
 
 

தமிழ் நாடு மாநில அளவிலான TNPSC குரூப் IV ததர்வுத் ததாடர்  2022 

Salem  - Regular Batch  
TNPSC GROUP – 

தேர்வுே் தேொடரின் விவரங்கள் 

கட்டணம் : Rs. 4000/- (புதிய மாணவரக்ளுக்கு) Rs. 3500/- (பழைய மாணவரக்ளுக்கு) 

தேர்வு  தேொடங்கும் நொள் : ஏப்ரல் 14, 2022 (ஒவ்வவாரு வியாைக்கிைழம மற்றும் திங்கள்)  

தேர்வு  தநரம் : 2:00 பிற்பகல் முதல் 5:00 வழர 

தேர்வு முறை : நேரடி நேரவ்ு(Offline)  

தேொடர்புக்கு  : 0427 - 2441961 |8940080039 

தமலும் ேகவல்களுக்கு : tnpscfeedback@shankarias.in  

IV 

30   

ததர்வுகள் 

10 அடிப்படட ததர்வுகள் + 10 அலகு ததர்வுகள் + 9 

முழு ததர்வுகள் + 1 மாதிரி ததர்வு 

 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in


 
 

அடிப்பறடே் தேர்வு  ( TNSCERT  அடிப்பறடயிலொன அணுகுமுறை)  

TNPSC குரூப் – IV  200 தகள்விகள் 

தேர்வு எண் 
ததர்வு 

தததி 

தேர்வு பொடப் பகுதி 

தபொது  ேமிழ் மை்றும்  தபொது அறிவு 

ததரவ்ு எண் 1.  ஏப்ரல் 14  6, 7  மற்றும்  8  ஆம் வகுப்பு புேே்கங்கள்  - ப ொது ேமிழ்  - முழு  புேே்கம் (  G+L+C+T ) 

ததரவ்ு எண் 2.  ஏப்ரல்18* 6,7 மற்றும்   8  ஆம் வகுப்பு புேே்கங்கள்  -  ப ொது அறிவு, திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

ததரவ்ு எண் 3.  ஏப்ரல் 21  9வது புே்ேகம் –  ப ொது ேமிழ்  (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 4.  ஏப்ரல் 25  9வது புே்ேகம்  - ப ொது  ஆய்வுகள் , திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

ததரவ்ு எண் 5.  ஏப்ரல் 28  10வது புேே்கம்  – ப ொது ேமிழ் (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 6.  தம 02  10வது புேே்கம்  – ப ொது ஆய்வுகள் , திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

ததரவ்ு எண் 7.  தம 05  11வது புேே்கம்  – ப ொது ேமிழ் (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 8.  தம 09  12வது புேே்கம்  – ப ொது ேமிழ் (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 9.  தம 12 ப ொதுே் ேமிழ்  முழுே ்நேரவ்ு -   6முேல்  10  வரர (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 10.  தம 16 ப ொதுே் ேமிழ்  முழுே ்நேரவ்ு -  11முேல் 12 வரர (G+L+C+T) 
 

“G-இலக்கணம், L-இலக்கியம், C –பதத்ியிலிருந்து புரிே்து பகொள்ளுேல், T-திருக்குறள்” 

இலக்கணே்திற்கு,  ரழய + புதிய புேே்கங்கள்; இலக்கியே்திற்கு, புதிய புே்ேகங்கரள படிக்கவும் 

 

முக்கிய தேர்வு (பொடே்திட்டே்தின்  அடிப்பறடயிலொன அணுகுமுறை) 
TNPSC குரூப் IVIV – 200 தகள்விகள் 

ததரவ்ு எண் ததரவ்ு தததி 
தபாது அறிவு பாடத்திட்டம்  (100 

தகள்விகள் ) 
எங்கு படிக்க?  

தபாதுத் தமிழ்  

(60 தகள்விகள்) 

தி (ம) நு 
 

(20 தகள்விகள்) 

நடப்பு 

நிகழ்வுகள் 

(20 

தகள்விகள்) 



 
 

ததரவ்ு எண் 11.  தம 19 

இந்தியொவின் வரலொறு மை்றும் 

பண்பொடு  

❖ சிே்து சமபவளி ேொகரிகம் - கு ்ேரக்ள், 

தில்லி சுல்ேொன்கள், முகலொயரக்ள் 

மற்றும் மரொே்தியரக்ள் - பேன் 

இே்திய வரலொறு.  

