
 
 

தமிழ் நாடு மாநில அளவிலான TNPSCகுரூப் IV ததர்வுத் ததாடர் 2022 

Coimbatore  - Regular Batch  
TNPSC GROUP – 

ததரவ்ுத்ததாடரின்விவரங்கள் 

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

ததரவ்ு ததாடங்கும் நாள்  : ஏப்ரல் 13, 2022 (ஒவ்வவாரு புதன்கிழமை ைற்றுை் சனிக்கிழமை) 

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

ததரவ்ு முறை  : நேரடி நதரவ்ு(Offline)  

ததாடர்புக்கு   : 0422-4380834 |0422-4380835|9840702761 |9489222761 

தமலும் தகவல்களுக்கு  : tnpscfeedback@shankarias.in 

IV 

30 

ததர்வுகள் 

10 அடிப்பறட ததரவ்ுகள் + 10 அலகு ததரவ்ுகள் + 9 

முழு ததரவ்ுகள் + 1 மாதிரி ததரவ்ு 

 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in


 
 

அடிப்பறடத்ததரவ்ு  (TNSCERTஅடிப்பறடயிலானஅணுகுமுறை)  

TNPSCகுரூப் –IV 200 தகள்விகள் 

ததரவ்ு எண் 
ததரவ்ு 

தததி 

ததரவ்ு பாடப்பகுதி 

தபாதுதமிழ்மை்றும்தபாதுஅறிவு 

நதரவ்ு எண் 1.  ஏப்ரல்13 6,7மற்றும்  8 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள்  - வபாதுதமிை்  - முழுபுத்தகம்( G+L+C +T ) 

நதரவ்ு எண் 2.  ஏப்ரல்17* 6,7 மற்றும்  8 ஆம் வகுப்பு புதத்கங்கள் - வபாதுஅறிவு, திறனறிவு மற்றும்நுண்ணறிவு ( GS+40MA160 ) 

நதரவ்ு எண் 3.  ஏப்ரல் 20  9வதுபுத்தகம் – வபாதுதமிை்(G+L+C+T) 

நதரவ்ு எண் 4.  ஏப்ரல்24  9வதுபுத்தகம் - வபாதுஆய்வுகள், திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

நதரவ்ு எண் 5.  ஏப்ரல் 27  10வதுபுத்தகம் – வபாதுதமிை்(G+L+C+T) 

நதரவ்ு எண் 6.  நம 04  10வதுபுத்தகம்–வபாதுஆய்வுகள், திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

நதரவ்ு எண் 7.  நம 08  11வதுபுத்தகம் – வபாதுதமிை்(G+L+C+T) 

நதரவ்ு எண் 8.  நம 11  12வதுபுத்தகம் – வபாதுதமிை்(G+L+C+T) 

நதரவ்ு எண் 9.  நம 15 வபாதுத்தமிை்முழுத்நதரவ்ு- 6 முதல் 10 வழர(G+L+C+T) 

நதரவ்ு எண் 10.  நம 18 வபாதுத்தமிை்முழுத்நதரவ்ு- 11 முதல் 12 வழர(G+L+C+T) 
 

“G-இலக்கணம்,L-இலக்கியம், C–பத்தியிலிருே்து புரிே்து வகாள்ளுதல், T-திருக்குறள்” 

இலக்கணத்திற்கு, பழைய + புதியபுத்தகங்கள்; இலக்கியத்திற்கு, புதியபுத்தகங்கழளபடிக்கவும் 

 

முக்கிய ததரவ்ு (பாடத்திட்டத்தின் அடிப்பறடயிலானஅணுகுமுறை) 
TNPSC குரூப் IVIV – 200தகள்விகள் 

ததர்வு எண் ததர்வு தததி 
தபாது அறிவு பாடத்திட்டம்  (100 

தகள்விகள் ) 
எங்கு படிக்க?  

