TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
SCHEME AND SYLLABUS
COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-IV
(GROUP-IV and VAO)
[After introduction of Mandatory Tamil Eligibility Test]

REVISED SCHEME OF EXAMINATION
Combined Civil Services Examination–IV
(Group-IV and VAO)
SCHEME OF EXAMINATION (OBJECTIVE TYPE)
Subject

Duration

Maximum
Marks

3 Hours

300

Minimum
Qualifying
Marks for All
Communities

SINGLE PAPER
(Objective Type)
Part-A
Tamil Eligibility-cum-Scoring Test*
(SSLC Standard)
(100 Questions / 150 marks)
Part-B

90

General Studies
(SSLC Standard) (75 Questions)
with
Aptitude & Mental Ability Test
(SSLC Standard) (25 Questions)
(100 Questions / 150 marks)

Total - 200 Questions

* Note:
1. Part-B of answer sheets of the candidates will not be evaluated, if the
candidate does not secure minimum qualifying marks [ 40% - i.e., 60
Marks] in Part-A.
2. Total marks secured in Part-A & Part-B together will be considered for
ranking.
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Combined Civil Services Examination-IV
(Group-IV and VAO)
General Studies (S.S.L.C Standard)
(Topics for objective type)

1. GENERAL SCIENCE
i.

Nature of Universe – Measurement of Physical Quantities – General
Scientific Laws in Motion – Force, Pressure and Energy – Everyday
application of the basic principles of Mechanics, Electricity,
Magnetism, Light, Sound, Heat and Nuclear Physics in our daily
life.

ii.

Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum
Products, Fertilizers, Pesticides, Metallurgy and Food Adulterants.

iii.

Main concepts of Life Science, Classification of living organisms,
Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene,
Human diseases.

iv.

Environmental Science.

2. CURRENT EVENTS
i.

Latest diary of events – National symbols – Profile of states –
Eminent personalities and places in news – Sports – Books and
Authors.

ii.

Welfare Scheme of Government – Political parties and Political
system in Tamil Nadu and India.

iii.

Latest inventions in Science and Technology – Geographical Land
Marks – Current Socio – Economic issues.

3. GEOGRAPHY
i.

Earth Location – Physical Features – Monsoon, rainfall, weather
and climate – Water resources – Rivers – Soil, Minerals and
Natural resources – Forest and Wildlife – Agriculture pattern.

ii.

Transport – Communication.

iii.

Population density and distribution in Tamil Nadu and India.

iv.

Calamities – Disaster Management – Environment – Climate
change.

4. HISTORY AND CULTURE OF INDIA
i.

Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals and
Marathas – South Indian History.

ii.

Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race,
Language, Custom.

iii.

India as a Secular State.

5. INDIAN POLITY
i.

Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient
features of the Constitution – Union, State and Union Territory.

ii.

Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive
Principles of State Policy.

iii.

Union Executive, Union Legislature – State Executive, State
Legislature – Local Governments, Panchayat Raj.

iv.

Spirit of Federalism: Centre - State Relationships.

v.

Election – Judiciary in India – Rule of Law.

vi.

Corruption in public life – Anti-Corruption measures – Lokpal and
Lokayukta – Right to Information – Empowerment of Women –
Consumer Protection Forums – Human Rights Charter.

6. INDIAN ECONOMY
i.

Nature of Indian economy – Five year plan models – an
assessment – Planning Commission and Niti Ayog.

ii.

Sources of revenue – Reserve Bank of India – Finance
Commission – Resource sharing between Union and State
Governments – Goods and Services Tax.

iii.

Economic Trends – Employment Generation, Land Reforms and
Agriculture – Application of Science and Technology in Agriculture
– Industrial growth – Rural Welfare oriented programmes – Social
Problems – population, education, health, employment, poverty.

7. INDIAN NATIONAL MOVEMENT
i.

National Renaissance – Early uprising against British rule – Indian
National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar,
Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru,
Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Rajaji,
Subhash Chandra Bose, Muthulaksmi Ammaiyar, Muvalur
Ramamirtham and Other National Leaders.

ii.

