
 
 

தமிழ் நாடு மாநில அளவிலான TNPSC குரூப் IV ததர்வுத் ததாடர்  2022 

Trichy  - Regular Batch  
TNPSC GROUP – 

தேர்வுத் தேொடரின் விவரங்கள் 

கட்டணம் : Rs. 4000/- (புதிய மாணவரக்ளுக்கு) Rs. 3500/- (பழைய மாணவரக்ளுக்கு) 

தேர்வு  தேொடங்கும் 
நொள் 

: ஏப்ரல் 14, 2022 (ஒவ்வ ொரு திங்கள் மற்றும்  ியொழக்கிழமமயும்) 

தேர்வு  தநரம் : 2:00 பிற்பகல் முதல் 5:00 வழர 

தேர்வு முறை : நேரடி நதர்வு(Offline)  

தேொடர்புக்கு  : 0431 - 4976911 |9789664555 

தேலும் ேகவல்களுக்கு : tnpscfeedback@shankarias.in  

IV 

30   

ததர்வுகள் 

10 அடிப்படட ததர்வுகள் + 10 அலகு ததர்வுகள் + 9 

முழு ததர்வுகள் + 1 மாதிரி ததர்வு 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in


 
 

 

அடிப்பறடத் தேர்வு  ( TNSCERT அடிப்பறடயிலொன அணுகுமுறை)  

TNPSC குரூப் – IV  200 தகள்விகள் 

தேர்வு 
எண் 

ததர்வு 

தததி 

தேர்வு பொடப்  பகுேி 
தபொது ேேிழ் ேற்றும்  தபொது அைிவு 

ததரவ்ு எண் 1.  ஏப்ரல் 14  6, 7  மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள் - வ ொது  தமிழ்  - முழு புத்தகம் ( G+L+C+T ) 

ததரவ்ு எண் 2.  ஏப்ரல்18* 6,7 மற்றும்  8 ஆம் வகுப்பு புத்தகங்கள்  - வ ொது அறிவு, திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

ததரவ்ு எண் 3.  ஏப்ரல் 21  9 து புத்தகம் –  வ ொது  தமிழ் (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 4.  ஏப்ரல் 25  9 து புத்தகம் - வ ொது  ஆய்வுகள் , திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

ததரவ்ு எண் 5.  ஏப்ரல் 28  10 து புத்தகம் – வ ொது தமிழ் (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 6.  தம 02  10 து புத்தகம் – வ ொது ஆய்வுகள் , திறனறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு (160GS+40MA) 

ததரவ்ு எண் 7.  தம 05  11 து புத்தகம் – வ ொது தமிழ் (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 8.  தம 09  12 து புத்தகம் – வ ொது தமிழ் (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 9.  தம 12 வ ொதுத் தமிழ் முழுத் நதர்வு -   6முதல் 10  மர (G+L+C+T) 

ததரவ்ு எண் 10.  தம 16 வ ொதுத் தமிழ் முழுத் நதர்வு -   11முதல்  12  மர (G+L+C+T) 
 

“G-இலக்கணம், L-இலக்கியம், C –பதத்ியிலிருந்து புரிந்து வகொள்ளுதல், T-திருக்குறள்” 

இலக்கணத்திற்கு,  மழய + புதிய புத்தகங்கள்; இலக்கியத்திற்கு, புதிய புத்தகங்கமை படிக்கவும் 

 

முக்கிய தேர்வு (பொடத்ேிட்டத்ேின்  அடிப்பறடயிலொன அணுகுமுறை) 

TNPSC குரூப் IVIV – 200 தகள்விகள் 
ததரவ்ு எண் ததரவ்ு தததி தபாது அறிவு பாடத்திட்டம்  (100 எங்கு படிக்க?  தபாதுத் தமிழ்  தி (ம) நு நடப்பு 



 
 

தகள்விகள் ) (60 தகள்விகள்)  

(20 தகள்விகள்) 

நிகழ்வுகள் 

(20 

தகள்விகள்) 

ததரவ்ு எண் 11.  தம 19 

இந்ேியொவின் வரலொறு ேற்றும் 
பண்பொடு  
❖ சிந்து சமவ ைி ேொகரிகம் - 

குப்தர்கள், தில்லி சுல்தொன்கள், 
முகலொயர்கள் மற்றும் மரொத்தியர்கள் 
- வதன் இந்திய  ரலொறு.  

