தமிழ் நாடு மாநில அளவிலான TNPSCகுரூப் IV ததர்வுத் ததாடர் 2022

Madurai - Regular Batch
TNPSC GROUP –
தேர்வுே்தேொடரின்விவரங் கள்
கட்டணம்

:

Rs. 4000/-(புதிய மாணவர்களுக்கு) Rs. 3500/- (பழைய மாணவர்களுக்கு)

தேர்வு தேொடங் கும் நொள்

:

ஏப் ரல் 13, 2022 (ஒவ் வவாரு புதன் கிழமை ைற் றுை் சனிக்கிழமை)

தேர்வு தநரம்

:

2:00 பிற் பகல் முதல் 5:00 வழர

தேர்வு முறை

:

நேரடி நதர்வு(Offline)

தேொடர்புக்கு

:

0452 - 4255455 |9789622555

தமலும் ேகவல் களுக்கு

:

tnpscfeedback@shankarias.in

IV

30
ததர்வுகள்

10 அடிப் படட ததர்வுகள் + 10 அலகு ததர்வுகள் + 9
முழு ததர்வுகள் + 1 மாதிரி ததர்வு

அடிப் பறடே்தேர்வு (TNSCERTஅடிப் பறடயிலொனஅணுகுமுறை)
TNPSCகுரூப் –IV 200 தகள் விகள்
தேர்வு எண்

தேர்வு பொடப் பகுதி
தபொதுேமிழ் மை் றும் தபொதுஅறிவு

ததர்வு
தததி

ததர்வு எண் 1.

ஏப்ரல் 13

ததர்வு எண் 2.

ஏப் ரல் 18*

ததர்வு எண் 3.

ஏப்ரல் 20

ததர்வு எண் 4.

ஏப்ரல் 23

ததர்வு எண் 5.

ஏப்ரல் 27

ததர்வு எண் 6.

ஏப்ரல் 30

ததர்வு எண் 7.

தம 04

ததர்வு எண் 8.

தம 07

ததர்வு எண் 9.

தம 11

ததர்வு எண் 10.

தம 14

6,7ைற் றுை் 8 ஆம் வகுப் பு புத்தகங் கள் - ப ொதுதமிழ் - முழுபுத்தகை் ( G+L+C+T )
6,7 ைற் றுை் 8 ஆம் வகுப் பு புத்தகங் கள் -ப ொதுஅறிவு, திறனறிவு மற் றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA)
9வதுபுத்தகை் – ப ொதுதமிழ் (G+L+C+T)
9வதுபுத்தகை் - ப ொதுஆய் வுகள் , திறனறிவு மற் றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA)
10வதுபுத்தகை் – ப ொதுதமிழ் (G+L+C+T)
10வதுபுத்தகை் –ப ொதுஆய் வுகள் , திறனறிவு மற் றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA)
11வதுபுத்தகை் – ப ொதுதமிழ் (G+L+C+T)
12வதுபுத்தகை் – ப ொதுதமிழ் (G+L+C+T)
ப ொதுத்தமிழ் முழுத்நதர்வு- 6முதல் 10வமர(G+L+C+T)
ப ொதுத்தமிழ் முழுத்நதர்வு- 11முதல் 12வமர(G+L+C+T)

“G-இலக்கணை் ,L-இலக்கியை் , C–பத்தியிலிருந்து புரிே்து பகொள் ளுதல் , T-திருக்குறள் ”
இலக்கணத்திற் கு,

மழய + புதியபுத்தகங் கள் ; இலக்கியத்திற் கு, புதியபுத்தகங் கமளபடிக்கவும்

முக்கிய தேர்வு (பொடே்திட்டே்தின் அடிப் பறடயிலொனஅணுகுமுறை)
TNPSC குரூப் IVIV – 200தகள் விகள்
ததர்வு எண்

ததர்வு தததி

தபாது அறிவு பாடத்திட்டம் (100
தகள் விகள் )

எங் கு படிக்க?

