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v. The Commission is not responsible for online payment failure or delayed 

reconciliation of fee by the banks. It is the responsibility of the applicant 

to ensure that the transaction made by them is successful.  

(For further details regarding the Examination fee, refer para. 2(V) of “Instructions to 

Applicants”). 
 

8. CONCESSIONS: 
 

(i) Concessions in the matter of examination fees allowed to SCs, SC(A)s, STs, 

MBCs/DCs, BC(OBCM)s, BCMs and Persons with Benchmark Disability 

are given in Para.6 of the 'Instructions to Applicants'. Fee concession to Destitute 

Widows and Ex-Servicemen will not apply for this recruitment. 
 

(ii) Persons claiming concessions referred to above and other claims made in the 

application have to upload evidence along with online application for such claims, 

otherwise their application will be rejected after due process. 

Note: 
 

In all cases, an Ex-Serviceman once recruited to a post in any class or service or 

category, cannot claim the concession of being called an Ex-Serviceman for his further 

recruitment. [Section 3(j) of the Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) 

Act, 2016] 
 

9. SCHEME OF EXAMINATION (DESCRIPTIVE TYPE): 

*Note: 
 

(a) Total Marks secured in Paper-I and Paper-II will be taken together and considered 

for ranking. 

(b) The syllabus for written examination is available in Annexure - I to this 

Notification. 
 

(c) Refer to Para.17 of “Instructions to Applicants” with regard to Instructions to be 

followed while appearing for competitive Examinations conducted by the 

Commission. 

10. SELECTION PROCEDURE: 
 

Based on the marks obtained by the candidates in Written Examination and subject to 

the rule of reservation of appointments (applies to each post separately), a tentative list 

of eligible candidates will be announced in the Commission’s website. After verification 

of the certificates already uploaded, the eligible candidates will be summoned for original 

certificate verification followed by counselling for selection. 

 

 

Subject Duration 
Maximum 

Marks 

Minimum 

qualifying Marks 

for Selection for 

All Communities 

Paper – I 

General Tamil (Degree Standard) 3 Hours 100 

60 
Paper–II 

General English (Degree Standard) 3 Hours 100 

Total 200 

http://www.tnpsc.gov.in/instructions%20to%20candiates.pdf


Annexure-I  / பிற்சேரக்்கக -I 
 

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் சதரவ்ாகணயம் 

பாடத்திட்டம் 

விரிந்துகரக்கும் வகக 

குறியீடு எண் 389 

ததாகுதி-V. A                 

Paper-I: தபாதுத்தமிழ் (படட்ப்படிப்புத் தரம்) 

******* 

பாடத்திட்ட ந ாக்கம் 

 கட்டுரை எழுதும் திறன் 

 கடிதம் - பல்நேறு அலுேலகக் கடிதம் எழுதும் திறன் 

 ககாடுக்கப்பட்ட பகுதிரைச ்சுருக்கமாகவும், குறிப்புகரைக் 

ககாண்டு விைிோகவும் எழுதும் திறன் 

 கபாருளுணை ்்து வினாக்களுக்குத் கதைிோகவும் 

சுருக்கமாகவும் விரடைைிக்கும் திறன் 

 கருத்துச ்கசறிவுடனும் கதைிவுடனும் கமாழி கபைைக்்கும் திறன் 

 தமிழ்கமாழித் திறன், ஆட்சிகமாழிக் கரலசக்சால்லாக்கத் திறன் 

 

நமற்கண்ட திறன்கை் கேைிப்படும் ந ாக்கில் இப்பாடத்திட்டம் அரமகிறது. 

  



பாடத்திட்டம் 

அலகு-1 

கட்டுரை எழுதும் திறன் 

 கீழ்க்காணும் கபாதுோன தரலப்புகைில் வினாக்கை் அரமதல் 

நேண்டும். 

1. தமிழக விடுதரல வீைைக்ை் / தமிழை ்பண்பாடு 

2. அசச்ு ஊடகம் / மின்னணு ஊடகங்கை் 

3. சுற்றுசச்ூழல் / உணவும் உடல்  லமும் 

4. மனித உைிரமகை் / பாலினச ்சமதத்ுேம் 

5. சமூக  ீதி ேைலாறு 

அலகு-2 

 ககாடுக்கப்பட்ட பகுதியிலிரு ்து நகட்கப்பட்ட வினாக்களுக்குத் 

கதைிோன, சைிைான, சுருக்கமான விரட தருதல். 