Different modes of Agitation of Tamil Nadu and movements.

8. HISTORY,
CULTURE,
HERITAGE
MOVEMENTS OF TAMIL NADU

AND

SOCIO-POLITICAL

i.

History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil
Literature from Sangam age till contemporary times.

ii.

Thirukkural :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Significance as a Secular Literature.
Relevance to Everyday Life.
Impact of Thirukkural on Humanity.
Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism etc.
Relevance to Socio – Politico – Economic affairs.
Philosophical content in Thirukkural.

iii.

Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against again
British Rule – Role of women in freedom struggle.

iv.

Various Social reformers, Social reform movements and
Social transformation of Tamil Nadu.

9. DEVELOPMENT ADMINISTRATION IN TAMIL NADU
i.

Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio Economic development.

ii.

Education and Health systems in Tamil Nadu.

iii.

Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.

10. APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS
i.

Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) –
Lowest Common Multiple (LCM).

ii.

Ratio and Proportion.

iii.

Simple Interest – Compound Interest – Area – Volume – Time and
Work.

iv.

Logical Reasoning – Puzzles – Dice – Visual Reasoning – Alpha
Numeric Reasoning – Number Series.

ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிகள் ததர்வு-IV
(ததொகுதி-IV ைற்றும் கிரொை நிர்வொக அலுவலர்)
ப ொது அறிவு
( த்தொம் வகுப்புத் தரம்)
(ப ொள்குறி வினொ வக க் ொன தகைப்பு ள்)
1. ப ொது அறிவியல்
i.

ப ரண்டத்தின் இயல்பு – இயற்பியல் அளவு ளின் அளவீடு ள் –
இயக் வியலில் ப ொது அறிவியல் விதி ள் – விகை, அழுத்தம்
மற்றும் ஆற்றல் – அன்றொட வொழ்வில் இயந்திரவியல் , மின்னியல் ,
ொந்தவியல், ஒளி, ஒலி, பவப் ம் மற்றும் அணுக் ரு இயற்பியலின்
அடிப் கட ப ொட் ொடு ளும் அதன்

ii. தனிமங் ளும்
ப ட்பரொலிய

யன் ொடு ளும்.

பைர்மங் ளும்,

அமிைங் ள்,

ப ொருட் ள்,

உரங் ள்,

உபைொ வியல் மற்றும் உணவில்

ொரங் ள்,

உப்பு ள்,

பூச்சிக்ப ொல்லி ள்,

ைப் டம்.

iii. உயிரியலின் முக்கியப ொட் ொடு ள், உயிரினங் ளின் வக ப் ொடு,
ரிணொமம், மரபியல், உடலியல், ஊட்டச்ைத்து, உடல் நைம்

மற்றும்

சு ொதொரம், மனித பநொய் ள்.
iv. சுற்றுப்புறச் சூழல் அறிவியல்.
2. நடப்பு நி ழ்வு ள்
i.

அண்கம

நி ழ்வு ளின்

பதொகுப்பு

–

பதசியச்

சின்னங் ள்

–

மொநிைங் ள் குறித்த விவரங் ள் – பைய்தி ளில் இடம் ப ற்ற சிறந்த
ஆளுகம ளும் இடங் ளும் – விகளயொட்டு

–

நூல் ளும்

ஆசிரியர் ளும்.
ii. நைன் ைொர் அரசுத் திட்டங் ள் – தமிழ்நொடு மற்றும் இந்தியொவின்
அரசியல்
iii. அறிவியல்

ட்சி ளும் மற்றும் ஆட்சியல் முகற ளும்.
மற்றும்

பதொழில்

நுட் த்தில்

அண்கமக் ொை

ண்டுபிடிப்பு ள் – புவியியல் அகடயொளங் ள் – தற்ப ொகதய ைமூ
ப ொருளொதொர பிரச்சிகன ள்.
3. புவியியல்
i.