தபாதுத் தமிழ் 

(60தகள்விகள்) 

தி (ம) நு 
 

(20தகள்விகள்) 

நடப்பு 

நிகழ்வுகள் 

(20தகள்விகள்) 



 
 

நதரவ்ு எண் 11.  நம 22 

இந்தியாவின்வரலாறுமை்றும்பண்பாடு 

 சிே்துசமவவளிோகரிகம் - குப்தரக்ள், 

தில்லிசுல்தான்கள், 

முகலாயரக்ள்மற்றும்மராத்தியரக்ள் - 

வதன்இே்தியவரலாறு.  

11வது வரலாறு: 

அலகு – 1 முதல் 19  

வழர  

6 வது புத்தகம் 

எண்ணியல், 

சுருக்குதல், 

காரணிகள்  

வரக்்கம், வரக்்க 

மூலம், கனங்கள், 

கனமூலங்கள்  

ஜூழல 2021 

இந்தியஆட்சியியல்: 

 இே்தியஅரசியலழமப்பு - 

அரசியலழமப்பின்முகவுழர -

அரசியலழமப்பின்முக்கியகூறுகள் - 

ஒன்றியம், 

மாேிலம்மற்றும்யூனியன்பிநரதசங்க

ள்.  

 குடியுரிழம, அடிப்பழைஉரிழமகள், 

அடிப்பழைக்கைழமகள், 

அரசின்வேறிமுழறக்நகாை்பாடுகள். 

SIASIAஇன் 

இே்திய ஆை்சியல் 

புத்தகம்  

(அ) 

லை்சுமி காே்த் – 

ன் இே்திய 

ஆை்சியல் 

புத்தகம்  
 

(ம) 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் 1,7 

நதரவ்ு எண் 12.  நம 25 

இந்தியததசியஇயக்கம்: 

நதசியமறுமலரச்ச்ி - 

ஆங்கிநலயரஆ்ை்சிக்குஎதிரானவதாைக்க

காலஎழுசச்ிகள் - 

இே்தியநதசியகாங்கிரஸ் - 

தழலவரக்ள்உருவாதல் - பி.ஆர.் 

அம்நபத்கர,் பகத்சிங், 

ஜவஹரல்ால்நேரு,ரவீே்திரோத்தாகூர,் 

மகாத்மாகாே்தி, 

வமௌலானாஅபுல்கலாம்ஆசாத், 

இராஜாஜி, சுபாஷ்சே்திரநபாஸ் 

12 வது வரலாறு 1-

9 

7 வது புத்தகம் 

சராசரி, 

விழுக்காடு, 

விகிதம்மற்றும்விகி

தாசச்ாரம். 

 

ஆகஸ்டு 2021 

இந்தியஆட்சியியல்: 

 ஒன்றியேிரவ்ாகம், 

ஒன்றியோைாளுமன்றம் - 

SIAஇன் இே்திய 

ஆை்சியல் 

புத்தகம்  



 
 

மாேிலேிரவ்ாகம், மாேிலசை்ைமன்றம் 

- உள்ளாை்சிஅழமப்புகள், 

பஞ்சாயத்துராஜ்.  

 கூை்ைாை்சியின்அடிப்பழைத்தன்ழமக

ள்: மத்திய - மாேிலஉறவுகள்.  

(அ) 

லை்சுமி காே்த் – 

ன் இே்திய 

ஆை்சியல் 

புத்தகம்  

(ம) 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் 2-6 

நதரவ்ு எண் 13.  நம 29 

இந்தியாவின்வரலாறுமை்றும்பண்பாடு 

 இே்தியப்பண்பாை்டின்இயல்புகள், 

நவற்றுழமயில்ஒற்றுழம - இனம், 

வமாழி, வைக்காறு.  

 இே்தியாஒருமதசச்ாரப்ற்றோடு.  

 தமிை்சமுதாயவரலாறுஅதுவதாைரப்ா

னவதால்லியல்கண்டுபிடிப்புகள் 

 

11, 12 வது இே்திய 

அறவியலும் 

பண்பாடும்  

8 வது புத்தகம் 

இலாபம், ேை்ைம், 

தள்ளுபடி  

மீப்வபருவபாதுக்கார

ணி – 

மீசச்ிறுவபாதுமைங்கு 

வசப்ைம்பர ்

2021 
இந்தியஆட்சியியல்: 

 நதரத்ல் - இே்தியேீதிஅழமப்புகள் - 

சை்ைத்தின்ஆை்சி. 