11வது வரலாறு: 

அலகு – 1 முதல் 19  

வழர   

6 வது புத்தகம் 

எண்ணியல், 

சுருக்குதல், 

காரணிகள்  

வரக்்கம், வரக்்க 

மூலம், கனங்கள், 

கனமூலங்கள்  

ஜூழல 2021 

இந்திய ஆட்சியியல் : 

❖ இே்திய அரசியலரம ்பு - 

அரசியலரம ்பின் முகவுரர - 

அரசியலரம ்பின் முக்கிய கூறுகள் - 

ஒன்றியம், மொேிலம் மற்றும் யூனியன் 

பிநரேசங்கள்.  

❖ குடியுரிரம, அடி ் ரை உரிரமகள், 

அடி ் ரைக் கைரமகள், அரசின் 

பேறிமுரறக் நகொை் ொடுகள். 

SIASIA இன் 

இந்திய ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

(அ) 

லட்சுமி காந்த் – 

ன் இந்திய 

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  
 

(ம) 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் 1,7 

ததரவ்ு எண் 12.  தம 23 

இந்திய தேசிய இயக்கம்: 

நேசிய மறுமலரச்ச்ி - ஆங்கிநலயர ்

ஆை்சிக்கு எதிரொன பேொைக்க கொல 

எழுசச்ிகள் - இே்திய நேசிய கொங்கிரஸ் - 

ேரலவரக்ள் உருவொேல் - பி.ஆர.் 

அம்ந ே்கர,்  கே்சிங், ஜவஹரல்ொல் நேரு, 

ரவீே்திரேொே் ேொகூர,் மகொே்மொ கொே்தி, 

பமௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆசொே், 

இரொஜொஜி, சு ொஷ் சே்திர ந ொஸ் 

12 வது வரலாறு 1-

9 

7 வது புத்தகம் 

சரொசரி, 

விழுக்கொடு, விகிேம் 

மற்றும் 

விகிேொசச்ொரம். 

 

ஆகஸ்டு 2021 

இந்திய ஆட்சியியல் : 

❖ ஒன்றிய ேிரவ்ொகம், ஒன்றிய 

ேொைொளுமன்றம் - மொேில ேிரவ்ொகம், 

மொேில சை்ைமன்றம் - உள்ளொை்சி 

SIA இன் இந்திய 

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

(அ) 

லட்சுமி காந்த் – 



 
 

அரம ்புகள்,  ஞ்சொயேத்ு ரொஜ்.  

❖ கூை்ைொை்சியின் அடி ் ரைே ்

ேன்ரமகள்: மே்திய - மொேில 

உறவுகள்.  

ன் இந்திய 

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

(ம) 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் 2-6 

ததரவ்ு எண் 13.  தம 26 

இந்தியொவின் வரலொறு மை்றும் 

பண்பொடு  

❖ இே்திய ்  ண் ொை்டின் இயல்புகள், 

நவற்றுரமயில் ஒற்றுரம - இனம், 

பமொழி, வழக்கொறு.  

❖ இே்தியொ ஒரு மேசச்ொர ்ற்ற ேொடு.  

❖ ேமிழ் சமுேொய வரலொறு அது 

பேொைர ்ொன பேொல்லியல் 

கண்டுபிடி ்புகள் 

 

11, 12 வது இந்திய 

அறவியலும் 

பண்பாடும்  

8 வது புத்தகம் 

இலாபம், நட்டம், 

தள்ளுபடி  

மீ ்ப ரு ப ொதுக் 

கொரணி – மீசச்ிறு 

ப ொது மைங்கு 

வெப்டம்பர ்

2021 இந்திய ஆட்சியியல் : 

❖ நேரே்ல் - இே்திய ேீதி அரம ்புகள் - 

சை்ைே்தின் ஆை்சி. 