புவி அகமவிடம் – இயற்க
ப ொழிவு, வொனிகை மற்றும்
– மண்,

அகமவு ள் –

ருவமகழ,

மகழப்

ொைநிகை – நீர் வளங் ள் – ஆறு ள்

னிம வளங் ள் மற்றும் இயற்க

வன உயிரினங் ள் – பவளொண் முகற ள்.

வளங் ள் –

ொடு மற்றும்

ii. ப ொக்குவரத்து – த வல் பதொடர்பு.
iii. தமிழ்நொடு மற்றும் இந்தியொவில் மக் ள் பதொக

அடர்த்தி மற்றும்

ரவல்.
iv. ப ரிடர் –

ப ரிடர்

பமைொண்கம – சுற்றுச்சூழல்

–

ருவநிகை

தில்லி

சுல்தொன் ள்,

மொற்றம்.
4. இந்தியொவின் வரைொறு மற்றும்
i.

சிந்து

சைபவளி

ண் ொடு

நொ ரி ம்

–

குப்தர் ள்,

மு ைொயர் ள் மற்றும் மரொத்தியர் ள் – பதன் இந்திய வரைொறு .
ii. இந்தியப்

ண் ொட்டின் இயல்பு ள், பவற்றுகமயில் ஒற்றுகம –

இனம், பமொழி, வழக் ொறு.
iii. இந்தியொ ஒரு மதச்ைொர் ற்ற நொடு.
5. இந்திய ஆட்சியியல்
i.

இந்திய

அரசியைகமப்பு

–

அரசியைகமப்பின்

மு வுகர

–

அரசியைகமப்பின் முக்கிய கூறு ள் – ஒன்றியம், ைொநிைம் மற்றும்
யூனியன் பிபரதைங் ள்.
ii.

குடியுரிகம, அடிப் கட உரிகம ள், அடிப் கடக்

டகம ள், அரசின்

பநறிமுகறக் ப ொட் ொடு ள்.
iii.

ஒன்றிய நிர்வொ ம், ஒன்றிய நொடொளுமன்றம் –
மொநிை ைட்டமன்றம் – உள்ளொட்சி அகமப்பு ள்,

iv.

மொநிை நிர்வொ ம்,
ஞ்ைொயத்து ரொஜ்.

கூட்டொட்சியின் அடிப் கடத் தன்கம ள்: மத்திய

–

மொநிை

உறவு ள்.
v.

பதர்தல் – இந்திய நீதி அகமப்பு ள் – ைட்டத்தின் ஆட்சி.

vi.

ப ொது வொழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்க
மற்றும்

பைொக்

ஆயுக்தொ

–

த வல்

அறியும்

ள் – பைொக் ொல்
உரிகம

–

ப ண் ளுக்கு அதி ொரமளித்தல் – நு ர்பவொர் ொது ொப்பு அகமப்பு ள்
– மனித உரிகம ள் ைொைனம்.
6. இந்தியப் ப ொருளொதொரம்
i.

இந்தியப் ப ொருளொதொரத்தின் இயல்பு ள் – ஐந்தொண்டு திட்ட
மொதிரி ள் – ஒரு மதிப்பீடு – திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆபயொக்.

ii. வருவொய் ஆதொரங் ள் – இந்திய ரிைர்வ் வங்கி – நிதி ஆகணயம்
– மத்திய

மொநிை அரசு ளுக்கிகடபயயொன நிதிப்

கிர்வு – ைரக்கு

மற்றும் பைகவ வரி.
iii. ப ொருளொதொர ப ொக்கு ள்

–

பவகைவொய்ப்பு

உருவொக் ம்,

நிைச்

சீர்திருத்தங் ள் மற்றும் பவளொண்கம – பவளொண்கமயில் அறிவியல்
பதொழில் நுட் த்தின் யன் ொடு – பதொழில் வளர்ச்சி – ஊர

நைன்ைொர்

திட்டங் ள் –

ைமூ ப் பிரச்சிகன ள் –

மக் ள் பதொக ,

ல்வி,

நைவொழ்வு, பவகை வொய்ப்பு, வறுகம.
7. இந்திய பதசிய இயக் ம்
i.