 வபாதுவாை்வில்ஊைல் - 

ஊைல்தடுப்புேைவடிக்ழககள் - 

நலாக்பால்மற்றும்நலாக்ஆயுக்தா - 

தகவல்அறியும்உரிழம - 

வபண்களுக்குஅதிகாரமளித்தல் - 

நுகரந்வாரப்ாதுகாப்புஅழமப்புகள் - 

மனிதஉரிழமகள்சாசனம். 

SIAஇன் இே்திய 

ஆை்சியல் 

புத்தகம்  

(அ) 

லை்சுமி காே்த் – 

ன் இே்திய 

ஆை்சியல் 

புத்தகம்  

 

நதரவ்ு எண் 14.  ஜூன் 01 

புவியியல் : 

 புவி அழமவிைம் - இயற்ழக 

அழமவுகள் – பருவமழை, மழைப் 

வபாழிவு, வானிழல மற்றும் 

காலேிழல 

11 வது புவியியல் 

– அலகு 1 முதல் 6  

6,7,8வது முழு 

புத்தகம் 
தனி வை்டி, கூை்டு 

வை்டி 

அக்நைாபர ்
2021 



 
 

இந்தியப்தபாருளாதாரம் 

இே்தியப்வபாருளாதாரத்தின்இயல்புகள் - 

ஐே்தாண்டுதிை்ைமாதிரிகள் - ஒருமதிப்பீடு 

- திை்ைக்குழுமற்றும்ேிதிஆநயாக். 

பழைய 11 வது 

வபாருளாதாரம்  

12 வது 

வபாருளாதாரம் 1 

– 5, 10, 11 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் அலகு 

8 

நதரவ்ு எண் 15.  ஜூன் 05 

புவியியல்: 

 ேீரவ்ளங்கள் - ஆறுகள் - மண், 

கனிமவளங்கள்மற்றும்இயற்ழகவள

ங்கள் - 

காடுமற்றும்வனஉயிரினங்கள் - 

நவளாண்முழறகள். 

 நபாக்குவரத்து - தகவல்வதாைரப்ு 

 

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 

SIAஇன் 

புவியியல் 

புத்தகம் 

(ம) 

NCERTNCERT 
11, 12thபுவியியல் 

புத்தகம் 

(ம) 

12 வது புவியியல் 

– அலகு6(ம) 

11 வது புவியியல் 

– அலகு7(ம) 

 
9 வது புத்தகம் 

பரப்பு, சுற்றளவு  - 

வகாள்ளளவு 
ேவம்பர ்2021 

 

இந்தியப்தபாருளாதாரம்: 

இே்தியரிசரவ்்வங்கி - ேிதிஆழணயம்- 

மத்தியமாேிலஅரசுகளுக்கிழைநயயான

11 வது 

வபாருளாதாரம் 

அலகு 7 –9 

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/


 
 

ேிதிப்பகிரவ்ு - சரக்குமற்றும்நசழவவரி (ம) 

12 வது 

வணிகவியல் 

அலகு 6-8 
(ம) 

11 வது 

வணிகவியல் 10-

12, 19-21, 25-26 

நதரவ்ு எண் 16.  ஜூன் 08 

புவியியல்: 

 தமிை்ோடுமற்றும்இே்தியாவில்மக்கள்

வதாழகஅைரத்்திமற்றும்பரவல். 

 நபரிைர ் - நபரிைரந்மலாண்ழம - 

சுற்றுசச்ூைல் – பருவேிழலமாற்றம் 

 

12 வது புவியியல் 

– அலகு1-5, 7,8 
(ம) 

11 வது புவியியல் 

– அலகு8 
(ம) 
Census India data 

10 வது புத்தகம் 
காலம்மற்றும்நவழல. 