11வது வரலாறு: 

அலகு – 1 முதல் 19  

வழர   

6 வது புத்தகம் 

எண்ணியல், 

சுருக்குதல், 

காரணிகள்  

வரக்்கம், வரக்்க 

மூலம், கனங்கள், 

கனமூலங்கள்  

ஜூழல 2021 

இந்ேிய ஆட்சியியல் : 
❖ இந்திய அரசியலமமப்பு - 

அரசியலமமப் ின் முகவுமர - 
அரசியலமமப் ின் முக்கிய கூறுகள் 
- ஒன்றியம், மொேிலம் மற்றும் 
யூனியன்  ிநரதசங்கள்.  

❖ குடியுரிமம, அடிப் மை உரிமமகள், 
அடிப் மைக் கைமமகள், அரசின் 
வேறிமுமறக் நகொட் ொடுகள். 

SIASIA இன் 

இந்திய ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

(அ) 

லட்சுமி காந்த் – 

ன் இந்திய 

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  
 

(ம) 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் 1,7 

ததரவ்ு எண் 12.  தம 23 

இந்ேிய தேசிய இயக்கம்: 
நதசிய மறுமலர்ச்சி - ஆங்கிநலயர் 
ஆட்சிக்கு எதிரொன வதொைக்க கொல 
எழுச்சிகள் - இந்திய நதசிய கொங்கிரஸ் - 
தமல ர்கள் உரு ொதல் -  ி.ஆர். 
அம்ந த்கர்,  கத்சிங், ஜ ஹர்லொல் 
நேரு, ர நீ்திரேொத் தொகூர், மகொத்மொ 
கொந்தி, வமௌலொனொ அபுல் கலொம் 
ஆசொத், இரொஜொஜி, சு ொஷ் சந்திர ந ொஸ் 

12 வது வரலாறு 1-

9 7 வது புத்தகம் 

சரொசரி, 
 ிழுக்கொடு,  ிகிதம் 

மற்றும் 
 ிகிதொச்சொரம். 

 

ஆகஸ்டு 2021 

இந்ேிய ஆட்சியியல் : SIA இன் இந்திய 



 
 

❖ ஒன்றிய ேிர் ொகம், ஒன்றிய 
ேொைொளுமன்றம் - மொேில ேிர் ொகம், 
மொேில சட்ைமன்றம் - உள்ைொட்சி 
அமமப்புகள்,  ஞ்சொயத்து ரொஜ்.  

❖ கூட்ைொட்சியின் அடிப் மைத் 
தன்மமகள்: மத்திய - மொேில 
உறவுகள்.  

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

(அ) 

லட்சுமி காந்த் – 

ன் இந்திய 

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

(ம) 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் 2-6 

ததரவ்ு எண் 13.  தம 26 

இந்ேியொவின் வரலொறு ேற்றும் 
பண்பொடு  
❖ இந்தியப்  ண் ொட்டின் இயல்புகள், 

ந ற்றுமமயில் ஒற்றுமம - இனம், 
வமொழி,  ழக்கொறு.  

❖ இந்தியொ ஒரு மதச்சொர் ற்ற ேொடு.  
❖ தமிழ் சமுதொய  ரலொறு அது 

வதொைர் ொன வதொல்லியல் 
கண்டு ிடிப்புகள் 

 

11, 12 வது இந்திய 

அறவியலும் 

பண்பாடும்  

8 வது புத்தகம் 

இலாபம், நட்டம், 

தள்ளுபடி  

மீப்வ ரு வ ொதுக் 
கொரணி – மீச்சிறு 
வ ொது மைங்கு 

செப்டம்பர ்

2021 இந்ேிய ஆட்சியியல் : 
❖ நதர்தல் - இந்திய ேீதி அமமப்புகள் - 

சட்ைத்தின் ஆட்சி. 
❖ வ ொது  ொழ் ில் ஊழல் - ஊழல் 

தடுப்பு ேை டிக்மககள் - நலொக் ொல் 
மற்றும் நலொக் ஆயுக்தொ - தக ல் 
அறியும் உரிமம - வ ண்களுக்கு 
அதிகொரமைித்தல் - நுகர்ந ொர் 
 ொதுகொப்பு அமமப்புகள் - மனித 
உரிமமகள் சொசனம். 

