
 
 

தமிழ் நாடு மாநில அளவிலான TNPSC குரூப்   IV ததர்வுத் ததாடர்  2022 

அண்ணா நகர்  - Regular Batch 2 

TNPSC GROUP – 

ததர்வுத் ததாடரின் விவரங்கள் 

கட்டணம் : Rs. 4500/- (புதிய மாணவர்களுக்கு) Rs. 4000/- (பழைய மாணவர்களுக்கு) 

ததர்வு  ததாடங்கும் நாள் : ஏப்ரல் 12, 2022 (ஒவ்தவாரு தெவ்வாய்  மற்றும் தவள்ளிக்கிைழமயும்) 

ததர்வு  தநரம் : 2:00 பிற்பகல் முதல் 5:00 வழர(கலந்துழரயாடல் 5:15 முதல் 8:00 
வழர) 

ததர்வு முழை : தநரடி ததர்வு(Offline)  

ததாடர்புக்கு  : 044-43533445 | 044-45543082 | 7667766266 

தமலும் தகவல்களுக்கு : tnpscfeedback@shankarias.in  

IV 

30 
ததர்வுகள் 

10 அடிப்பழட ததர்வுகள் + 10 அலகு ததர்வுகள் + 
9 முழு ததர்வுகள் + 1 மாதிரி ததர்வு 

 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in


 
 

அடிப்பழடத் ததர்வு  ( TRECSNT அடிப்பழடயிலான அணுகுமுழை)  

TNPSC குரூப் – IV  200 தகள்விகள் 
ததர்வு எண் 

ததர்வு 
தததி 

ததர்வு பாடப் பகுதி 
தபாது தமிழ் மற்றும் தபாது அைிவு 

ததர்வு எண் 1.  ஏப்ரல் 12  6,  7  மற்றும்  8 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள்  - தபாது தமிழ்  - முழு புத்தகம் ( G+L+C +T ) 
ததர்வு எண் 2.  ஏப்ரல் 15 6 ,7 மற்றும்  8 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள்  - தபாது அைிவு, திைனைிவு மற்றும் நுண்ணைிவு ( 061GG+01AM ) 
ததர்வு எண் 3.  ஏப்ரல் 19 9 வது புத்தகம்  – தபாது தமிழ் ( G+L+C+T ) 
ததர்வு எண் 4.  ஏப்ரல் 22 9 வது புத்தகம்  - தபாது அைிவு, திைனைிவு மற்றும் நுண்ணைிவு ( 061GG+01AM ) 

ததர்வு எண் 5.  ஏப்ரல் 26 01 வது புத்தகம்  – தபாது தமிழ் ( G+L+C+T ) 

ததர்வு எண் 6.  ஏப்ரல் 29 01 வது புத்தகம்  - தபாது அைிவு, திைனைிவு மற்றும் நுண்ணைிவு ( 061GG+01AM ) 

ததர்வு எண் 7.  தம 03 00 வது புத்தகம்  – தபாது தமிழ் ( G+L+C+T ) 

ததர்வு எண் 8.  தம 06 01 வது புத்தகம்  – தபாது தமிழ் ( G+L+C+T ) 

ததர்வு எண் 9.  தம 10 தபாதுத் தமிழ் முழுத் ததர்வு - 6 முதல்  01 வழர ( G+L+C+T ) 

ததர்வு எண் 10.  தம 13 தபாதுத் தமிழ் முழுத் ததர்வு - 00 முதல்  01 வழர ( G+L+C+T ) 
 

“G-இலக்கணம், L-இலக்கியம், C –பத்தியிலிருந்து புரிந்து தகாள்ளுதல், T-திருக்குைள்” 

இலக்கணத்திற்கு, பழைய + புதிய புத்தகங்கள்; இலக்கியத்திற்கு, புதிய புத்தகங்கழள படிக்கவும் 

 

முக்கிய ததர்வு (பாடத்திட்டத்தின்  அடிப்பழடயிலான அணுகுமுழை) 

TNPSC குரூப்   IV – 200 தகள்விகள் 

ததர்வு எண் ததர்வு தததி தபாது அைிவு பாடத்திட்டம்  (100 

தகள்விகள் ) 
எங்கு படிக்க?  