 
டிசம்பர2்021 

இந்தியப்தபாருளாதாரம்: 

வருவாய்ஆதாரங்கள்- 

வபாருளாதாரநபாக்குகள் - 

நவழலவாய்ப்புஉருவாக்கம், 

ேிலசச்ீரத்ிருத்தங்கள்மற்றும்நவளாண்

ழம - 

நவளாண்ழமயில்அறிவியல்வதாழில்நுை்

பத்தின்பயன்பாடு - வதாழில்வளரச்ச்ி - 

ஊரகேலன்சாரத்ிை்ைங்கள் - 

சமூகப்பிரசச்ிழனகள் - மக்கள்வதாழக, 

கல்வி, ேலவாை்வு, நவழலவாய்ப்பு, 

வறுழம 

11 வது 

வணிகவியல் 

அலகு 32, 33 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் அலகு 

8 
(ம) 

திை்ைங்கள்  

(ம) 

11 வது 

வபாருளாதாரம் 

அலகு 10 –11 

(ம) 

12 வது 

வணிகவியல் 

அலகு 20 

நதரவ்ு எண் 17.  ஜூன் 12 
தபாது அறிவியல்: 

நபரண்ைத்தின்இயல்பு - 

11 + 12 வது 

இயற்பியல் 

புத்தகம் 

9,10வது முழு 

புத்தகம் 
ரயில், தூரம், நேரம்  ஜனவரி2022 



 
 

இயற்பியல்அளவுகளின்அளவீடுகள் - 

இயக்கவியலில்வபாதுஅறிவியல்விதிகள் - 

விழச, அழுத்தம்மற்றும்ஆற்றல் - 

அன்றாைவாை்வில்இயே்திரவியல், 

மின்னியல்காே்தவியல், ஒளி, ஒலி, 

வவப்பம்மற்றும்அணுக்கருஇயற்பியலின்

அடிப்பழைநகாை்பாடுகளும்அதன்பயன்

பாடுகளும். 

தபாது அறிவியல்: 

தனிமங்களும்நசரம்ங்களும், அமிலங்கள், 

காரங்கள், உப்புகள், 

வபை்நராலியவபாருை்கள், உரங்கள், 

பூசச்ிக்வகால்லிகள், 

உநலாகவியல்மற்றும்உணவில்கலப்பைம்.  

11 + 12 வது 

நவதியியல்  

புத்தகம் 

நதரவ்ு எண் 18.  ஜூன் 15 

தபாது அறிவியல்: 

 உயிரியலின்முக்கியநகாை்பாடுகள், 

உயிரினங்களின்வழகப்பாடு, 

பரிணாமம், மரபியல், உைலியல், 

ஊை்ைசச்த்து, 

உைல்ேலம்மற்றும்சுகாதாரம், 

மனிதநோய்கள்.  

 சுற்றுப்புறசச்ூைல்அறிவியல் 

11 + 12 வது உயிர ்

தாவரவியல் (ம) 

உயிர ்

விலங்கியல்   

புத்தகம் 11 வது புத்தகம் 
வயது கணக்குகள், 

குைாய்கள்  
பிப்ரவரி2022 

நதரவ்ு எண் 19.  ஜூன் 19 

தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, பண்பாடு, 
மரபு மை்றும் சமூக– 
அரசியல்இயக்கங்கள்: 
 விடுதழலப்நபாராை்ைத்தில்தமிை்ோை்

டின்பங்கு – 

ஆங்கிநலயருக்குஎதிரானவதாைக்க

காலகிளரச்ச்ிகள் - 

விடுதழலப்நபாராை்ைத்தில்வபண்க

தற்கால 

தமிை்ோடு 

வரலாறு – 

க.வவங்கநைசன் 

(ம) 

11 வது அரசியல் 

அறிவியல் அலகு 

13 – 15 

12வது புத்தகம் 
தருக்கக்காரணவியல் 

- புதிரக்ள் - பகழை 

 
மாரச்2்022 

 



 
 

ளின்பங்கு.  

 தமிை்ோை்டின்பல்நவறுசீரத்ிருத்தவா

திகள், 

சீரத்ிருத்தஇயக்கங்கள்மற்றும்மாற்ற

ங்கள் 

 பாரதியார,் வ.உ.சிதம்பரனார,் தே்ழத 

வபரியார,் காமராசர,் முத்துவலை்சுமி 

அம்ழமயார.் மூவலூர ் இராமாமிரத்ம் 

மற்றும் பல நதசத் தழலவரக்ள்.  