தபாதுத் தமிழ்
(60தகள் விகள் )

தி (ம) நு

நடப் பு
நிகழ் வுகள்

(20தகள் விகள் )

(20தகள் விகள் )

இந் தியொவின்வரலொறுமை் றும் பண்பொடு

❖

சிே்துசைபவளிேொகரிகை் - கு ்தர்கள் ,
தில் லிசுல் தொன் கள் ,
முகலொயர்கள் ைற் றுை் ைரொத்தியர்கள் -

11வது வரலாறு:
அலகு – 1 முதல் 19
வழர

பதன் இே்தியவரலொறு.

SIASIAஇன்

இந் தியஆட்சியியல் :

❖
ததர்வு எண் 11.

தம 18

இே்தியஅரசியலமை ்பு

-

அரசியலமை ்பின் முகவுமர

-

அரசியலமை ்பின் முக்கியகூறுகள்

-

ஒன்றியை் ,
ைொேிலை் ைற் றுை் யூனியன்பிநரதசங் க
ள் .

❖

குடியுரிமை,

அடி ் மைஉரிமைகள் ,

அடி ் மைக்கைமைகள் ,
அரசின் பேறிமுமறக்நகொை் ொடுகள் .

இந்திய ஆட்சியல்
புத்தகம்
(அ)
லட்சுமி காந்த் –
ன்
இந்திய
ஆட்சியல்
புத்தகம்

6 வது புத்தகம்

எண்ணியல் ,
சுருக்குதல் ,
காரணிகள்
வர்க்கம் , வர்க்க
மூலம் , கனங் கள் ,
கனமூலங் கள்

ஜூழல

2021

ஆகஸ்டு

2021

(ம)
12 வது அரசியல்
அறிவியல் 1,7

இந் தியதேசியஇயக்கம் :
நதசியைறுைலர்ச்சி

-

ஆங் கிநலயர்ஆை்சிக்குஎதிரொனபதொைக்க
கொலஎழுச்சிகள்

-

இே்தியநதசியகொங் கிரஸ்
தமலவர்கள் உருவொதல்
ததர்வு எண் 12.

தம 21

-

அை் ந த்கர்,

பி.ஆர்.
கத்சிங் ,

ைகொத்ைொகொே்தி,
பைௌலொனொஅபுல் கலொை் ஆசொத்,
இரொஜொஜி, சு ொஷ்சே்திரந ொஸ்

SIAஇன்

❖ ஒன்றியேிர்வொகை் ,
ஒன்றியேொைொளுைன்றை்

-

விழுக்கொடு,

7 வது புத்தகம்

ஜவஹர்லொல் நேரு,ரவீே்திரேொத்தொகூர்,

இந் தியஆட்சியியல் :

சரொசரி,

12 வது வரலாறு 19

ஆட்சியல்
புத்தகம்

இந்திய

விகிதை் ைற் றுை் விகி
தொச்சொரை் .

ைொேிலேிர்வொகை் , ைொேிலசை்ைைன்றை்
-

உள் ளொை்சிஅமை ்புகள் ,
ஞ் சொயத்துரொஜ் .

❖ கூை்ைொை்சியின் அடி

் மைத்தன் மைக

ள் : ைத்திய - ைொேிலஉறவுகள் .

இந் தியொவின்வரலொறுமை் றும் பண்பொடு

❖

இே்திய ் ண் ொை்டின் இயல் புகள் ,
நவற் றுமையில் ஒற் றுமை

-

இனை் ,

(அ)
லட்சுமி காந்த் –
ன்
இந்திய
ஆட்சியல்
புத்தகம்
(ம)
12 வது அரசியல்
அறிவியல் 2-6
11, 12 வது இந்திய
அறவியலும்
பண்பாடும்

பைொழி, வழக்கொறு.

❖
❖

இே்தியொஒருைதச்சொர் ற் றேொடு.
தமிழ் சமுதொயவரலொறுஅதுபதொைர் ொ
னபதொல் லியல் கண்டுபிடி ்புகள்

ததர்வு எண் 13.

தம 25

இந் தியஆட்சியியல் :

❖

SIAஇன்

நதர்தல் - இே்தியேீ திஅமை ்புகள் சை்ைத்தின் ஆை்சி.