❖ ப ொது வொழ்வில் ஊழல் - ஊழல் 

ேடு ்பு ேைவடிக்ரககள் - நலொக் ொல் 

மற்றும் நலொக் ஆயுக்ேொ - ேகவல் 

அறியும் உரிரம - ப ண்களுக்கு 

அதிகொரமளிே்ேல் - நுகரந்வொர ்

 ொதுகொ ்பு அரம ்புகள் - மனிே 

உரிரமகள் சொசனம். 

SIA இன் இந்திய 

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

(அ) 

லட்சுமி காந்த் – 

ன் இந்திய 

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

 

ததரவ்ு எண் 14.  தம 30 

புவியியல் : 

❖ புவி அரமவிைம் - இயற்ரக 

அரமவுகள் –  ருவமரழ, மரழ ் 

ப ொழிவு, வொனிரல மற்றும் 

கொலேிரல 

11 வது புவியியல் 

– அலகு 1 முதல் 6  6,7,8 வது முழு 

புத்தகம் 
தனி வட்டி, கூட்டு 

வட்டி 

அக்தடாபர ்
2021 



 
 

இந்தியப் தபொருளொேொரம் 

இே்திய ் ப ொருளொேொரேத்ின் இயல்புகள் 

- ஐே்ேொண்டு திை்ை மொதிரிகள் - ஒரு 

மதி ்பீடு - திை்ைக்குழு மற்றும் ேிதி 

ஆநயொக். 

பழைய 11 வது 

வபாருளாதாரம்  

12 வது 

வபாருளாதாரம் 1 

– 5, 10, 11 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் அலகு 

8 

ததரவ்ு எண் 15.  ஜூன் 02 

புவியியல் : 

❖ ேீர ்வளங்கள் - ஆறுகள் - மண், கனிம 

வளங்கள் மற்றும் இயற்ரக வளங்கள் 

- கொடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் - 

நவளொண் முரறகள். 

❖ ந ொக்குவரே்து - ேகவல் பேொைரப்ு 

 

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 

புவியியல் 

புத்தகம் 

(ம) 

NCERTNCERT 
11, 12th  
புவியியல் 

புத்தகம் 

(ம) 

12 வது புவியியல் 

– அலகு 6 (ம) 

11 வது புவியியல் 

– அலகு 7(ம) 

 

9 வது புத்தகம் 
 ர ்பு, சுற்றளவு  - 

பகொள்ளளவு 
நவம்பர ்2021 

 

இந்தியப் தபொருளொேொரம்: 

இே்திய ரிசரவ்் வங்கி - ேிதி ஆரணயம் - 

மே்திய மொேில அரசுகளுக்கிரைநயயொன 

ேிதி ்  கிரவ்ு - சரக்கு மற்றும் நசரவ வரி 

11 வது 

வபாருளாதாரம் 

அலகு 7 –9 

(ம) 

12 வது 

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/


 
 

வணிகவியல் 

அலகு 6-8  
(ம) 

11 வது 

வணிகவியல் 10-

12, 19-21, 25-26 

ததரவ்ு எண் 16.  ஜூன் 09 

புவியியல் : 

❖ ேமிழ்ேொடு மற்றும் இே்தியொவில் 

மக்கள் பேொரக அைரே்்தி மற்றும் 

 ரவல். 

❖ ந ரிைர ் - ந ரிைர ் நமலொண்ரம - 

சுற்றுசச்ூழல் –  ருவேிரல மொற்றம் 

 

12 வது புவியியல் 

– அலகு 1-5, 7,8 
(ம) 

11 வது புவியியல் 

– அலகு 8 
(ம) 
Census India data 

10 வது புத்தகம் 

கொலம் மற்றும் 

நவரல. 