 தமிை்ோை்டு விடுதழலப் 

நபாராை்ைத்தின் பல்நவறு ேிழலகள் 

மற்றும் இயக்கங்கள் 

நதரவ்ு எண் 20.  

 
 
 
 
 

ஜூன் 22 

தமிழகத்தில் வளர்சச்ி நிர்வாகம்: 

 சமூகேீதியும்சமூகேல்லிணக்கமும்ச

மூகப்வபாருளாதாரநமம்பாை்டின்மூ

லாதாரங்கள்.  

 தமிைகத்தின்கல்விமற்றும்ேலவாை்வு

முழறழமகள்.  

 தமிைகப்புவியியல்கூறுகளும்வபாரு

ளாதாரவளரச்ச்ியில்அவற்றின்தாக்க

மும். 

 

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 

காை்சிக்காரணவியல் 

- 

எண்எழுத்துக்காரண

வியல் - எண்வரிழச. 

ஏப்ரல் 2022 

நதரவ்ு எண் 21.  ஜூன் 26 இே்திய வரலாறு + இே்திய ஆை்சியியல் முழுத்நதரவ்ு  

நதரவ்ு எண் 22.  ஜூன் 29 புவியியல் + இே்தியப் வபாருளாதாரம் முழுத்நதரவ்ு 

நதரவ்ு எண் 23.  இறணய ததர்வு வபாது அறிவியல் முழுத்நதரவ்ு 



 
 

நதரவ்ு எண் 24.  ஜூழல 03 அலகு 8+ அலகு9 முழுத்நதரவ்ு 

நதரவ்ு எண் 25.  இறணய ததர்வு ேைப்பு ேிகை்வுகள் முழுத்நதரவ்ு 1 (ஜூழல 2021 முதல் டிசம்பர ்2021 வழர) 

நதரவ்ு எண் 26.  இறணய ததர்வு ேைப்பு ேிகை்வுகள் முழுத்நதரவ்ு 2(ஜனவரி 2022 முதல் ஜூன் 2022 வழர ) 

நதரவ்ு எண் 27.  ஜூழல 06 வபாது தமிை் முழுத்நதரவ்ு 1 

நதரவ்ு எண் 28.  ஜூழல 10 வபாது தமிை் முழுத்நதரவ்ு 2 

நதரவ்ு எண் 29.  ஜூழல 13 வபாது தமிை் முழுத்நதரவ்ு 3 

நதரவ்ு எண் 30.            ஜூழல 17 மாேில அளவிலான இலவச மாதிரி நதரவ்ு  (100 வபா அ +100 வபா த– நகள்விகள்) 

 

 

ததரவ்ின் சிைப்புகள்: 

1. அழனத்து நதரவ்ுகளும் 200 நகள்விகளுக்கு ேைத்தப்படும் 

1. இத்நதரவ்ு வதாைர ்முற்றிலும் புதியநகள்விகளின்வதாகுப்ழப வகாண்டுள்ளது  

2. குரூப் IV மற்றும்குரூப் II/IIA இன்புதியபாைத்திை்ைம்மற்றும் TNPSC 

ஆல்வவளியிைப்பை்ைதற்நபாழதயவடிவத்தின்அடிப்பழையில் நதரவ்ு வதாைர ்உருவாக்கப்பை்டுள்ளது  

3. நதரவ்ு முடிே்த பிறகு வினாக்களுக்கான விழைகள் பகுப்பாய்வுவசய்யப்படும்  

4. தநரடிவிவாதம்அண்ணாநகரற்மயதநரடி வகுப்பு 

(ஆஃப்றலன்)மாணவரக்ளுக்குமடட்ுதமவழங்கப்படும்  

5. மை்ைறமயங்கள்மை்றும்ஆன்றலன்மாணவரக்ளுக்கு, 

பதிவுதசய்யப்பட்டகாதணாளிகள்மடட்ுதமவழங்கப்படும். 

6. காதணாளிகள் 7 நாடக்ளுக்கு மடட்ுதம இறணயத்தில் காடச்ிக்காக இருக்கும் 

7. விழைகளுக்கான விளக்கங்கள் PDFவடிவில் மைட்ுநம வைங்கப்படும் 
 