❖

ப ொதுவொழ் வில் ஊழல்

-

ஊழல் தடு ்புேைவடிக்மககள்

-

நலொக் ொல் ைற் றுை் நலொக்ஆயுக்தொ

-

தகவல் அறியுை் உரிமை

-

ப ண்களுக்குஅதிகொரைளித்தல்

-

நுகர்நவொர் ொதுகொ ்புஅமை ்புகள்

-

இந்திய
ஆட்சியல்
புத்தகம்
(அ)
லட்சுமி காந்த் –
ன்
இந்திய
ஆட்சியல்
புத்தகம்

8 வது புத்தகம்

இலாபம் , நட்டம் ,
தள் ளுபடி
மீ ்ப ருப ொதுக்கொர
ணி –
மீச்சிறுப ொதுைைங் கு

வெப்டம் பர்

2021

ைனிதஉரிமைகள் சொசனை் .
புவியியல் :
ததர்வு எண் 14.

தம 28

❖

புவி
அமைவிைை்
இயற் மக
அமைவுகள் –
ருவைமழ, ைமழ ்
ப ொழிவு,
வொனிமல
ைற் றுை்
கொலேிமல

11 வது புவியியல்
– அலகு 1 முதல் 6

6,7,8வது முழு
புத்தகம்

தனி வட்டி, கூட்டு
வட்டி

அக்தடாபர்

2021

இந் தியப் தபொருளொேொரம்
இே்திய ்ப ொருளொதொரத்தின் இயல் புகள் ஐே்தொண்டுதிை்ைைொதிரிகள் - ஒருைதி ்பீடு
- திை்ைக்குழுைற் றுை் ேிதிஆநயொக்.

8
SIAஇன்

புவியியல் :

❖

ேீ ர்வளங் கள்

-

ஆறுகள்

-

ைண்,

கனிைவளங் கள் ைற் றுை் இயற் மகவள
ங் கள்

-

கொடுைற் றுை் வனஉயிரினங் கள்

-

நவளொண்முமறகள் .

❖

ததர்வு எண் 15.

ஜூன் 01

பழைய 11 வது
வபாருளாதாரம்
12 வது
வபாருளாதாரம் 1
– 5, 10, 11
12 வது அரசியல்
அறிவியல் அலகு

ந ொக்குவரத்து - தகவல் பதொைர்பு

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
இந் தியப் தபொருளொேொரம் :
இே்தியரிசர்வ் வங் கி - ேிதிஆமணயை் ைத்தியைொேிலஅரசுகளுக்கிமைநயயொன

புவியியல்
புத்தகம்
(ம)

NCERTNCERT
11, 12thபுவியியல்
புத்தகம்
(ம)

12 வது புவியியல்
– அலகு6(ம)

11 வது புவியியல்
– அலகு7(ம)

11 வது
வபாருளாதாரம்
அலகு 7 –9

9 வது புத்தகம்

ர ்பு, சுற் றளவு பகொள் ளளவு

நவம் பர் 2021

ேிதி ் கிர்வு - சரக்குைற் றுை் நசமவவரி

(ம)
12 வது
வணிகவியல்
அலகு 6-8
(ம)
11 வது
வணிகவியல் 1012, 19-21, 25-26

புவியியல் :

12 வது புவியியல்

❖

தமிழ் ேொடுைற் றுை் இே்தியொவில் ைக்கள்
பதொமகஅைர்த்திைற் றுை் ரவல் .

❖

ந ரிைர்

-

ந ரிைர்நைலொண்மை

சுற் றுச்சூழல் –

ததர்வு எண் 16.

ததர்வு எண் 17.