 
டிெம்பர ்2021 

இந்தியப் தபொருளொேொரம்: 

வருவொய் ஆேொரங்கள் - ப ொருளொேொர 

ந ொக்குகள் - நவரலவொய் ்பு 

உருவொக்கம், ேிலச ் சீரத்ிருே்ேங்கள் 

மற்றும் நவளொண்ரம - நவளொண்ரமயில் 

அறிவியல் பேொழில் நுை் ே்தின் 

 யன் ொடு - பேொழில் வளரச்ச்ி - ஊரக 

ேலன்சொர ் திை்ைங்கள் - சமூக ் 

பிரசச்ிரனகள் - மக்கள் பேொரக, கல்வி, 

ேலவொழ்வு, நவரல வொய் ்பு, வறுரம 

11 வது 

வணிகவியல் 

அலகு 32, 33 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் அலகு 

8 
(ம) 

திட்டங்கள்  

(ம) 

11 வது 

வபாருளாதாரம் 

அலகு 10 –11 

(ம) 

12 வது 

வணிகவியல் 

அலகு 20 

ததரவ்ு எண் 17.  ஜூன் 13 

தபாது அறிவியல்:  
ந ரண்ைே்தின் இயல்பு - இயற்பியல் 

அளவுகளின் அளவீடுகள் - 

இயக்கவியலில் ப ொது அறிவியல் 

11 + 12 வது 

இயற்பியல் 

புத்தகம் 
9,10 வது முழு 

புத்தகம் 
ரயில், தூரம், தநரம்   ஜனவரி 2022 



 
 

விதிகள் - விரச, அழுே்ேம் மற்றும் 

ஆற்றல் - அன்றொை வொழ்வில் 

இயே்திரவியல், மின்னியல் கொே்ேவியல், 

ஒளி, ஒலி, பவ ் ம் மற்றும் அணுக்கரு 

இயற்பியலின் அடி ் ரை 

நகொை் ொடுகளும் அேன்  யன் ொடுகளும். 

தபாது அறிவியல்:  

ேனிமங்களும் நசரம்ங்களும், 

அமிலங்கள், கொரங்கள், உ ்புகள், 

ப ை்நரொலிய ப ொருை்கள், உரங்கள், 

பூசச்ிக்பகொல்லிகள், உநலொகவியல் 

மற்றும் உணவில் கல ் ைம்.  

11 + 12 வது 

தவதியியல்  

புத்தகம் 

ததரவ்ு எண் 18.  ஜூன் 16 

தபாது அறிவியல்: 

❖ உயிரியலின் முக்கியநகொை் ொடுகள், 

உயிரினங்களின் வரக ் ொடு, 

 ரிணொமம், மரபியல், உைலியல், 

ஊை்ைசச்ே்து, உைல் ேலம் மற்றும் 

சுகொேொரம், மனிேநேொய்கள்.  

❖ சுற்று ்புறச ்சூழல் அறிவியல் 

11 + 12 வது உயிர ்

தாவரவியல் (ம) 

உயிர ்

விலங்கியல்   

புத்தகம் 11 வது புத்தகம் வயது கணக்குகள், 

குைாய்கள்   
பிப்ரவரி 2022 

ததரவ்ு எண் 19.  ஜூன் 20 

ேமிழ்நொட்டின் வரலொறு, பண்பாடு, 
மரபு மை்றும் சமூக – அரசியல் 
இயக்கங்கள்: 
❖ விடுேரல ் ந ொரொை்ைே்தில் 

ேமிழ்ேொை்டின்  ங்கு – 

ஆங்கிநலயருக்கு எதிரொன பேொைக்க 

கொல கிளரச்ச்ிகள் - விடுேரல ் 

ந ொரொை்ைே்தில் ப ண்களின்  ங்கு.  

❖ ேமிழ்ேொை்டின்  ல்நவறு 

சீரத்ிருே்ேவொதிகள், சீரத்ிருே்ே 

தற்கால 

தமிை்நாடு 

வரலாறு – 

க.வவங்கதடென் 

(ம) 

11 வது அரசியல் 

அறிவியல் அலகு 

13 – 15 

12 வது புத்தகம் ேருக்கக் கொரணவியல் 

- புதிரக்ள் -  கரை 

 
மாரெ்2்022 

 



 
 

இயக்கங்கள் மற்றும் மொற்றங்கள் 

❖  ொரதியொர,் வ.உ.சிேம் ரனொர,் ேே்ரே 

ப ரியொர,் கொமரொசர,் முே்துபலை்சுமி 

அம்ரமயொர.் மூவலூர ்இரொமொமிரே்ம் 

மற்றும்  ல நேசே் ேரலவரக்ள்.  

