


டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் IV & விஏஒ
தேர்வு அட்டவணை - 2022

தேர்வு 
எண்

தேதி
ேமிழ்-

ம�ொழிதேொள்
ம�ொது அறிவு புததிக்கூர்ண�

ந்டப்பு 
நிகழ்வுகள்

1
20-04-2022

புதன்
6-ம் வகுப்பு 
முழுவதும்

6-ம் வகுப்பு 
அறிவியல் & சமூக 

அறிவியல்

எண் வரிசச, 
சுருக்குக, சராசரி

அக்்டாபர்,
2021

2
23-04-2022

சனி
7-ம் வகுப்பு 
முழுவதும்

7-ம் வகுப்பு 
அறிவியல் & சமூக 

அறிவியல்

மீ.பப.வ. & 
மீ.சி.ம, விகிதம் 
& விகிதாசாரம், 

விழுக்காடு

நவம்பர்,
2021

3

27-04-2022
புதன்

8-ம் வகுப்பு 
முழுவதும்

8-ம் வகுப்பு 
அறிவியல் & சமூக 

அறிவியல்

தனி மற்றும் 
கூட்டு வட்டி, 

இலாபம் மற்றும் 
நஷடம், நிகழதகவு

டிசம்பர் 1-15,
2021

4
30-4-2022

சனி
திருப்பு தேர்வு 1

(பாடம்: தேர்வு எண் 1 முேல் 3 வரை)

5
04-05-2022

புதன்
9-ம் வகுப்பு 

பாடம்: 1 முதல் 5 வசர
9-ம் வகுப்பு 

வரலாறு & பபாருளாதாரம்
காலம் மற்றும் 

்வசல
டிசம்பர் 16-31,

2021

6
07-05-2022

சனி
9-ம் வகுப்பு 

பாடம்: 6 முதல் 9 வசர
9-ம் வகுப்பு 

புவியியல் & குடிசமயியல்
பரப்பு மற்றும் 
பகாளளளவு

ஜனவரி 01-15,
2022

7
11-05-2022

புதன்
10-ம் வகுப்பு 

பாடம்: 1 முதல் 3 வசர

9-ம் வகுப்பு 
அறிவியல், தமிழநாட்டின் 

வரலாறு மற்றும் பண்பாடு 
& தமிழகத்தின் நிர்வாகம்

தருக்கக் 
காரணவியல் & 
விகிதம் மற்றும் 

விகிதாசாரம்

ஜனவரி 16-31,
2022

8
14-05-2022

சனி
10-ம் வகுப்பு 

பாடம்: 4 முதல் 6 வசர
10-ம் வகுப்பு 

வரலாறு & பபாருளாதாரம்
புளளியியல் & 

விழுக்காடு
பிப்ரவரி 01-15,

2022

9
18-05-2022

புதன்
10-ம் வகுப்பு  

பாடம்: 7 முதல் 9 வசர
10-ம் வகுப்பு 

புவியியல் & குடிசமயியல்
புதிர்கள, பகசட & 

சுருக்குதல்
பிப்ரவரி 16-28,

2022

10
21-05-2022

சனி
திருப்பு தேர்வு 2

(பாடம்: தேர்வு எண் 4 முேல் 9 வரை)

11
25-05-2022

புதன்
11-ம் வகுப்பு

10-ம் வகுப்பு 
அறிவியல், தமிழநாட்டின் 

வரலாறு மற்றும் பண்பாடு 
& தமிழகத்தின் நிர்வாகம்

இலாபம் மற்றும் 
நஷடம் & காலம் 
மற்றும் ்வசல

மார்ச் 1-15,
2022

12
28-05-2022

சனி
12-ம் வகுப்பு

6 முதல் 10-ம் வகுப்பு 
புவியியல் & பபாருளாதாரம்

பரப்பு மற்றும் 
பகாளளளவு & 
மீ.பப.வ. மற்றும் 

மீ.சி.ம

மார்ச் 16-31,
2022



13
01-06-2022

புதன்
11 & 12ம் வகுப்பு 

சிறப்பு தமிழ
6 முதல் 10-ம் வகுப்பு 

குடிசமயியல் & வரலாறு
சுருக்குக & 

எண் வரிசச
ஏப்ரல் 1-15,

2022

14
04-06-2022

சனி
11 & 12ம் வகுப்பு 

6 முதல் 10-ம் வகுப்பு
அறிவியல், தமிழநாட்டின் 

வரலாறு மற்றும் பண்பாடு 
& தமிழகத்தின் நிர்வாகம்

தனி மற்றும் 
கூட்டு வட்டி, 
விழுக்காடு

ஏப்ரல் 16-30,
2022

15
08-06-2022

புதன் பபாதுதேமிழ் - 1 (புதேகம்: 6 முேல் 10-ம் வகுப்பு வரை)

16
11-06-2022

சனி
அரசியலசமப்பு (11 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் உட்பட) 

& வரலாறு
்ம 1-15,
2022

17
15-06-2022

புதன் பபாதுதேமிழ் - 2

18
18-06-2022

சனி
பபாருளாதாரம் (11 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பபாருளாதாரம் உட்பட) 

& புவியியல்

பட்பஜட்
(இந்தியா & 
தமிழநாடு)

19
22-06-2022

புதன் பபாதுதேமிழ் - 3

20
25-06-2022

சனி
தமிழநாட்டின் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு, தமிழகத்தின் நிர்வாகம்  

(11 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் உட்பட) & புத்திக்கூர்சம
்ம 16-31,