SIA இன் இந்திய 

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

(அ) 

லட்சுமி காந்த் – 

ன் இந்திய 

ஆட்சியல் 

புத்தகம்  

 



 
 

ததரவ்ு எண் 14.  தம 30 

புவியியல் : 
❖ பு ி அமம ிைம் - இயற்மக 

அமமவுகள் –  ரு மமழ, மமழப் 
வ ொழிவு,  ொனிமல மற்றும் 
கொலேிமல 

11 வது புவியியல் 

– அலகு 1 முதல் 6  

6,7,8 வது முழு 

புத்தகம் 
தனி வட்டி, கூட்டு 

வட்டி 

அக்தடாபர ்
2021 

இந்ேியப் தபொருளொேொரம் 

இந்தியப் வ ொருைொதொரத்தின் இயல்புகள் 
- ஐந்தொண்டு திட்ை மொதிரிகள் - ஒரு 
மதிப் டீு - திட்ைக்குழு மற்றும் ேிதி 
ஆநயொக். 

பழைய 11 வது 

சபாருளாதாரம்  

12 வது 

சபாருளாதாரம் 1 

– 5, 10, 11 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் அலகு 

8 

ததரவ்ு எண் 15.  ஜூன் 02 

புவியியல் : 
❖ ேீர்  ைங்கள் - ஆறுகள் - மண், 

கனிம  ைங்கள் மற்றும் இயற்மக 
 ைங்கள் - கொடு மற்றும்  ன 
உயிரினங்கள் - ந ைொண் முமறகள். 

❖ ந ொக்கு ரத்து - தக ல் வதொைர்பு 

 

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/ 

SIA இன் 

புவியியல் 

புத்தகம் 

(ம) 

NCERTNCERT 
11, 12th  
புவியியல் 

புத்தகம் 

(ம) 

12 வது புவியியல் 

– அலகு 6 (ம) 

11 வது புவியியல் 

– அலகு 7(ம) 

 

9 வது புத்தகம் 
 ரப்பு, சுற்றைவு  - 

வகொள்ைைவு 
நவம்பர ்2021 

 

http://wiienvis.nic.in/Database/ConservationAreas_844.aspx
http://wiienvis.nic.in/Database/ConservationAreas_844.aspx
https://moef.gov.in/
https://www.forests.tn.gov.in/
https://www.isro.gov.in/


 
 

(and) Policy Notes 

இந்ேியப் தபொருளொேொரம்: 

இந்திய ரிசர்வ்  ங்கி - ேிதி ஆமணயம் 
- மத்திய மொேில 
அரசுகளுக்கிமைநயயொன ேிதிப்  கிர்வு - 
சரக்கு மற்றும் நசம   ரி 

11 வது 

சபாருளாதாரம் 

அலகு 7 –9 

(ம) 

12 வது 

வணிகவியல் 

அலகு 6-8  
(ம) 

11 வது 

வணிகவியல் 10-

12, 19-21, 25-26 

ததரவ்ு எண் 16.  ஜூன் 09 

புவியியல் : 
❖ தமிழ்ேொடு மற்றும் இந்தியொ ில் 

மக்கள் வதொமக அைர்த்தி மற்றும் 
 ர ல். 

❖ ந ரிைர் - ந ரிைர் நமலொண்மம - 
சுற்றுச்சூழல் –  ரு ேிமல மொற்றம் 

 

12 வது புவியியல் 

– அலகு 1-5, 7,8 
(ம) 

11 வது புவியியல் 

– அலகு 8 
(ம) 
Census India data 

10 வது புத்தகம் 

கொலம் மற்றும் 
ந மல. 