❖ ேமிழ்ேொை்டு விடுேரல ் 

ந ொரொை்ைே்தின்  ல்நவறு ேிரலகள் 

மற்றும் இயக்கங்கள் 

ததரவ்ு எண் 20.  

ஜூன் 23 தமிழகத்தில் வளர்சச்ி நிரவ்ாகம்: 

❖ சமூக ேீதியும் சமூக ேல்லிணக்கமும் 

சமூக ் ப ொருளொேொர நமம் ொை்டின் 

மூலொேொரங்கள்.  

❖ ேமிழகே்தின் கல்வி மற்றும் 

ேலவொழ்வு முரறரமகள்.  

❖ ேமிழக ் புவியியல் கூறுகளும் 

ப ொருளொேொர வளரச்ச்ியில் 

அவற்றின் ேொக்கமும். 

 

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 

கொை்சிக் கொரணவியல் 

- எண் எழுே்துக் 

கொரணவியல் - எண் 

வரிரச. 

ஏப்ரல் 2022 

ததரவ்ு எண் 21.  ஜூன் 27 இந்திய வரலாறு + இந்திய ஆட்சியியல் முழுத்ததரவ்ு  

ததரவ்ு எண் 22.  ஜூன் 30 புவியியல் + இந்தியப் வபாருளாதாரம் முழுத்ததரவ்ு 

ததரவ்ு எண் 23.  இடணய ததரவ்ு வபாது அறிவியல் முழுத்ததரவ்ு 

ததரவ்ு எண் 24.  ஜூழல 04 அலகு 8 + அலகு 9 முழுத்ததரவ்ு 

ததரவ்ு எண் 25.  இடணய ததரவ்ு நடப்பு நிகை்வுகள் முழுதத்தரவ்ு 1 (ஜூழல 2021 முதல் டிெம்பர ்2021 வழர) 

ததரவ்ு எண் 26.  இடணய ததரவ்ு நடப்பு நிகை்வுகள் முழுதத்தரவ்ு 2 (ஜனவரி 2022 முதல் ஜூன் 2022 வழர ) 



 
 

ததரவ்ு எண் 27.  ஜூழல 07 வபாது தமிை் முழுத்ததரவ்ு 1 

ததரவ்ு எண் 28.  ஜூழல 11 வபாது தமிை் முழுத்ததரவ்ு 2 

ததரவ்ு எண் 29.  ஜூழல 14 வபாது தமிை் முழுத்ததரவ்ு 3 

ததரவ்ு எண் 30.          ஜூழல 17 மாநில அளவிலான இலவெ மாதிரி ததரவ்ு  (100 வபா அ +100 வபா த – தகள்விகள்) 

 

 

ததர்வின் சிறப்புகள்: 

1. அழனத்து ததரவ்ுகளும் 200 தகள்விகளுக்கு நடத்தப்படும் 

1. இே்நேரவ்ு பேொைர ்முற்றிலும் புதிய நகள்விகளின் பேொகு ்ர  பகொண்டுள்ளது  

2. குரூ ் IV மற்றும் குரூ ் II/IIA இன் புதிய  ொைே்திை்ைம் மற்றும் TNPSC ஆல் பவளியிை ் ை்ை ேற்ந ொரேய 

வடிவே்தின் அடி ் ரையில் நேரவ்ு பேொைர ்உருவொக்க ் ைட்ுள்ளது  

3. நேரவ்ு முடிே்ே பிறகு வினொக்களுக்கொன விரைகள்  கு ் ொய்வு பசய்ய ் டும்  

4. தநரடி விவொேம் அண்ணொநகர் றமய தநரடி வகுப்பு (ஆஃப்றலன்) மொணவரக்ளுக்கு மட்டுதம 

வழங்கப்படும்  

5. மை்ை றமயங்கள் மை்றும் ஆன்றலன் மொணவரக்ளுக்கு, பதிவு தசய்யப்பட்ட கொதணொளிகள் 

மட்டுதம வழங்கப்படும். 

6. கொதணொளிகள் 7 நொட்களுக்கு மட்டுதம இறணயே்தில் கொட்சிக்கொக இருக்கும் 

7. விரைகளுக்கொன விளக்கங்கள் PDF PDFவடிவில் மைட்ுநம வழங்க ் டும் 
 


