
 

TNPSC  ��ப்  – IV  ெபா� தமிழ் ெசறி�ட்டல் ேதர்�த் ெதாடர்  2022– 
MADURAI - இைணயத் ேதர்�  

 

 

ேதர்�த் ெதாட�ன் வ�வரங்கள் 

கட்டணம்  : � 1750/- (�திய மாணவர்க�க்�) ;� 1500/- (பைழய மாணவர்க�க்�) 

ேதர்�  ெதாடங்�ம் 
நாள் 

 :  ஏப்ரல் 8, 2022 (ஒவ்ெவா� ெவள்ள�க்கிழைம மற்�ம் ெசவ்வாய்க்கிழைம�ம்) 

ேதர்�  ேநரம்  : ப�ற்பகல்  2:00 �தல்  3:30 வைர 

ேதர்� �ைற  : ேநர� ேதர்�(Offline) 

ெதாடர்�க்�   : 0452-4255455| 9789622555|  

ேம�ம் தகவல்க�க்�  : tnpscfeedback@shankarias.in  

 

 

 

20 
ேதர்�கள்      

12 �த்தக வா�யான ேதர்�கள்   +5 �� �த்தக 
ேதர்�கள்   +3 �� மாதி� ேதர்�கள் 

 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in


 
ேதர்� 
எண் 

ேதர்� ேததி ேதர்� பாடத்திட்டம் 

ேதர்வு  1.  ஏப்ரல் 8  6 வ�  ெதா�தி  1, 2, 3 �த்தகம் (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  2.  ஏப்ரல் 12 7 வ� ெதா�தி 1, 2, 3 �த்தகம் (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  3.  ஏப்ரல் 19  6 வ� மற்�ம் 7 வ� �� ேதர்� (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  4.  ஏப்ரல் 22 8 வ� �த்தகம் ப�தி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  5.  ஏப்ரல் 26 8 வ� �த்தகம் ப�தி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  6.  ஏப்ரல் 29 9 வ� �த்தகம் ப�தி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  7.  ேம 3 9 வ� �த்தகம் ப�தி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  8.  ேம 6 10 வ� �த்தகம் ப�தி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  9.  ேம 10  10 வ� �த்தகம் ப�தி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  10.  ேம 17  8 வ� , 9 வ� , 10 வ� �� �த்தகத் ேதர்� (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  11.  ேம 24 11 வ� �த்தகம் ப�தி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  12.  ேம 27 11 வ� �த்தகம் ப�தி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 
ேதர்வு  13.  ேம 31 12 வ� �த்தகம் ப�தி 1 (85 (G+L)+10C+5T) 
ேதர்வு  14.  ஜூன் 3 12 வ� �த்தகம் ப�தி 2 (90 (G+L)+10C) 
ேதர்வு  15.  ஜூன் 10 11 வ� , 12 வ� �� �த்தகத் ேதர்� (90 (G+L)+10C) 
ேதர்வு  16.  ஜூன் 14 ப�தி ‘அ’ - ெபா� தமிழ் ேதர்� (100G) 
ேதர்வு  17.  ஜூன் 17 ப�தி ‘ஆ’ மற்�ம் ‘இ’ - ெபா� தமிழ் ேதர்� (100L) 
ேதர்வு  18.  ஜூன் 24 ��ைமயான ெபா� தமிழ் ேதர்� 1 (100G+100L ேகள்வ�கள்) 
ேதர்வு  19.  ஜூைல 1  ��ைமயான ெபா� தமிழ் ேதர்� 2 (100G+100L ேகள்வ�கள்) 
ேதர்வு  20.  ஜூைல 8 ��ைமயான ெபா� தமிழ் ேதர்� 3 (100G+100L ேகள்வ�கள்) 

 

 

 



 
“G-இலக்கணம், L-இலக்கியம், C –பத்திய�லி�ந்� ��ந்� ெகாண்� வ�னாவ�ற்� வ�ைடயள�த்தல், T-

தி�க்�றள்” 

இலக்கணத்திற்�, பைழய + �திய �த்தகங்கள்; இலக்கியத்திற்�, �திய �த்தகங்கைள ப�க்க�ம்  

 

ெசறி�ட்டல் ேதர்� ெதாட�ன் சிறப்�கள்: 

1. இத்ேதர்� ெதாடர் �ற்றி�ம் �திய ேகள்வ�கள�ன் ெதா�ப்ைப ெகாண்�ள்ள�  
2. ��ப் IV மற்�ம் ��ப் II/IIA இன் �திய பாடத்திட்டம் மற்�ம் TNPSC ஆல் ெவள�ய�டப்பட்ட தற்ேபாைதய 

வ�வத்தின் அ�ப்பைடய�ல் ேதர்� ெதாடர் உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�  
3. இந்த ெசறி�ட்டல் ேதர்�த் ெதாடர் TNPSC ேதர்�கள�ன் தற்ேபாைதய �ழ்நிைலக்� ஏற்றார் ேபால் 

வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள� 
4. ேதர்� ��ந்த ப�ற� வ�னாக்க�க்கான வ�ைடகள் ப�ப்பாய்� ெசய்யப்ப�ம்  
5. ஆன்ைலன் மாணவர்க�க்�, பதி� ெசய்யப்பட்ட  ப�ப்பாய்வ�ன் காெணாள�கள் மட்�ேம 

வழங்கப்ப�ம். 
6. காெணாள�கள் 7 நாட்க�க்� மட்�ேம இைணயத்தில் காட்சிக்காக இ�க்�ம்  

 

 

 

 

 

 

தி�க்�றள் பாடத்திட்டம்  



 
 

ேதர்� எண் அதிகாரம் 
ேதர்� 1 அன்� , பண்�  
ேதர்� 2 கல்வ�  ,ேகள்வ�  
ேதர்� 3 அறி�  ,அடக்கம் 
ேதர்� 4 ஒ�க்கம்  ,ெபாைற  
ேதர்� 5 நட்�  ,வாய்ைம 
ேதர்� 6 காலம்  ,வலி 
ேதர்� 7 ஒப்�ரவறிதல்  ,ெபய்நன்றி  
ேதர்� 8 சான்றாண்ைம , ெப�யாைர �ைணக்ேகாடல் 
ேதர்� 9 ெபா�ள் ெசயல் வைக , வ�ைனத்திட்பம்   
ேதர்� 10 இன�யைவ �றல்  ,ஊக்க�ைடைம 
ேதர்� 11 ஈைக , ெத�ந்� ெசயல்வைக 
ேதர்� 12 இன்னா ெசய்யாைம , �ட நட்� 
ேதர்� 13 உழ� 

 

 


