
 
 

தமிழ் நாடு மாநில அளவிலான TNPSC குரூப் IVIV ததர்வுத் ததாடர்  

2022 

 ADYAR - Regular Batch  

TNPSC GROUP – 

ததர்வுத் ததாடரின் விவரங்கள் 

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

ததர்வு  ததாடங்கும் 
நாள் 

: ஏப்ரல் 13, 2022 

ததர்வு  தநரம் : 2:00 பிற்பகல் முதல் 5:00 வழர 
ததர்வு முறை : நேரடி நதர்வு(Offline)  

ததாடர்புக்கு  : 044-24418886|9025278278 

தமலும் தகவல்களுக்கு : tnpscfeedback@shankarias.in  

- 
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30   

ததர்வுகள் 

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

 

அடிப்பறடத் ததர்வு  ( TNSCERT அடிப்பறடயிலான அணுகுமுறை)  

TNPSC குரூப் – IV  200 தகள்விகள் 
ததர்வு 
எண் 

ததர்வு 
தததி 

ததர்வு பாடப் பகுதி 
தபாது தமிழ் மற்றும் தபாது அைிவு 

நதர்வு எண் 1.  ஏப்ரல் 13  ,6 7  மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள் - பபாது தமிழ் - முழு புத்தகம் ( G+L+C+T ) 
நதர்வு எண் 2.  ஏப்ரல் 18  7 ,6மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள் - பபாது அறிவு, திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 
நதர்வு எண் 3.  ஏப்ரல் 21  9வது புத்தகம் – பபாது தமிழ் (G+L+C+T) 
நதர்வு எண் 4.  ஏப்ரல் 25  9வது புத்தகம் - பபாது ஆய்வுகள் , திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

நதர்வு எண் 5.  ஏப்ரல் 28  10வது புத்தகம் – பபாது தமிழ் (G+L+C+T) 

நதர்வு எண் 6.  நம 02  10வது புத்தகம் - பபாது ஆய்வுகள் , திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

நதர்வு எண் 7.  நம 05  11வது புத்தகம் – பபாது தமிழ் (G+L+C+T) 

நதர்வு எண் 8.  நம 09  12வது புத்தகம் – பபாது தமிழ் (G+L+C+T) 

நதர்வு எண் 9.  நம 12 பபாதுத் தமிழ் முழுத் நதர்வு -  6முதல் 10 வழர (G+L+C+T) 



 
 

நதர்வு எண் 10.  நம 16 பபாதுத் தமிழ் முழுத் நதர்வு -  11முதல் 12 வழர (G+L+C+T) 

 

“G-இலக்கணம், L-இலக்கியம், C –பத்தியிலிருந்து புரிந்து பகாள்ளுதல், T-திருக்குறள்” 

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

 

முக்கிய ததர்வு (பாடத்திட்டத்தின்  அடிப்பறடயிலான அணுகுமுறை) 

TNPSC குரூப் IVIV – 200 தகள்விகள் 

ததர்வு எண் ததர்வு தததி தபாது அைிவு பாடத்திட்டம்  (100 

தகள்விகள் ) 
எங்கு படிக்க?  

தபாதுத் தமிழ்  

(60 தகள்விகள்) 

தி (ம) நு 

 

(20 தகள்விகள்) 

நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

(20 

தகள்விகள்) 

நதர்வு எண் 11.  நம 19 

இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் 
பண்பாடு  
 சிந்து சமபவைி ோகரிகம் - 

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

11வது வரலாறு: 
அலகு – 1 முதல் 
19  வழர   

6 வது புத்தகம் 

எண்ணியல், 
சுருக்குதல், காரணிகள்  

வர்க்கம், வர்க்க 
மூலம், கனங்கள், 
கனமூலங்கள்  

ஜூழல 2021 

இந்திய ஆட்சியியல் : 
 இந்திய அரசியலழமப்பு - 

அரசியலழமப்பின் முகவுழர - 
அரசியலழமப்பின் முக்கிய கூறுகள் 

SIASIA இன் 
இந்திய 
ஆட்சியல் 
புத்தகம்  

(அ) 



 
 

- ஒன்றியம், மாேிலம் மற்றும் 
யூனியன் பிநரதசங்கள்.  

 குடியுரிழம, அடிப்பழை உரிழமகள், 
அடிப்பழைக் கைழமகள், அரசின் 
பேறிமுழறக் நகாட்பாடுகள். 