பதசிய மறுமைர்ச்சி –

ஆங்கிபையர் ஆட்சிக்கு

ொை எழுச்சி ள் – இந்திய பதசிய
உருவொதல் – பி.ஆர்.அம்ப த் ர்,
ஜவஹர்ைொல் பநரு,
ைொம் ஆைொத்,

எதிரொன பதொடக்

ொங்கிரஸ் – தகைவர் ள்

த்சிங், ொரதியொர், வ.உ.சிதம் ரனொர்,

ொமரொைர், ம ொத்மொ

ொந்தி, பமௌைொனொ அபுல்

இரொஜொஜி, சு ொஷ் ைந்திர ப ொஸ், முத்துபைட்சுமி

அம்கமயொர், மூவலூர் இரொமொமிர்தம் மற்றும் ை பதைத் தகைவர் ள்.
ii. தமிழ்நொட்டு விடுதகைப் ப ொரொட்டத்தின்

ல்பவறு நிகை ள் மற்றும்

இயக் ங் ள்.
8. தமிழ்நொட்டின் வரைொறு,

ண் ொடு,

மரபு

மற்றும் ைமூ

– அரசியல்

அது

பதொடர் ொன

பதொல்லியல்

இயக் ங் ள்
i.

தமிழ்

ைமுதொய

வரைொறு

ண்டுபிடிப்பு ள், ைங்

ொைம் முதல் இக் ொைம் வகரயிைொன தமிழ்

இைக்கியம்.
ii.

திருக்குறள்:
(அ) மதச் ைொர் ற்ற தனித்தன்கமயுள்ள இைக்கியம்.
(ஆ) அன்றொட வொழ்வியபைொடு பதொடர்புத் தன்கம.
(இ) மொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக் ம்.
(ஈ) திருக்குறளும் மொறொத விழுமியங் ளும் – ைமத்துவம்,
மனிதபநயம் முதைொனகவ.
(உ) ைமூ

அரசியல் ப ொருளொதொர நி ழ்வு ளில் திருக்குறளின்

ப ொருத்தப் ொடு.
(ஊ) திருக்குறளின் தத்துவக் ப ொட் ொடு ள்.
iii. விடுதகைப் ப ொரொட்டத்தில் தமிழ்நொட்டின்
எதிரொன

பதொடக்

ங்கு – ஆங்கிபையருக்கு

ொை கிளர்ச்சி ள் – விடுதகைப் ப ொரொட்டத்தில்

ப ண் ளின் ங்கு.
iv. தமிழ்நொட்டின்

ல்பவறு சீர்திருத்தவொதி ள், சீர்திருத்த இயக் ங் ள்

மற்றும் மொற்றங் ள்.

9. தமிழ த்தில் வளர்ச்சி நிர்வொ ம்
i.

ைமூ

நீதியும் ைமூ

நல்லிணக் மும் ைமூ ப் ப ொருளொதொர

பமம் ொட்டின் மூைொதொரங் ள்.
ii.

தமிழ த்தின்

ல்வி மற்றும் நைவொழ்வு முகறகம ள்.

iii.

தமிழ ப் புவியியல் கூறு ளும் ப ொருளொதொர வளர்ச்சியில் அவற்றின்
தொக் மும்.

10. திறனறிவும் மனக் ணக்கு நுண்ணறிவும் (APTITUDE & MENTAL
ABILITY)

i.

சுருக்குதல் – விழுக் ொடு – மீப்ப ரு ப ொதுக்

ொரணி – மீச்சிறு

ப ொது மடங்கு
ii.

விகிதம் மற்றும் விகிதொைொரம்.

iii.

தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி –

ரப்பு – ப ொள்ளளவு –

ொைம்

மற்றும் பவகை.
iv.

தருக் க்

ொரணவியல் – புதிர் ள் –

ொரணவியல் – எண் எழுத்துக்

கட –

ொட்சிக்

ொரணவியல் – எண் வரிகை.