 
டிெம்பர ்2021 

இந்ேியப் தபொருளொேொரம்: 

 ரு ொய் ஆதொரங்கள் - வ ொருைொதொர 
ந ொக்குகள் - ந மல ொய்ப்பு 
உரு ொக்கம், ேிலச் சீர்திருத்தங்கள் 
மற்றும் ந ைொண்மம - 
ந ைொண்மமயில் அறி ியல் வதொழில் 
நுட் த்தின்  யன் ொடு - வதொழில் 
 ைர்ச்சி - ஊரக ேலன்சொர் திட்ைங்கள் - 
சமூகப்  ிரச்சிமனகள் - மக்கள் வதொமக, 
கல் ி, ேல ொழ்வு, ந மல  ொய்ப்பு, 
 றுமம 

11 வது 

வணிகவியல் 

அலகு 32, 33 

12 வது அரசியல் 

அறிவியல் அலகு 

8 
(ம) 

திட்டங்கள்  

(ம) 

11 வது 

சபாருளாதாரம் 

அலகு 10 –11 

(ம) 



 
 

12 வது 

வணிகவியல் 

அலகு 20 

ததரவ்ு எண் 17.  ஜூன் 13 

தபாது அறிவியல்:  
ந ரண்ைத்தின் இயல்பு - இயற் ியல் 
அைவுகைின் அை டீுகள் - 
இயக்க ியலில் வ ொது அறி ியல் 
 ிதிகள் -  ிமச, அழுத்தம் மற்றும் 
ஆற்றல் - அன்றொை  ொழ் ில் 
இயந்திர ியல், மின்னியல் கொந்த ியல், 
ஒைி, ஒலி, வ ப் ம் மற்றும் அணுக்கரு 
இயற் ியலின் அடிப் மை 
நகொட் ொடுகளும் அதன்  யன் ொடுகளும். 

11 + 12 வது 

இயற்பியல் 

புத்தகம் 

9,10 வது முழு 

புத்தகம் 
ரயில், தூரம், தநரம்   ஜனவரி 2022 

தபாது அறிவியல்:  

தனிமங்களும் நசர்மங்களும், 
அமிலங்கள், கொரங்கள், உப்புகள், 
வ ட்நரொலிய வ ொருட்கள், உரங்கள், 
பூச்சிக்வகொல்லிகள், உநலொக ியல் 
மற்றும் உண ில் கலப் ைம்.  

11 + 12 வது 

தவதியியல்  

புத்தகம் 

ததரவ்ு எண் 18.  ஜூன் 16 

தபாது அறிவியல்: 

❖ உயிரியலின் முக்கியநகொட் ொடுகள், 
உயிரினங்கைின்  மகப் ொடு, 
 ரிணொமம், மர ியல், உைலியல், 
ஊட்ைச்சத்து, உைல் ேலம் மற்றும் 
சுகொதொரம், மனிதநேொய்கள்.  

❖ சுற்றுப்புறச் சூழல் அறி ியல் 

11 + 12 வது உயிர ்

தாவரவியல் (ம) 

உயிர ்

விலங்கியல்   

புத்தகம் 11 வது புத்தகம் வயது கணக்குகள், 

குைாய்கள்   
பிப்ரவரி 2022 

ததரவ்ு எண் 19.  ஜூன் 20 

ேேிழ்நொட்டின் வரலொறு, பண்பாடு, 
ேரபு ேற்றும் சமூக – அரசியல் 
இயக்கங்கள்: 

தற்கால 

தமிை்நாடு 

வரலாறு – 

க.சவங்கதடென் 

12 வது புத்தகம் 
தருக்கக் 

கொரண ியல் - 
புதிர்கள் -  கமை 

 
மாரெ்2்022 

 



 
 

❖  ிடுதமலப் ந ொரொட்ைத்தில் 
தமிழ்ேொட்டின்  ங்கு – 
ஆங்கிநலயருக்கு எதிரொன வதொைக்க 
கொல கிைர்ச்சிகள் -  ிடுதமலப் 
ந ொரொட்ைத்தில் வ ண்கைின்  ங்கு.  

❖ தமிழ்ேொட்டின்  ல்ந று 
சீர்திருத்த ொதிகள், சீர்திருத்த 
இயக்கங்கள் மற்றும் மொற்றங்கள் 

❖  ொரதியொர்,  .உ.சிதம் ரனொர், தந்மத 
வ ரியொர், கொமரொசர், முத்துவலட்சுமி 
அம்மமயொர். மூ லூர் இரொமொமிர்தம் 
மற்றும்  ல நதசத் தமல ர்கள்.  

❖ தமிழ்ேொட்டு  ிடுதமலப் 
ந ொரொட்ைத்தின்  ல்ந று ேிமலகள் 
மற்றும் இயக்கங்கள் 

(ம) 

11 வது அரசியல் 

அறிவியல் அலகு 

13 – 15 

ததரவ்ு எண் 20.  