லட்சுமி காந்த் – 
ன் இந்திய 
ஆட்சியல் 
புத்தகம்  

 

(ம) 
12 வது அரசியல் 
அறிவியல் 1,7 

நதர்வு எண் 12.  நம 23 

இந்திய ததசிய இயக்கம்: 
நதசிய மறுமலர்ச்சி - ஆங்கிநலயர் 
ஆட்சிக்கு எதிரான பதாைக்க கால 
எழுச்சிகள் - இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் - 
தழலவர்கள் உருவாதல் - பி.ஆர். 
அம்நபத்கர், பகத்சிங், ஜவஹர்லால் 
நேரு, ரவநீ்திரோத் தாகூர், மகாத்மா 
காந்தி, பமௌலானா அபுல் கலாம் 
ஆசாத், இராஜாஜி, சுபாஷ் சந்திர நபாஸ் 

12 வது வரலாறு 
1-9 

7 வது புத்தகம் 

சராசரி, 
விழுக்காடு, விகிதம் 

மற்றும் 
விகிதாச்சாரம். 

 

ஆகஸ்டு 2021 

இந்திய ஆட்சியியல் : 
 ஒன்றிய ேிர்வாகம், ஒன்றிய 

ோைாளுமன்றம் - மாேில ேிர்வாகம், 
மாேில சட்ைமன்றம் - உள்ைாட்சி 
அழமப்புகள், பஞ்சாயத்து ராஜ்.  

 கூட்ைாட்சியின் அடிப்பழைத் 
தன்ழமகள்: மத்திய - மாேில 
உறவுகள்.  

SIA இன் இந்திய 
ஆட்சியல் 
புத்தகம்  

(அ) 
லட்சுமி காந்த் – 
ன் இந்திய 
ஆட்சியல் 
புத்தகம்  

(ம) 



 
 

12 வது அரசியல் 
அறிவியல் 2-6 

நதர்வு எண் 13.  நம 26 

இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் 
பண்பாடு  
 இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், 

நவற்றுழமயில் ஒற்றுழம - இனம், 
பமாைி, வைக்காறு.  

 இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற ோடு.  
 தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது 

பதாைர்பான பதால்லியல் 
கண்டுபிடிப்புகள் 

 

11, 12 வது 
இந்திய 
அறவியலும் 
பண்பாடும்  

8 வது புத்தகம் 

இலாபம், ேட்ைம், 
தள்ளுபடி  

மீப்பபரு பபாதுக் 
காரணி – மீச்சிறு 
பபாது மைங்கு 

பசப்ைம்பர் 
2021 இந்திய ஆட்சியியல் : 

 நதர்தல் - இந்திய ேீதி அழமப்புகள் - 
சட்ைத்தின் ஆட்சி. 

 பபாது வாழ்வில் ஊைல் - ஊைல் 
தடுப்பு ேைவடிக்ழககள் - நலாக்பால் 
மற்றும் நலாக் ஆயுக்தா - தகவல் 
அறியும் உரிழம - பபண்களுக்கு 
அதிகாரமைித்தல் - நுகர்நவார் 
பாதுகாப்பு அழமப்புகள் - மனித 
உரிழமகள் சாசனம். 

SIA இன் இந்திய 
ஆட்சியல் 
புத்தகம்  

(அ) 
லட்சுமி காந்த் – 
ன் இந்திய 
ஆட்சியல் 
புத்தகம்  

 

நதர்வு எண் 14.  நம 30 

புவியியல் : 
 புவி அழமவிைம் - இயற்ழக 

அழமவுகள் – பருவமழை, மழைப் 

11 வது 
புவியியல் – 
அலகு 1 முதல் 6  

6,7,8 வது முழு 
புத்தகம் 

தனி வட்டி, கூட்டு 
வட்டி 

அக்நைாபர் 

2021 



 
 

பபாைிவு, வானிழல மற்றும் 
காலேிழல 

இந்தியப் தபாருளாதாரம் 

இந்தியப் பபாருைாதாரத்தின் இயல்புகள் 
- ஐந்தாண்டு திட்ை மாதிரிகள் - ஒரு 
மதிப்படீு - திட்ைக்குழு மற்றும் ேிதி 
ஆநயாக். 

பழைய 11 வது 
பபாருைாதாரம்  

12 வது 
பபாருைாதாரம் 1 
– 5, 10, 11 

12 வது அரசியல் 
அறிவியல் 
அலகு 8 

நதர்வு எண் 15.  ஜூன் 02 

புவியியல் : 
 ேீர் வைங்கள் - ஆறுகள் - மண், 

கனிம வைங்கள் மற்றும் இயற்ழக 
வைங்கள் - காடு மற்றும் வன 
உயிரினங்கள் - நவைாண் முழறகள். 

