
 

TNPSC GROUP-IV GENERAL TAMIL ENRICHMENT TEST SERIES 2022 –     

NAMAKKAL – WEEKEND BATCH 
 

 

தேர்வுத் தேொடரின் லிலங்கள் 

கட்டணம் : ரூ 1750 -/(புதின நாணயர்களுக்கு) ;ரூ 1500/- (ழமன நாணயர்களுக்கு) 

தேர்வு  தேொடங்கும் 
நொள் 

:  ஏப்பல் 9, 2022 (Saturday & Sunday)) 

தேர்வு  தநம் : ிற்கல்  2:00 முதல்  3:30 யழப  

தேர்வு முறம : நபடி நதர்வு(Offline)  

தேொடர்புக்கு  : 9944400955/9600688788 

தலும் ேகலல்களுக்கு : tnpscfeedback@shankarias.in  

 

 
20 

தேர்வுகள்      

12 புத்ேக லொரிொன தேர்வுகள்  + 5 முழு புத்ேக 

தேர்வுகள்  + 3 முழு ொேிரி தேர்வுகள் 

 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in


 

தேர்வு 
எண் 

தேர்வு தேேி தேர்வு பொடத்ேிட்டம் 

நதர்வு  1.  ஏப்பல் 9  6 யது  ததாகுதி  1, 2, 3 புத்தகம் (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  2.  ஏப்பல் 10 7 யது ததாகுதி 1, 2, 3 புத்தகம் (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  3.  ஏப்பல் 17  6 யது நற்றும் 7 யது முழு நதர்வு (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  4.  ஏப்பல் 23 8 யது புத்தகம் குதி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  5.  ஏப்பல் 24 8 யது புத்தகம் குதி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  6.  ஏப்பல் 30 9 யது புத்தகம் குதி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  7.  நந 7 9 யது புத்தகம் குதி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  8.  நந 8 10 யது புத்தகம் குதி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  9.  நந 14  10 யது புத்தகம் குதி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  10.  நந 15 8 யது , 9 யது , 10 யது முழு புத்தகத் நதர்வு (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  11.  நந 21  11 யது புத்தகம் குதி 1 (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  12.  நந 22 11 யது புத்தகம் குதி 2 (80 (G+L)+10C+10T) 

நதர்வு  13.  நந 28 12 யது புத்தகம் குதி 1 (85 (G+L)+10C+5T) 

நதர்வு  14.  நந 29 12 யது புத்தகம் குதி 2 (90 (G+L)+10C) 

நதர்வு  15.  ஜூன் 11 11 யது , 12 யது முழு புத்தகத் நதர்வு (90 (G+L)+10C) 

நதர்வு  16.  ஜூன் 12 குதி ‘அ’ - தாது தநிழ் நதர்வு (100G) 

நதர்வு  17.  ஜூன் 18 குதி ‘ஆ’ நற்றும் ‘இ’ - தாது தநிழ் நதர்வு (100L) 

நதர்வு  18.  ஜூன் 25 முழுழநனா தாது தநிழ் நதர்வு 1 (100G+100L நகள்யிகள்) 

நதர்வு  19.  ஜூழ  2 முழுழநனா தாது தநிழ் நதர்வு 2 (100G+100L நகள்யிகள்) 



 
நதர்வு  20.  ஜூழ  3  முழுழநனா தாது தநிழ் நதர்வு 3 (100G+100L நகள்யிகள்) 

 

 

 

“G-இக்கணம், L-இக்கினம், C –த்தினிிருந்து புரிந்து தகாண்டு யிாயிற்கு யிழைனித்தல், T-

திருக்குள்” 

இக்கணத்திற்கு, ழமன + புதின புத்தகங்கள்; இக்கினத்திற்கு, புதின புத்தகங்கழ டிக்கவும்  

 

தெமிவூட்டல் தேர்வு தேொடரின் ெிமப்புகள்: 

1. இத்நதர்வு ததாைர் முற்ிலும் புதின நகள்யிகின் ததாகுப்ழ தகாண்டுள்து  

2. குரூப் IV நற்றும் குரூப் II/IIA இன் புதின ாைத்திட்ைம் நற்றும் TNPSC ஆல் தயினிைப்ட்ை தற்நாழதன 

யடியத்தின் அடிப்ழைனில் நதர்வு ததாைர் உருயாக்கப்ட்டுள்து  

3. இந்த தெிவூட்ைல் நதர்வுத் ததாைர் TNPSC நதர்வுகின் தற்நாழதன சூழ்ிழக்கு ஏற்ார் நால் 

யடியழநக்கப்ட்டுள்து 

4. நதர்வு முடிந்த ிகு யிாக்களுக்கா யிழைகள் குப்ாய்வு தெய்னப்டும்  

5. தநடி லிலொேம் அண்ணொநகர் ற தநடி லகுப்பு (ஆஃப்றயன்) ொணலர்களுக்கு ட்டுத 

லறங்கப்படும்  

6. ற்ம றங்கள் ற்றும் ஆன்றயன் ொணலர்களுக்கு, பேிவு தெய்ப்பட்ட கொதணொரிகள் 

ட்டுத லறங்கப்படும். 

7. கொதணொரிகள் 7 நொட்களுக்கு ட்டுத இறணத்ேில் கொட்ெிக்கொக இருக்கும்  



 
 

ேிருக்குமள் பொடத்ேிட்டம்  

 

தேர்வு எண் அேிகொம் 

நதர்வு 1 அன்பு , ண்பு  

நதர்வு 2 கல்யி  ,நகள்யி  
நதர்வு 3 அிவு  ,அைக்கம் 

நதர்வு 4 ஒழுக்கம்  ,தாழ  

நதர்வு 5 ட்பு  ,யாய்ழந 

நதர்வு 6 காம்  ,யி 
நதர்வு 7 ஒப்புபயிதல்  ,தய்ன்ி  

நதர்வு 8 ொன்ாண்ழந , தரினாழப துழணக்நகாைல் 

நதர்வு 9 தாருள் தெனல் யழக , யிழத்திட்ம்   

நதர்வு 10 இினழய கூல்  ,ஊக்கமுழைழந 

நதர்வு 11 ஈழக , ததரிந்து தெனல்யழக 

நதர்வு 12 இன்ா தெய்னாழந , கூை ட்பு 

நதர்வு 13 உமவு 
 

 