ஜூன் 23 தமிழகத்தில் வளர்சச்ி நிரவ்ாகம்: 

❖ சமூக ேீதியும் சமூக ேல்லிணக்கமும் 
சமூகப் வ ொருைொதொர நமம் ொட்டின் 
மூலொதொரங்கள்.  

❖ தமிழகத்தின் கல் ி மற்றும் 
ேல ொழ்வு முமறமமகள்.  

❖ தமிழகப் பு ியியல் கூறுகளும் 
வ ொருைொதொர  ைர்ச்சியில் 
அ ற்றின் தொக்கமும். 

 

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 

Tamil Nadu only 

11, 12 வது முழு 

புத்தகம் 

கொட்சிக் கொரண ியல் 
- எண் எழுத்துக் 

கொரண ியல் - எண் 
 ரிமச. 

ஏப்ரல் 2022 



 
 

ததரவ்ு எண் 21.  ஜூன் 27 இந்திய வரலாறு + இந்திய ஆட்சியியல் முழுத்ததரவ்ு  

ததரவ்ு எண் 22.  ஜூன் 30 புவியியல் + இந்தியப் சபாருளாதாரம் முழுத்ததரவ்ு 

ததரவ்ு எண் 23.  இடணய ததரவ்ு சபாது அறிவியல் முழுத்ததரவ்ு 

ததரவ்ு எண் 24.  ஜூழல 04 அலகு 8 + அலகு 9 முழுத்ததரவ்ு 

ததரவ்ு எண் 25.  இடணய ததரவ்ு நடப்பு நிகை்வுகள் முழுதத்தரவ்ு 1 (ஜூழல 2021 முதல் டிெம்பர ்2021 வழர) 

ததரவ்ு எண் 26.  இடணய ததரவ்ு நடப்பு நிகை்வுகள் முழுதத்தரவ்ு 2 (ஜனவரி 2022 முதல் ஜூன் 2022 வழர ) 

ததரவ்ு எண் 27.  ஜூழல 07 சபாது தமிை் முழுத்ததரவ்ு 1 

ததரவ்ு எண் 28.  ஜூழல 11 சபாது தமிை் முழுத்ததரவ்ு 2 

ததரவ்ு எண் 29.  ஜூழல 14 சபாது தமிை் முழுத்ததரவ்ு 3 

ததரவ்ு எண் 30.          ஜூழல 17 மாநில அளவிலான இலவெ மாதிரி ததரவ்ு  (100 சபா அ +100 சபா த – தகள்விகள்) 

 

 

ததர்வின் சிறப்புகள்: 

1. அழனத்து ததரவ்ுகளும் 200 தகள்விகளுக்கு நடத்தப்படும் 

1. இத்நதர்வு வதொைர் முற்றிலும் புதிய நகள் ிகைின் வதொகுப்ம  வகொண்டுள்ைது  

2. குரூப் IV மற்றும் குரூப் II/IIA இன் புதிய  ொைத்திட்ைம் மற்றும் TNPSC ஆல் வ ைியிைப் ட்ை தற்ந ொமதய 

 டி த்தின் அடிப் மையில் நதர்வு வதொைர் உரு ொக்கப் ட்டுள்ைது  

3. நதர்வு முடிந்த  ிறகு  ினொக்களுக்கொன  ிமைகள்  குப் ொய்வு வசய்யப் டும்  

4. தநரடி விவொேம் அண்ணொநகர் றேய தநரடி வகுப்பு (ஆஃப்றலன்) ேொணவர்களுக்கு ேட்டுதே 

வழங்கப்படும்  

5. ேற்ை றேயங்கள் ேற்றும் ஆன்றலன் ேொணவர்களுக்கு, பேிவு தசய்யப்பட்ட கொதணொளிகள் 

ேட்டுதே வழங்கப்படும். 

6. கொதணொளிகள் 7 நொட்களுக்கு ேட்டுதே இறணயத்ேில் கொட்சிக்கொக இருக்கும் 

7.  ிமைகளுக்கொன  ிைக்கங்கள் PDF PDF டி ில் மட்டுநம  ழங்கப் டும் 

 