தபாதுத் தமிழ்  

(60 தகள்விகள்) 

தி (ம) நு 

 

நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 



 
 

(20 தகள்விகள்) (20 தகள்விகள்) 

ததர்வு எண் 11.  தம 17 

இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு  
 ெிந்து ெமதவளி நாகரிகம் - 

குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள், 
முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் 
- ததன் இந்திய வரலாறு.  

11வது வரலாறு: 
அலகு – 1 முதல் 
19  வழர   

6 வது புத்தகம் 

எண்ணியல், 
சுருக்குதல், காரணிகள்  

வர்க்கம், வர்க்க 
மூலம், கனங்கள், 
கனமூலங்கள்  

ஜூழல 2021 

இந்திய ஆட்ெியியல் : 
 இந்திய அரெியலழமப்பு - 

அரெியலழமப்பின் முகவுழர - 
அரெியலழமப்பின் முக்கிய கூறுகள் 
- ஒன்ைியம், மாநிலம் மற்றும் 
யூனியன் பிதரதெங்கள்.  

 குடியுரிழம, அடிப்பழட உரிழமகள், 
அடிப்பழடக் கடழமகள், அரெின் 
தநைிமுழைக் தகாட்பாடுகள். 

   SIA இன் இந்திய 
ஆட்ெியல் 
புத்தகம்  

(அ) 
லட்சுமி காந்த் – 
ன் இந்திய 
ஆட்ெியல் 
புத்தகம்  

 

(ம) 
12 வது அரெியல் 
அைிவியல் 1,7 

ததர்வு எண் 12.  தம 20 

இந்திய ததெிய இயக்கம்: 
ததெிய மறுமலர்ச்ெி - ஆங்கிதலயர் 
ஆட்ெிக்கு எதிரான ததாடக்க கால 
எழுச்ெிகள் - இந்திய ததெிய காங்கிரஸ் 
- தழலவர்கள் உருவாதல் - பி.ஆர். 
அம்தபத்கர், பகத்ெிங், ஜவஹர்லால் 
தநரு, ரவநீ்திரநாத் தாகூர், மகாத்மா 
காந்தி, தமௌலானா அபுல் கலாம் 
ஆொத், இராஜாஜி, சுபாஷ் ெந்திர தபாஸ் 

12 வது வரலாறு 
1-9 7 வது புத்தகம் 

ெராெரி, 
விழுக்காடு, விகிதம் 

மற்றும் 
விகிதாச்ொரம். 

 

ஆகஸ்டு 2021 

இந்திய ஆட்ெியியல் : SIA இன் இந்திய 



 
 

 ஒன்ைிய நிர்வாகம், ஒன்ைிய 
நாடாளுமன்ைம் - மாநில நிர்வாகம், 
மாநில ெட்டமன்ைம் - உள்ளாட்ெி 
அழமப்புகள், பஞ்ொயத்து ராஜ்.  

 கூட்டாட்ெியின் அடிப்பழடத் 
தன்ழமகள்: மத்திய - மாநில 
உைவுகள்.  

ஆட்ெியல் 
புத்தகம்  

(அ) 
லட்சுமி காந்த் – 
ன் இந்திய 
ஆட்ெியல் 
புத்தகம்  

(ம) 
12 வது அரெியல் 
அைிவியல் 2-6 

ததர்வு எண் 13.  தம 24 

இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு  
 இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், 

தவற்றுழமயில் ஒற்றுழம - இனம், 
தமாைி, வைக்காறு.  

 இந்தியா ஒரு மதச்ொர்பற்ை நாடு.  
 தமிழ் ெமுதாய வரலாறு அது 

ததாடர்பான ததால்லியல் 
கண்டுபிடிப்புகள் 

 

11, 12 வது 
இந்திய 
அைவியலும் 
பண்பாடும்  

8 வது புத்தகம் 

இலாபம், நட்டம், 
தள்ளுபடி  

மீப்தபரு தபாதுக் 
காரணி – மீச்ெிறு 
தபாது மடங்கு 

தெப்டம்பர் 
2021 இந்திய ஆட்ெியியல் : 

 ததர்தல் - இந்திய நீதி அழமப்புகள் 
- ெட்டத்தின் ஆட்ெி. 