ஜூன் 08

ஜூன் 11

-

ருவேிமலைொற் றை்

இந் தியப் தபொருளொேொரம் :
வருவொய் ஆதொரங் கள் ப ொருளொதொரந ொக்குகள்
நவமலவொய் ்புஉருவொக்கை் ,
ேிலச்சீர்திருத்தங் கள் ைற் றுை் நவளொண்
மை
நவளொண்மையில் அறிவியல் பதொழில் நுை்
த்தின் யன் ொடு - பதொழில் வளர்ச்சி ஊரகேலன் சொர்திை்ைங் கள்
சமூக ்பிரச்சிமனகள் - ைக்கள் பதொமக,
கல் வி,
ேலவொழ் வு,
நவமலவொய் ்பு,
வறுமை

தபாது அறிவியல் :
ந ரண்ைத்தின் இயல் பு

-

– அலகு1-5, 7,8
(ம)

11 வது புவியியல்
– அலகு8
(ம)
Census India data
11 வது
வணிகவியல்
அலகு 32, 33
12 வது அரசியல்
அறிவியல் அலகு

10 வது புத்தகம்

கொலை் ைற் றுை் நவமல.

டிெம் பர்2021

8
(ம)
திட்டங் கள்
(ம)
11 வது
வபாருளாதாரம்
அலகு 10 –11
(ம)
12 வது
வணிகவியல்
அலகு 20
11 + 12 வது
இயற் பியல்
புத்தகம்

9,10வது முழு
புத்தகம்

ரயில் , தூரம் , தநரம்

ஜனவரி2022

இயற் பியல் அளவுகளின் அளவீடுகள்

-

இயக்கவியலில் ப ொதுஅறிவியல் விதிகள் விமச,

அழுத்தை் ைற் றுை் ஆற் றல்

-

அன்றொைவொழ் வில் இயே்திரவியல் ,
மின் னியல் கொே்தவியல் ,

ஒளி,

ஒலி,

பவ ் ை் ைற் றுை் அணுக்கருஇயற் பியலின்
அடி ் மைநகொை் ொடுகளுை் அதன் யன்
ொடுகளுை் .
தபாது அறிவியல் :
தனிைங் களுை் நசர்ைங் களுை் , அமிலங் கள் ,
கொரங் கள் , உ ்புகள் ,
ப ை்நரொலியப ொருை்கள் , உரங் கள் ,
பூச்சிக்பகொல் லிகள் ,
உநலொகவியல் ைற் றுை் உணவில் கல ் ைை் .
தபாது அறிவியல் :
❖ உயிரியலின் முக்கியநகொை் ொடுகள் ,
உயிரினங் களின் வமக ் ொடு,
ரிணொைை் ,
ததர்வு எண் 18.

ஜூன் 15

ைரபியல் ,

உைலியல் ,

ஊை்ைச்சத்து,

11 + 12 வது
தவதியியல்
புத்தகம்

11 + 12 வது உயிர்
தாவரவியல் (ம)
உயிர்
விலங் கியல்
புத்தகம்

11 வது புத்தகம்

வயது கணக்குகள் ,
குைாய் கள்

பிப்ரவரி2022

12வது புத்தகம்

தருக்கக்கொரணவியல்
- புதிர்கள் - கமை

மார்ெ்2022

உைல் ேலை் ைற் றுை் சுகொதொரை் ,
ைனிதநேொய் கள் .

❖ சுற் று

ததர்வு எண் 19.

ஜூன் 18

்புறச்சூழல் அறிவியல்

ேமிழ் நொட்டின் வரலொறு, பண்பாடு,
மரபு மை் றும் சமூக–
அரசியல் இயக்கங் கள் :
❖ விடுதமல ்ந ொரொை்ைத்தில் தமிழ் ேொை்
டின் ங் கு

–

ஆங் கிநலயருக்குஎதிரொனபதொைக்க
கொலகிளர்ச்சிகள்
விடுதமல ்ந ொரொை்ைத்தில் ப ண்க

-

தற் கால
தமிை் நாடு
வரலாறு –
க.வவங் கதடென்
(ம)
11 வது அரசியல்
அறிவியல் அலகு
13 – 15

ளின் ங் கு.

❖

தமிழ் ேொை்டின் ல் நவறுசீர்திருத்தவொ
திகள் ,
சீர்திருத்தஇயக்கங் கள் ைற் றுை் ைொற் ற
ங் கள்

❖

ொரதியொர், வ.உ.சிதை் ரனொர், தே்மத
ப ரியொர், கொைரொசர், முத்துபலை்சுமி
அை் மையொர். மூவலூர் இரொைொமிர்தை்
ைற் றுை்

❖

ல நதசத் தமலவர்கள் .

