
 

TNPSC  குரூப்  – IV  பபொது தமிழ் பெறிவூட்டல் ததர்வுத் பதொடர்  2022– 

COIMBATORE - நேரடி நேரவ்ு 

 

 

ததரவ்ுத் பதொடரின் விவரங்கள் 

கட்டணம்  : ரூ 1750/- (புதிய மாணவரக்ளுக்கு) ;ரூ 1500/- (பழைய மாணவரக்ளுக்கு) 

ததரவ்ு  பதொடங்கும் நொள்  :  ஏப்ரல் 8, 2022 (ஒவ்வவாரு வவள்ளிக்கிைழம மற்றும் வெவ்வாய்க்கிைழமயும்) 

ததரவ்ு  தநரம்  : பிற்பகல்  2:00 முதல்  3:30 வழர 

ததரவ்ு முறை  : நேரடி நேரவ்ு(Offline) 

பதொடர்புக்கு   : 0422-4380834/35| 9840702761|9489222761  

தமலும் தகவல்களுக்கு  : tnpscfeedback@shankarias.in  

 

 

 

20 
ததரவ்ுகள்      

12 புத்தக வொரியொன ததரவ்ுகள்   +5 முழு புத்தக 

ததரவ்ுகள்   +3 முழு மொதிரி ததரவ்ுகள் 

 

ததரவ்ு எண் ததரவ்ு தததி ததரவ்ு பொடத்திட்டம் 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in


 
ததரவ்ு  1.  ஏப்ரல் 8  6 வது  வதாகுதி  1, 2, 3 புத்தகம் (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  2.  ஏப்ரல் 12 7 வது வதாகுதி 1, 2, 3 புத்தகம் (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  3.  ஏப்ரல் 19  6 வது மற்றும் 7 வது முழு ததரவ்ு (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  4.  ஏப்ரல் 22 8 வது புத்தகம் பகுதி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  5.  ஏப்ரல் 26 8 வது புத்தகம் பகுதி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  6.  ஏப்ரல் 29 9 வது புத்தகம் பகுதி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  7.  தம 3 9 வது புத்தகம் பகுதி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  8.  தம 6 10 வது புத்தகம் பகுதி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  9.  தம 10  10 வது புத்தகம் பகுதி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  10.  தம 17  8 வது , 9 வது , 10 வது முழு புத்தகத ்ததரவ்ு (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  11.  தம 24 11 வது புத்தகம் பகுதி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  12.  தம 27 11 வது புத்தகம் பகுதி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 

ததரவ்ு  13.  தம 31 12 வது புத்தகம் பகுதி 1 (85 (G+L)+10C+5T) 

ததரவ்ு  14.  ஜூன் 3 12 வது புத்தகம் பகுதி 2 (90 (G+L)+10C) 

ததரவ்ு  15.  ஜூன் 10 11 வது , 12 வது முழு புத்தகத ்ததரவ்ு (90 (G+L)+10C) 

ததரவ்ு  16.  ஜூன் 14 பகுதி ‘அ’ - வபாது தமிை் ததரவ்ு (100G) 

ததரவ்ு  17.  ஜூன் 17 பகுதி ‘ஆ’ மற்றும் ‘இ’ - வபாது தமிை் ததரவ்ு (100L) 

ததரவ்ு  18.  ஜூன் 24 முழுழமயான வபாது தமிை் ததரவ்ு 1 (100G+100L தகள்விகள்) 

ததரவ்ு  19.  ஜூழல 1  முழுழமயான வபாது தமிை் ததரவ்ு 2 (100G+100L தகள்விகள்) 

ததரவ்ு  20.  ஜூழல 8 முழுழமயான வபாது தமிை் ததரவ்ு 3 (100G+100L தகள்விகள்) 
 

 

 

“G-இலக்கணம், L-இலக்கியம், C –பத்தியிலிருந்து புரிந்து வகாண்டு வினாவிற்கு விழையளித்தல், T-

திருக்குறள்” 



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

 

பெறிவூட்டல் ததரவ்ு பதொடரின் சிைப்புகள்: 

1. இத்ததரவ்ு வதாைர ்முற்றிலும் புதிய தகள்விகளின் வதாகுப்ழப வகாண்டுள்ளது  

2. குரூப் IV மற்றும் குரூப் II/IIA இன் புதிய பாைத்திை்ைம் மற்றும் TNPSC ஆல் வவளியிைப்பை்ை தற்தபாழதய 

வடிவத்தின் அடிப்பழையில் ததரவ்ு வதாைர ்உருவாக்கப்பைட்ுள்ளது  

3. இந்த வெறிவூை்ைல் ததரவ்ுத் வதாைர ்TNPSC ததரவ்ுகளின் தற்தபாழதய சூை்நிழலக்கு ஏற்றார ்தபால் 

வடிவழமக்கப்பைட்ுள்ளது 

4. ததரவ்ு முடிந்த பிறகு வினாக்களுக்கான விழைகள் பகுப்பாய்வு வெய்யப்படும்  

5. ஆன்றலன் மொணவரக்ளுக்கு, பதிவு பெய்யப்பட்ட  பகுப்பொய்வின் கொபணொளிகள் மடட்ுதம 

வழங்கப்படும். 

6. கொபணொளிகள் 7 நொடக்ளுக்கு மடட்ுதம இறணயத்தில் கொடச்ிக்கொக இருக்கும்  

 

 

 

 

 

 

திருக்குைள் பொடத்திட்டம்  

 

ததரவ்ு எண் அதிகொரம் 



 
ததரவ்ு 1 அன்பு , பண்பு  

ததரவ்ு 2 கல்வி  ,தகள்வி  

ததரவ்ு 3 அறிவு  ,அைக்கம் 

ததரவ்ு 4 ஒழுக்கம்  ,வபாழற  

ததரவ்ு 5 நை்பு  ,வாய்ழம 

ததரவ்ு 6 காலம்  ,வலி 

ததரவ்ு 7 ஒப்புரவறிதல்  ,வபய்நன்றி  

ததரவ்ு 8 ொன்றாண்ழம , வபரியாழர 

துழணக்தகாைல் 

ததரவ்ு 9 வபாருள் வெயல் வழக , விழனத்திை்பம்   

ததரவ்ு 10 இனியழவ கூறல்  ,ஊக்கமுழைழம 

ததரவ்ு 11 ஈழக , வதரிந்து வெயல்வழக 

ததரவ்ு 12 இன்னா வெய்யாழம , கூை நை்பு 

ததரவ்ு 13 உைவு 

 

 