 தபாது வாழ்வில் ஊைல் - ஊைல் 
தடுப்பு நடவடிக்ழககள் - தலாக்பால் 
மற்றும் தலாக் ஆயுக்தா - தகவல் 
அைியும் உரிழம - தபண்களுக்கு 
அதிகாரமளித்தல் - நுகர்தவார் 
பாதுகாப்பு அழமப்புகள் - மனித 

SIA இன் இந்திய 
ஆட்ெியல் 
புத்தகம்  

(அ) 
லட்சுமி காந்த் – 
ன் இந்திய 
ஆட்ெியல் 
புத்தகம்  

 



 
 

உரிழமகள் ொெனம். 

ததர்வு எண் 14.  தம 27 

புவியியல் : 
 புவி அழமவிடம் - இயற்ழக 

அழமவுகள் – பருவமழை, மழைப் 
தபாைிவு, வானிழல மற்றும் 
காலநிழல 

11 வது 
புவியியல் – 
அலகு 1 முதல் 6  

6,7,8 வது முழு 
புத்தகம் 

தனி வட்டி, கூட்டு 
வட்டி 

அக்தடாபர் 

2021 

இந்தியப் தபாருளாதாரம் 

இந்தியப் தபாருளாதாரத்தின் இயல்புகள் 
- ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் - ஒரு 
மதிப்படீு - திட்டக்குழு மற்றும் நிதி 
ஆதயாக். 

பழைய 11 வது 
தபாருளாதாரம்  

12 வது 
தபாருளாதாரம் 1 
– 5, 10, 11 

12 வது அரெியல் 
அைிவியல் 
அலகு 8 

ததர்வு எண் 15.  தம 31 

புவியியல் : 
 நீர் வளங்கள் - ஆறுகள் - மண், 

கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்ழக 
வளங்கள் - காடு மற்றும் வன 
உயிரினங்கள் - தவளாண் 
முழைகள். 

 தபாக்குவரத்து - தகவல் ததாடர்பு 

 

Any Atlas 
(and) 
http://wiienvis.nic.in/Database/Conserv
ationAreas_844.aspx 
(and) 
https://moef.gov.in/ 
(and) 

SIA இன் 
புவியியல் 
புத்தகம் 

(ம) 
     NCERT 11, 12th  

புவியியல் 
புத்தகம் 

(ம) 
12 வது 
புவியியல் – 
அலகு 6 (ம) 
11 வது 
புவியியல் – 
அலகு 7(ம) 
 

9 வது புத்தகம் 
பரப்பு, சுற்ைளவு  - 

தகாள்ளளவு 
நவம்பர் 2021 

 

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/ 
(and) 
https://www.isro.gov.in/ 
(and) Policy Notes 
இந்தியப் தபாருளாதாரம்: 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி - நிதி ஆழணயம் 
- மத்திய மாநில 
அரசுகளுக்கிழடதயயான நிதிப் பகிர்வு - 
ெரக்கு மற்றும் தெழவ வரி 

11 வது 
தபாருளாதாரம் 
அலகு 7 –9 

(ம) 
12 வது 
வணிகவியல் 
அலகு 6-8  

(ம) 
11 வது 
வணிகவியல் 10-
12, 19-21, 25-26 

ததர்வு எண் 16.  ஜூன் 03 

புவியியல் : 
 தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவில் 

மக்கள் ததாழக அடர்த்தி மற்றும் 
பரவல். 

 தபரிடர் - தபரிடர் தமலாண்ழம - 
சுற்றுச்சூைல் – பருவநிழல மாற்ைம் 

 

12 வது 
புவியியல் – 
அலகு 1-5, 7,8 

(ம) 
11 வது 
புவியியல் – 
அலகு 8 

(ம) 
Census India data 

10 வது புத்தகம் 

காலம் மற்றும் 
தவழல. 