2022

21
29-06-2022

புதன் புததிக்கூர்ரமை மைற்றும் நடப்பு நிகழ்வு முழுததேர்வு

22
02-07-2022

சனி மைாதிரித தேர்வு - 1

23
06-07-2022

புதன் மைாதிரித தேர்வு - 2

24
10-07-2022

ஞாயிறு மைாதிரித தேர்வு - 3

25
17-07-2022

ஞாயிறு மைாதிரித தேர்வு - 4

மூலஙகள்:

• பவற்றி புதேகஙகள்
• சமைச்சீர் புதேகஙகள்
• www.tnpscgatewayy.com

்தர்வு எண் ்களவிகளின் 
எண்ணிக்சக

1 to 10 200 ்களவிகள

11 to 21 100 ்களவிகள

22 to 25 200 ்களவிகள



Filling Answer Sheet / 



1. Be present in the exam hall at least 10 minutes before the 
commencement of the test.

 ்தர்வு பதாடங்குவதற்கு 10 நிமிடத்திற்கு முன்னதாக 
்தர்வசறயில் இருக்க ்வண்டும்.

2. Candidates are not allowed inside the exam hall after the 
commencement of the test.

	 ்தர்வு துவங்கிய பிறகு ்தர்வு அசறக்குள அனுமதி 
வழங்கப்பட மாட்டாது.

3. Do not bring Calculator or any other electronic gadgets 
to the exam hall.

	 கால்கு்லட்டர் அல்லது மற்ற மின்னணு உபகரணங்கசள 
்தர்வசறக்கு பகாண்டு வரக் கூடாது.

4. Candidates are not permitted to leave the exam hall 
before test gets completed.

	 ்தர்வாளர்கள ்தர்வு முடியும் முன் ்தர்வசறயிலிருந்து 
பவளி்யற அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

5. Do provide the following details to ensure paper 
evaluation

	 விசடத்தாளில் கட்டாயமாக பூர்த்தி பசயய ்வண்டிய 
தகவல்கள

 1. Candidate Name / ்தர்வாளரின் பபயர்
 2. Register Number / பதிவு எண்
 3. Test Name / ்தர்வின் பபயர்

6. Do use either black ink or blue ink ball point to mark the 
answer  in the OMR sheet

	 விசடத்தாளில் நீலம் அல்லது கருசமநிற சமயுசடய பந்து 
முசனப் ்பனாவினால் பட்சடத் தீட்டி காட்ட ்வண்டும்.

7. Do not indicate any symbols in the answer booklet
	 விசடத்தாளில் எந்தவித குறியீடுகளும் இடக்கூடாது.

8.	 Do	not	partially	fill	or	mark	the	bubbles	outside	its	
demonstrated areas.

	 விசடத்தாளில் அசரகுசறயாக (அ) வட்டத்திற்கு பவளி்ய 
குறிக்கக் கூடாது.

9. Choose only one correct answer for each question
	 ஒரு வினாவிற்கு ஒரு விசடசய மட்டு்ம ்தர்ந்பதடுத்துக் 

குறிக்கவும்.

10. Answer sheet will not be evaluated if register number is 
not properly  shaded.

 பதிவு எண்சண, சரியாக குறிப்பிடாத விசடத்தாள 
மதிப்பிடப்பட மாட்டாது.

Absentees / 

In case of unavoidable circumstances, question paper will 
be issued only after taking prior permission from the test 
Co-ordinator.
தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் ததரவு்ககு வர 
இயைாதவர்கள் ததரவு ஒருங்கிலைப்ாளரிடம் முன் 
அனுமதி ப்ற்ற பி்றத்க வினாததாள் வழங்்கப்டும். Follow us

தினசரி, இருவொர �ற்றும் 
�ொே டிஎன்பிஎஸ்சி ந்டப்பு நிகழ்வுகளுக்கு

www.tnpscgatewayy.com

https://www.facebook.com/vetriiiasacademychennai/

https://t.me/tnpscgatewayy

Vetriiasacademy-chennai

Our Test Venues

Head Office: 

CHENNAI: 044-2626 5326  | 98844 21666  
98844 32666
Old No. 52, New No. 1, 9th Street, F-Block, 1st Avenue  
Main Road, (Near Istha Siddhi Vinayakar Temple),  
Anna Nagar East – 600 102.  
Web : www.vetriias.com

Branches:

SALEM: 0427-2330307 | 95001 22022
No. 189/1, Meyanoor Road, Near ARRS Multiplex,  
(Near Salem New Bus Stand), Opp. Venkateshwara Complex,  
Salem - 636 004. 

KOVAI: 93848 48036 | 75021 65390 
No. 347, D.S. Complex (3rd floor), Nehru Street, 
Near Gandhipuram Central Bus Stand, Ramnagar,  
Kovai - 641 009. 

MADURAI: 91500 21999 | 91500 21998
No. 199, Dharshini Tower, 1st floor, Vaigai Colony, 
Anna Nagar, Madurai-625 020 .

TIRUNELVELI: 91500 10079
MDT Hindu College, Higher Secondary School, 
Tirunelveli Junction, (Opp. Bharathi Hotel)
Tirunelveli - 627 001.

THANJAVUR: 78711 69099 | 78715 71819
Muthu Complex, Pantaloons Showroom Basement,  
No. 243-Cauvery Nagar, Opp. New Housing Unit,  
Thanjavur- 613 005.

KOVILPATTI: 90037 90335 | 81222 80685
No. 15, Kathiresan Kovil Road,  
Behind Kaliamman Temple,  Kovilpatti - 628 501.

Fees Details: 

New Students : `2,500+GST

Old Students : `2,500 (including GST)