 

அலகு-3 

 ககாடுக்கப்பட்ட பகுதிரை மூன்றில் ஒரு பங்காகச ்சுருக்கி எழுதும் 

திறரன கேைிப்படுத்துதல் 

 

அலகு-4 

 ககாடுக்கப்பட்ட சுருக்கக் குறிப்புகைிலிரு ்து விைிோக்கம் கசை்து 

எழுதும் திறரனக் கண்டறிதல் 

 

அலகு-5 

கமாழிகபைைப்்பு 

 ஆங்கிலப் பகுதிரைத் தமிழில் கமாழிகபைைப்்பு கசை்தல். கருத்துச ்

கசறிவும் கதைிவும் கேைிப்படும் ேரகயில் கமாழிகபைைப்்பு அரமதல் 

நேண்டும். 

 

அலகு-6 

அலுேலகக் கடிதம் 

 1. அறிக்ரக எழுதும் திறன் கேைிப்படல் 

 2. திட்ட மதிப்பீட்டறிக்ரக உருோக்கல் 

 3. கருத்துரு (Proposal) எழுதும் திறன் கேைிப்படல் 



அலகு-7 

கமாழித்திறன் கண்டறிதல் 

 அ) ோக்கிைத்தில் அரமத்து எழுதுதல் 

 ஆ) இரணசக்சாற்கரைப் பைன்படுத்தி ஒநை கதாடைரமத்தல் 

 இ) அகை ேைிரசப்படுதத்ுதல் 

  1) உயிை ்எழுத்தில் கதாடங்கும்  ான்கு கசாற்கை் 

  2) உயிைக்மை் எழுதத்ில் கதாடங்கும்  ான்கு கசாற்கை் 

  3) உயிரும் உயிைக்மை்யும் கல ்த  ான்கு கசாற்கை்   

    இடம்கபறல் நேண்டும். 

 ஈ) பிரழ  ீக்கி எழுதுதல் 

எழுதத்ுப்பிரழ, ஒற்றுப்பிரழ, கதாடைப்்பிரழ, கருத்துப்பிரழ 

 ீக்கி எழுதும் ேரகயில் மூன்று வினாக்கை் அரமதல் 

 நேண்டும். 

 உ) கரலச ்கசால்லாக்கம் 

தமிழக அைசின் தமிழ் ேைைச்ச்ித் துரற கேைியிட்ட ஆடச்ிதத்மிழ் 

அகைாதிரை ரமைமிட்டு, துரறசாை ்ஆட்சித் தமிழ்ச ்கசாற்கை் 

குறிதத் அறிரே கேைிப்படுத்தும் ேரகயில் வினாக்கை் 

அரமதல் நேண்டும். அகைாதியிலுை்ை ஆங்கிலச ்கசாற்களுக்கு 

 ிகைான தமிழ்க் கரலசக்சாற்கரை எழுதும் ேரகயில் 

வினாக்கை் அரமதல் நேண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 

SYLLABUS 

(Descriptive Type) 

Group-V.A 

Code: 390 

Paper-II: General English (Degree Standard) 

******* 
 

I. Essay Writing in 300 words  

 Argumentative Essay 

 Descriptive Essay 

 Narrative Essay 

 Critical Essay 

 Expository Essay 

 Persuasive Essay 

II. Letter Writing  

 Letter expressing demands / needs 

 Enquiry letter 

 Order letter 

 Letter responding to Enquiries 

III. Precis Writing  

An seen passage in 200 words is to be given.  

It has to be briefed in around 70 words. 

IV. Reading Comprehension  

An unseen passage in 200 words is to be given. 

Questions are to framed following K 5 Model Barrett’s Taxonomy 

1. Understanding Question 

2. Appreciation Question 

3. Interpretative Question 

4. Analytical Question 

5. Organizing Question 

6. Inferential Question 

7. Critical Question 

8. Explanatory Question 

9. Descriptive Question 

10. Creative Question 

  V.       Translation  

             (a) From Tamil to English  

             Government Order/ circular 

                               and 

              (b) From English to Tamil  

              News articles / 5 sentences of complex structure 



VI. Hints Development  

Developing the hints into a readable passage 

     VII. Notification  

Drafting Announcements / Advertisements  

                       and 

Writing Explanations / Circulars  

VIII. Grammar  

1. Active to Passive.  

2. Passive to Active. 

3. Direct to Indirect Speech. 

4. Indirect to Direct Speech. 

5. Rewrite Compound Sentence as Simple sentence. 

6. Rewrite Simple Sentence as Complex sentence. 

7. Transform statement into a strong question. 

8. Transform statement into a weak question. 

9. Transform assertive sentence into a negative sentence. 

10. Add a suitable question tag. 

11. Use the homophones in meaningful sentence. 

12. Use the right adverb. 

13. Fill in the blank with right preposition. 

14. Rewrite the sentence in comparative degree. 

15. Rewrite the sentence in past tense. 

16. Change the underlined phrase into clause. 

17. Change the underlined clause into phrase. 

18. Identify the pattern of the given sentence. 

19. Fill in the blanks with a suitable Article. 

20. Rewrite the sentence correcting the error. 
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