 நபாக்குவரத்து - தகவல் பதாைர்பு 

 

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/ 

SIA இன் 
புவியியல் 
புத்தகம் 

(ம) 
NCERTNCERT 

11, 12th  
புவியியல் 
புத்தகம் 

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

9 வது புத்தகம் 
பரப்பு, சுற்றைவு  - 

பகாள்ைைவு 
ேவம்பர் 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/
https://www.isro.gov.in/


 
 

(and) Policy Notes 
இந்தியப் தபாருளாதாரம்: 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி - ேிதி ஆழணயம் 
- மத்திய மாேில 
அரசுகளுக்கிழைநயயான ேிதிப் பகிர்வு - 
சரக்கு மற்றும் நசழவ வரி 

11 வது 
பபாருைாதாரம் 
அலகு 7 –9 

(ம) 
12 வது 
வணிகவியல் 
அலகு 6-8  

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

நதர்வு எண் 16.  ஜூன் 09 

புவியியல் : 
 தமிழ்ோடு மற்றும் இந்தியாவில் 

மக்கள் பதாழக அைர்த்தி மற்றும் 
பரவல். 

 நபரிைர் - நபரிைர் நமலாண்ழம - 
சுற்றுச்சூைல் – பருவேிழல மாற்றம் 

 

12 வது 
புவியியல் – 
அலகு 1-5, 7,8 

(ம) 
11 வது 
புவியியல் – 
அலகு 8 

(ம) 
Census India data 

10 வது புத்தகம் 

காலம் மற்றும் 
நவழல. 

 

டிசம்பர் 2021 

இந்தியப் தபாருளாதாரம்: 

வருவாய் ஆதாரங்கள் - பபாருைாதார 
நபாக்குகள் - நவழலவாய்ப்பு 
உருவாக்கம், ேிலச் சீர்திருத்தங்கள் 
மற்றும் நவைாண்ழம - 
நவைாண்ழமயில் அறிவியல் பதாைில் 
நுட்பத்தின் பயன்பாடு - பதாைில் 

11 வது 
வணிகவியல் 
அலகு 32, 33 

12 வது அரசியல் 
அறிவியல் 
அலகு 8 
(ம) 



 
 

வைர்ச்சி - ஊரக ேலன்சார் திட்ைங்கள் - 
சமூகப் பிரச்சிழனகள் - மக்கள் பதாழக, 
கல்வி, ேலவாழ்வு, நவழல வாய்ப்பு, 
வறுழம 

திட்ைங்கள்  

(ம) 
11 வது 
பபாருைாதாரம் 
அலகு 10 –11 

(ம) 
12 வது 
வணிகவியல் 
அலகு 20 

நதர்வு எண் 17.  ஜூன் 13 

தபாது அைிவியல்:  
நபரண்ைத்தின் இயல்பு - இயற்பியல் 
அைவுகைின் அைவடீுகள் - 
இயக்கவியலில் பபாது அறிவியல் 
விதிகள் - விழச, அழுத்தம் மற்றும் 
ஆற்றல் - அன்றாை வாழ்வில் 
இயந்திரவியல், மின்னியல் காந்தவியல், 
ஒைி, ஒலி, பவப்பம் மற்றும் அணுக்கரு 
இயற்பியலின் அடிப்பழை 
நகாட்பாடுகளும் அதன் பயன்பாடுகளும். 

11 + 12 வது 
இயற்பியல் 
புத்தகம் 

9,10 வது முழு 
புத்தகம் 

ரயில், தூரம், நேரம்   ஜனவரி 2022 

தபாது அைிவியல்:  

தனிமங்களும் நசர்மங்களும், 
அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், 
பபட்நராலிய பபாருட்கள், உரங்கள், 
பூச்சிக்பகால்லிகள், உநலாகவியல் 
மற்றும் உணவில் கலப்பைம்.  

11 + 12 வது 
நவதியியல்  
புத்தகம் 



 
 

நதர்வு எண் 18.  ஜூன் 16 

தபாது அைிவியல்: 
 உயிரியலின் முக்கியநகாட்பாடுகள், 

உயிரினங்கைின் வழகப்பாடு, 
பரிணாமம், மரபியல், உைலியல், 
ஊட்ைச்சத்து, உைல் ேலம் மற்றும் 
சுகாதாரம், மனிதநோய்கள்.  

 சுற்றுப்புறச் சூைல் அறிவியல் 

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

11 வது புத்தகம் 
வயது கணக்குகள், 

குைாய்கள்   பிப்ரவரி 2022 

நதர்வு எண் 19.  ஜூன் 20 

தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, பண்பாடு, மரபு 
மற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள்: 
 விடுதழலப் நபாராட்ைத்தில் 

தமிழ்ோட்டின் பங்கு – 
ஆங்கிநலயருக்கு எதிரான பதாைக்க 
கால கிைர்ச்சிகள் - விடுதழலப் 
நபாராட்ைத்தில் பபண்கைின் பங்கு.  

 தமிழ்ோட்டின் பல்நவறு 
சீர்திருத்தவாதிகள், சீர்திருத்த 
இயக்கங்கள் மற்றும் மாற்றங்கள் 

 பாரதியார், வ.உ.சிதம்பரனார், தந்ழத 
பபரியார், காமராசர், முத்துபலட்சுமி 
அம்ழமயார். மூவலூர் இராமாமிர்தம் 
மற்றும் பல நதசத் தழலவர்கள்.  