 

டிெம்பர் 2021 

இந்தியப் தபாருளாதாரம்: 

வருவாய் ஆதாரங்கள் - தபாருளாதார 
தபாக்குகள் - தவழலவாய்ப்பு 
உருவாக்கம், நிலச் ெீர்திருத்தங்கள் 
மற்றும் தவளாண்ழம - 
தவளாண்ழமயில் அைிவியல் ததாைில் 
நுட்பத்தின் பயன்பாடு - ததாைில் 

11 வது 
வணிகவியல் 
அலகு 32, 33 

12 வது அரெியல் 
அைிவியல் 
அலகு 8 
(ம) 

https://www.forests.tn.gov.in/
https://www.isro.gov.in/


 
 

வளர்ச்ெி - ஊரக நலன்ொர் திட்டங்கள் - 
ெமூகப் பிரச்ெிழனகள் - மக்கள் 
ததாழக, கல்வி, நலவாழ்வு, தவழல 
வாய்ப்பு, வறுழம 

திட்டங்கள்  

(ம) 
11 வது 
தபாருளாதாரம் 
அலகு 10 –11 

(ம) 
12 வது 
வணிகவியல் 
அலகு 20 

ததர்வு எண் 17.  ஜூன் 07 

தபாது அைிவியல்:  
தபரண்டத்தின் இயல்பு - இயற்பியல் 
அளவுகளின் அளவடீுகள் - 
இயக்கவியலில் தபாது அைிவியல் 
விதிகள் - விழெ, அழுத்தம் மற்றும் 
ஆற்ைல் - அன்ைாட வாழ்வில் 
இயந்திரவியல், மின்னியல் காந்தவியல், 
ஒளி, ஒலி, தவப்பம் மற்றும் அணுக்கரு 
இயற்பியலின் அடிப்பழட 
தகாட்பாடுகளும் அதன் பயன்பாடுகளும். 

11 + 12 வது 
இயற்பியல் 
புத்தகம் 

9,10 வது முழு 
புத்தகம் 

ரயில், தூரம், தநரம்   ஜனவரி 2022 

தபாது அைிவியல்:  

தனிமங்களும் தெர்மங்களும், 
அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், 
தபட்தராலிய தபாருட்கள், உரங்கள், 
பூச்ெிக்தகால்லிகள், உதலாகவியல் 
மற்றும் உணவில் கலப்படம்.  

11 + 12 வது 
தவதியியல்  
புத்தகம் 



 
 

ததர்வு எண் 18.  ஜூன் 10 

தபாது அைிவியல்: 
 உயிரியலின் முக்கியதகாட்பாடுகள், 

உயிரினங்களின் வழகப்பாடு, 
பரிணாமம், மரபியல், உடலியல், 
ஊட்டச்ெத்து, உடல் நலம் மற்றும் 
சுகாதாரம், மனிததநாய்கள்.  

 சுற்றுப்புைச் சூைல் அைிவியல் 

11 + 12 வது 
உயிர் 
தாவரவியல் (ம) 
உயிர் 
விலங்கியல்   
புத்தகம் 

11 வது புத்தகம் 
வயது கணக்குகள், 

குைாய்கள்   
பிப்ரவரி 2022 

ததர்வு எண் 19.  ஜூன் 14 

தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, பண்பாடு, மரபு 
மற்றும் ெமூக – அரெியல் இயக்கங்கள்: 
 விடுதழலப் தபாராட்டத்தில் 

தமிழ்நாட்டின் பங்கு – 
ஆங்கிதலயருக்கு எதிரான ததாடக்க 
கால கிளர்ச்ெிகள் - விடுதழலப் 
தபாராட்டத்தில் தபண்களின் பங்கு.  

 தமிழ்நாட்டின் பல்தவறு 
ெீர்திருத்தவாதிகள், ெீர்திருத்த 
இயக்கங்கள் மற்றும் மாற்ைங்கள் 

 பாரதியார், வ.உ.ெிதம்பரனார், தந்ழத 
தபரியார், காமராெர், முத்துதலட்சுமி 
அம்ழமயார். மூவலூர் 
இராமாமிர்தம் மற்றும் பல ததெத் 
தழலவர்கள்.  