தமிழ் ேொை்டு
ந ொரொை்ைத்தின்

விடுதமல ்
ல் நவறு ேிமலகள்

ைற் றுை் இயக்கங் கள்
தமிழகத்தில் வளர்சசி
் நிர்வாகம் :
❖ சமூகேீ தியுை் சமூகேல் லிணக்கமுை் ச
மூக ்ப ொருளொதொரநைை் ொை்டின் மூ
லொதொரங் கள் .
ஜூன் 22

❖

தமிழகத்தின் கல் விைற் றுை் ேலவொழ் வு
முமறமைகள் .

❖

ததர்வு எண் 20.

தமிழக ்புவியியல் கூறுகளுை் ப ொரு
ளொதொரவளர்ச்சியில் அவற் றின் தொக்க
முை் .

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

ததர்வு எண் 21.

ஜூன் 25

Tamil Nadu only
இந்திய வரலாறு + இந்திய ஆட்சியியல் முழுத்ததர்வு

ததர்வு எண் 22.

ஜூன் 29

புவியியல் + இந்தியப் வபாருளாதாரம் முழுத்ததர்வு

ததர்வு எண் 23.

இடணய ததர்வு

வபாது அறிவியல் முழுத்ததர்வு

கொை்சிக்கொரணவியல்

11, 12 வது முழு
புத்தகம்

எண்எழுத்துக்கொரண
வியல் - எண்வரிமச.

ஏப்ரல்

2022

ததர்வு எண் 24.

ஜூழல 02

அலகு 8+ அலகு9 முழுத்ததர்வு

ததர்வு எண் 25.

இடணய ததர்வு

நடப்பு நிகை் வுகள் முழுத்ததர்வு 1 (ஜூழல 2021 முதல் டிெம் பர் 2021 வழர)

ததர்வு எண் 26.

இடணய ததர்வு

நடப்பு நிகை் வுகள் முழுத்ததர்வு 2(ஜனவரி 2022 முதல் ஜூன் 2022 வழர )

ததர்வு எண் 27.

ஜூழல 06

வபாது தமிை் முழுத்ததர்வு 1

ததர்வு எண் 28.

ஜூழல 09

வபாது தமிை் முழுத்ததர்வு 2

ததர்வு எண் 29.

ஜூழல 13

வபாது தமிை் முழுத்ததர்வு 3

ததர்வு எண் 30.

ஜூழல 17

மாநில அளவிலான இலவெ மாதிரி ததர்வு (100 வபா அ +100 வபா த– தகள் விகள் )

ததர்வின் சிறப் புகள் :
1. அழனத்து ததர்வுகளும் 200 தகள் விகளுக்கு நடத்தப் படும்

1. இத்நதர்வு பதொைர் முற் றிலுை் புதியநகள் விகளின் பதொகு ் ம பகொண்டுள் ளது
2. குரூ ் IV ைற் றுை் குரூ ் II/IIA இன் புதிய ொைத்திை்ைை் ைற் றுை் TNPSC
ஆல் பவளியிை ் ை்ைதற் ந ொமதயவடிவத்தின் அடி ் மையில் நதர்வு பதொைர் உருவொக்க ் ை்டுள் ளது
3. நதர்வு முடிே்த பிறகு வினொக்களுக்கொன விமைகள் கு ் ொய் வுபசய் ய ் டுை்
4. தநரடிவிவொேம் அண்ணொநகர்றமயதநரடி வகுப் பு
(ஆஃப் றலன்)மொணவர்களுக்குமட்டுதமவழங் கப் படும்
5. மை் ைறமயங் கள் மை் றும் ஆன்றலன்மொணவர்களுக்கு,
பதிவுதசய் யப் பட்டகொதணொளிகள் மட்டுதமவழங் கப் படும் .
6. கொதணொளிகள் 7 நொட்களுக்கு மட்டுதம இறணயே்தில் கொட்சிக்கொக இருக்கும்
7. விமைகளுக்கொன விளக்கங் கள் PDF PDFவடிவில் ைை்டுநை வழங் க ் டுை்