 தமிழ்ோட்டு விடுதழலப் 
நபாராட்ைத்தின் பல்நவறு ேிழலகள் 
மற்றும் இயக்கங்கள் 

தற்கால 
தமிழ்ோடு 
வரலாறு – 

க.பவங்கநைசன் 

(ம) 
11 வது அரசியல் 

அறிவியல் 
அலகு 13 – 15 

12 வது புத்தகம் 
தருக்கக் 

காரணவியல் - 
புதிர்கள் - பகழை 

 
மார்ச்2022 

 



 
 

நதர்வு எண் 20.  

ஜூன் 23 தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்: 
 சமூக ேீதியும் சமூக ேல்லிணக்கமும் 

சமூகப் பபாருைாதார நமம்பாட்டின் 
மூலாதாரங்கள்.  

 தமிைகத்தின் கல்வி மற்றும் 
ேலவாழ்வு முழறழமகள்.  

 தமிைகப் புவியியல் கூறுகளும் 
பபாருைாதார வைர்ச்சியில் 
அவற்றின் தாக்கமும். 

 

TN Vision 2023 
TN State Economic 
Council 
TN State Planning 
Commission 
TN Human 
Development 
Report 
Dravidian Model 
of Development 
Policy Notes 
Policies 
Schemes 
- All related to 

Tamil Nadu only 

11, 12 வது முழு 
புத்தகம் 

காட்சிக் காரணவியல் 
- எண் எழுத்துக் 

காரணவியல் - எண் 
வரிழச. 

ஏப்ரல் 2022 

நதர்வு எண் 21.  ஜூன் 27 இந்திய வரலாறு + இந்திய ஆட்சியியல் முழுத்நதர்வு  

நதர்வு எண் 22.  ஜூன் 30 புவியியல் + இந்தியப் பபாருைாதாரம் முழுத்நதர்வு 

நதர்வு எண் 23.  இறணய ததர்வு பபாது அறிவியல் முழுத்நதர்வு 

நதர்வு எண் 24.  ஜூழல 04 அலகு 8 + அலகு 9 முழுத்நதர்வு 

நதர்வு எண் 25.  இறணய ததர்வு ேைப்பு ேிகழ்வுகள் முழுத்நதர்வு 1 (ஜூழல 2021 முதல் டிசம்பர் 2021 வழர) 
நதர்வு எண் 26.  ஜூழல 07 ேைப்பு ேிகழ்வுகள் முழுத்நதர்வு 2 (ஜனவரி 2022 முதல் ஜூன் 2022 வழர ) 
நதர்வு எண் 27.  ஜூழல 11 பபாது தமிழ் முழுத்நதர்வு 1 
நதர்வு எண் 28.  ஜூழல 13 பபாது தமிழ் முழுத்நதர்வு 2 
நதர்வு எண் 29.  ஜூழல 15  பபாது தமிழ் முழுத்நதர்வு 3 
நதர்வு எண் 30.  ஜூழல 17 மாேில அைவிலான இலவச மாதிரி நதர்வு  (100 பபா அ +100 பபா த – நகள்விகள்) 

 

 

ததர்வின் சிைப்புகள்: 



 
 

1. அழனத்து நதர்வுகளும் 200 நகள்விகளுக்கு ேைத்தப்படும் 

1. இத்நதர்வு பதாைர் முற்றிலும் புதிய நகள்விகைின் பதாகுப்ழப பகாண்டுள்ைது  

2. குரூப் IV மற்றும் குரூப் II/IIA இன் புதிய பாைத்திட்ைம் மற்றும் TNPSC ஆல் பவைியிைப்பட்ை தற்நபாழதய 

வடிவத்தின் அடிப்பழையில் நதர்வு பதாைர் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது  

3. நதர்வு முடிந்த பிறகு வினாக்களுக்கான விழைகள் பகுப்பாய்வு பசய்யப்படும்  

4. தநரடி விவாதம் அண்ணாநகர் றமய தநரடி வகுப்பு (ஆஃப்றலன்) மாணவர்களுக்கு மட்டுதம 

வழங்கப்படும்  

5. மற்ை றமயங்கள் மற்றும் ஆன்றலன் மாணவர்களுக்கு, பதிவு தசய்யப்பட்ட காதணாளிகள் 

மட்டுதம வழங்கப்படும். 

6. காதணாளிகள் 7 நாட்களுக்கு மட்டுதம இறணயத்தில் காட்சிக்காக இருக்கும் 

7. விழைகளுக்கான விைக்கங்கள் PDF PDFவடிவில் மட்டுநம வைங்கப்படும் 

 


