CSPNT குரூப்VI – ப ொது தமிழ் பெறிவூட்டல் ததர்வுத் பதொடர் 2222–
அண்ணொ நகர் – பென்னை – தநரடி ததர்வு

ததர்வுத் பதொடரின் விவரங்கள்
கட்டணம்

:

ரூ 2000 -/(புதிய மொணவர்களுக்கு) ;ரூ 1750/- ( னைய மொணவர்களுக்கு)

ததர்வு பதொடங்கும் நொள்

:

ஏப்ரல் 6, 2022 (ஒவ்பவொரு புதன் மற்றும் ெைிக்கிைனமயும்)

ததர்வு தநரம்

:

ததர்வு முனற

:

தநரடி ததர்வு(Offline)

பதொடர்புக்கு

:

55475547-055| 54453052-055 | 53433554-055| 66266 76677

தமலும் தகவல்களுக்கு

:

tnpscfeedback@shankarias.in

ிற் கல் 2:00 முதல் 3:30 வனர – (கலந்துனரயொடல் ிற் கல் 3:54 முதல் மொனல 4:54 வனர)

02
ததர்வுகள்

20புத்தக வொரியொை ததர்வுகள் 5 + முழு புத்தக ததர்வுகள் +
3முழு மொதிரி ததர்வுகள்

ததர்வு எண்
ததர்வு 1.
ததர்வு 2.
ததர்வு 3.
ததர்வு 4.
ததர்வு 5.
ததர்வு 6.
ததர்வு 7.
ததர்வு 8.
ததர்வு 9.
ததர்வு 10.
ததர்வு 11.
ததர்வு 12.
ததர்வு 13.
ததர்வு 14.
ததர்வு 15.
ததர்வு 16.
ததர்வு 17.
ததர்வு 18.
ததர்வு 19.
ததர்வு 20.

ததர்வு தததி
ஏப்ரல் 6
ஏப்ரல் 9
ஏப்ரல் 16
ஏப்ரல் 20
ஏப்ரல் 23
ஏப்ரல் 27
ஏப்ரல் 30
தம 4
தம 7
தம 14

ததர்வு ொடத்திட்டம்

6 வது பதொகுதி 1, 2, 3 புத்தகம் (80 (G+L)+10C+10T)
7 வது பதொகுதி 1, 2, 3 புத்தகம் (80 (G+L)+10C+10T)

6 வது மற்றும் 7 வது முழு ததர்வு (80 (G+L)+10C+10T)
8 வது புத்தகம்
8 வது புத்தகம்
9 வது புத்தகம்
9 வது புத்தகம்

10 வது புத்தகம்
10 வது புத்தகம்

குதி 1 (80 (G+L)+10C+10T)
குதி 2 (80 (G+L)+10C+10T)
குதி 1 (80 (G+L)+10C+10T)
குதி 2 (80 (G+L)+10C+10T)
குதி 1 (80 (G+L)+10C+10T)
குதி 2 (80 (G+L)+10C+10T)

8 வது , 9 வது , 10 வது முழு புத்தகத் ததர்வு (80 (G+L)+10C+10T)

தம 18

11 வது புத்தகம்

குதி 1 (80 (G+L)+10C+10T)

தம 21

11

புத்தகம்

குதி 2 (80 (G+L)+10C+10T)

தம 25
தம 28
ஜூன் 4

வது

12 வது புத்தகம்
12 வது புத்தகம்

குதி 1 (85 (G+L)+10C+5T)
குதி 2 (90 (G+L)+10C)

11 வது , 12 வது முழு புத்தகத் ததர்வு (90 (G+L)+10C)

ஜூன் 8

குதி ‘அ’ - ப ொது தமிழ் ததர்வு (100G)

ஜூன் 11

குதி ‘ஆ’ மற்றும் ‘இ’ - ப ொது தமிழ் ததர்வு (100L)

ஜூன் 18

முழுனமயொை ப ொது தமிழ் ததர்வு 1 (100G+100L தகள்விகள்)

ஜூன் 25

முழுனமயொை ப ொது தமிழ் ததர்வு 2 (100G+100L தகள்விகள்)

ஜூனல 2

முழுனமயொை ப ொது தமிழ் ததர்வு 3 (100G+100L தகள்விகள்)

“G-இலக்கணம், L-இலக்கியம், C – த்தியிலிருந்து புரிந்து பகொண்டு விைொவிற்கு வினடயளித்தல், Tதிருக்குறள்”
இலக்கணத்திற்கு, னைய + புதிய புத்தகங்கள்; இலக்கியத்திற்கு, புதிய புத்தகங்கனள டிக்கவும்

பெறிவூட்டல் ததர்வு பதொடரின் ெிறப்புகள்:
1. இத்ததர்வு பதொடர் முற்றிலும் புதிய தகள்விகளின் பதொகுப்ன

பகொண்டுள்ளது

2. குரூப் IV மற்றும் குரூப் II/IIA இன் புதிய ொடத்திட்டம் மற்றும் TNPSC ஆல் பவளியிடப் ட்ட தற்த ொனதய
வடிவத்தின் அடிப் னடயில் ததர்வு பதொடர் உருவொக்கப் ட்டுள்ளது
3. இந்த பெறிவூட்டல் ததர்வுத் பதொடர் TNPSC ததர்வுகளின் தற்த ொனதய சூழ்நினலக்கு ஏற்றொர் த ொல்
வடிவனமக்கப் ட்டுள்ளது

4. ததர்வு முடிந்த

ிறகு விைொக்களுக்கொை வினடகள்

குப் ொய்வு பெய்யப் டும்

5. தநரடி விவொதம் அண்ணொநகர் னமய தநரடி வகுப்பு (ஆஃப்னலன்) மொணவர்களுக்கு மட்டுதம
வைங்கப் டும்

6. மற்ற னமயங்கள் மற்றும் ஆன்னலன் மொணவர்களுக்கு, திவு பெய்யப் ட்ட கொபணொளிகள் மட்டுதம
வைங்கப் டும்.

7. கொபணொளிகள் 7 நொட்களுக்கு மட்டுதம இனணயத்தில் கொட்ெிக்கொக இருக்கும்

திருக்குறள்

ொடத்திட்டம்

ததர்வு எண்

அதிகொரம்

ததர்வு 1

அன்பு , ண்பு

ததர்வு 2

கல்வி ,தகள்வி

ததர்வு 3

அறிவு ,அடக்கம்

ததர்வு 4

ஒழுக்கம் ,ப ொனற

ததர்வு 5

நட்பு ,வொய்னம

ததர்வு 6

கொலம் ,வலி

ததர்வு 7

ஒப்புரவறிதல் ,ப ய்நன்றி

ததர்வு 8

ெொன்றொண்னம , ப ரியொனர துனணக்தகொடல்

ததர்வு 9

ப ொருள் பெயல் வனக , வினைத்திட் ம்

ததர்வு 10

இைியனவ கூறல் ,ஊக்கமுனடனம

ததர்வு 11

ஈனக , பதரிந்து பெயல்வனக

ததர்வு 12

இன்ைொ பெய்யொனம , கூட நட்பு

ததர்வு 13

உைவு