 தமிழ்நாட்டு விடுதழலப் 
தபாராட்டத்தின் பல்தவறு நிழலகள் 
மற்றும் இயக்கங்கள் 

தற்கால 
தமிழ்நாடு 
வரலாறு – 

க.தவங்கதடென் 

(ம) 
11 வது அரெியல் 

அைிவியல் 
அலகு 13 – 15 

12 வது புத்தகம் 
தருக்கக் 

காரணவியல் - 
புதிர்கள் - பகழட 

 
மார்ச்2022 

 

ததர்வு எண் 20.  
ஜூன் 17 தமிைகத்தில் வளர்ச்ெி நிர்வாகம்: 

 ெமூக நீதியும் ெமூக நல்லிணக்கமும் 
TN Vision 2023 
TN State Economic 

11, 12 வது முழு 
புத்தகம் 

காட்ெிக் காரணவியல் 
- எண் எழுத்துக் ஏப்ரல் 2022 



 
 

ெமூகப் தபாருளாதார தமம்பாட்டின் 
மூலாதாரங்கள்.  

 தமிைகத்தின் கல்வி மற்றும் 
நலவாழ்வு முழைழமகள்.  

 தமிைகப் புவியியல் கூறுகளும் 
தபாருளாதார வளர்ச்ெியில் 
அவற்ைின் தாக்கமும். 

 

Council 
TN State Planning 
Commission 
TN Human 
Development 
Report 
Dravidian Model 
of Development 
Policy Notes 
Policies 
Schemes 
- All related to 

Tamil Nadu only 

காரணவியல் - எண் 
வரிழெ. 

ததர்வு எண் 21.  ஜூன் 21 இந்திய வரலாறு + இந்திய ஆட்ெியியல் முழுத்ததர்வு  

ததர்வு எண் 22.  ஜூன் 24 புவியியல் + இந்தியப் தபாருளாதாரம் முழுத்ததர்வு 

ததர்வு எண் 23.  இழணய ததர்வு தபாது அைிவியல் முழுத்ததர்வு 

ததர்வு எண் 24.  ஜூன் 28 அலகு 8 + அலகு 9 முழுத்ததர்வு 

ததர்வு எண் 25.  இழணய ததர்வு நடப்பு நிகழ்வுகள் முழுத்ததர்வு 1 (ஜூழல 2021 முதல் டிெம்பர் 2021 வழர) 
ததர்வு எண் 26.  ஜூழல 01 நடப்பு நிகழ்வுகள் முழுத்ததர்வு 2 (ஜனவரி 2022 முதல் ஜூன் 2022 வழர ) 
ததர்வு எண் 27.  ஜூழல 05 தபாது தமிழ் முழுத்ததர்வு 1 
ததர்வு எண் 28.  ஜூழல 08 தபாது தமிழ் முழுத்ததர்வு 2 
ததர்வு எண் 29.  ஜூழல 12 தபாது தமிழ் முழுத்ததர்வு 3 
ததர்வு எண் 30.  ஜூழல 17 மாநில அளவிலான இலவெ மாதிரி ததர்வு  (100 தபா அ +100 தபா த – தகள்விகள்) 

 

 

ததர்வின் ெிைப்புகள்: 

1. அழனத்து ததர்வுகளும் 200 தகள்விகளுக்கு நடத்தப்படும் 

1. இத்ததர்வு ததாடர் முற்ைிலும் புதிய தகள்விகளின் ததாகுப்ழப தகாண்டுள்ளது  



 
 

2. குரூப் IV மற்றும் குரூப் II/IIA இன் புதிய பாடத்திட்டம் மற்றும் TNPSC ஆல் தவளியிடப்பட்ட தற்தபாழதய 

வடிவத்தின் அடிப்பழடயில் ததர்வு ததாடர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது  

3. ததர்வு முடிந்த பிைகு வினாக்களுக்கான விழடகள் பகுப்பாய்வு தெய்யப்படும்  

4. தநரடி விவாதம் அண்ணாநகர் ழமய தநரடி வகுப்பு (ஆஃப்ழலன்) மாணவர்களுக்கு மட்டுதம 

வைங்கப்படும்  

5. மற்ை ழமயங்கள் மற்றும் ஆன்ழலன் மாணவர்களுக்கு, பதிவு தெய்யப்பட்ட காதணாளிகள் மட்டுதம 

வைங்கப்படும். 

6. காதணாளிகள் 7 நாட்களுக்கு மட்டுதம இழணயத்தில் காட்ெிக்காக இருக்கும் 

7. விழடகளுக்கான விளக்கங்கள் PDF    வடிவில் மட்டுதம வைங்கப்படும் 

 


