழ்வுகள் பழுத்நதர்வு 2 (ஜயரி 2022 பதல் ஜூன் 2022 யழப ) 

நதர்வு ண் 27.  ஜூழ 07 வாது தநிழ் பழுத்நதர்வு 1 

நதர்வு ண் 28.  ஜூழ 11 வாது தநிழ் பழுத்நதர்வு 2 

நதர்வு ண் 29.  ஜூழ 14 வாது தநிழ் பழுத்நதர்வு 3 

நதர்வு ண் 30.  ஜூழ 17 நாி அயிா இயச நாதிரி நதர்வு  (100 வா அ +100 வா த – நகள்யிகள்) 

 

 

ததர்யின் சிப்புகள்: 

1. அழத்து நதர்வுகலம் 200 நகள்யிகலக்கு ைத்தப்டும் 

1. இத்நதர்வு வதாைர் பற்ிலும் புதின நகள்யிகின் வதாகுப்ழ வகாண்டுள்து  

2. குபைப் IV நற்றும் குபைப் II/IIA இன் புதின ாைத்திட்ைம் நற்றும் TNPSC ஆல் வயினிைப்ட்ை தற்நாழதன 

யடியத்தின் அடிப்ழைனில் நதர்வு வதாைர் உபேயாக்கப்ட்டுள்து  

3. நதர்வு படிந்த ிகு யிாக்கலக்கா யிழைகள் குப்ாய்வு வசய்னப்டும்  

4. தபடி யியாதம் அண்ணாகர் றநன தபடி யகுப்பு (ஆஃப்றன்) நாணயர்களுக்கு நட்டுதந 

யமங்கப்டும்  



 
 

5. நற் றநனங்கள் நற்றும் ஆன்றன் நாணயர்களுக்கு, திவு தசய்னப்ட்ட காதணாிகள் 

நட்டுதந யமங்கப்டும். 

6. காதணாிகள் 7 ாட்களுக்கு நட்டுதந இறணனத்தில் காட்சிக்காக இருக்கும் 

7. யிழைகலக்கா யிக்கங்கள் PDF P D Fயடியில் நட்டுநந யமங்கப்டும் 

 


