
 
 

SRIMAAN COACHING CENTRE- 

POLYTECHNIC TRB: MATHS/COMPUTER 

SCIENCE/IT/ENGLISH/CHEMISTRY STUDY MATERIALS 

AVAILABLE-8072230063 

SRIMAAN COACHING CENTRE-TNPSC-GROUP-IV:VAO STUDY 

MATERIAL-CONTACT: 8072230063 2017 

SSRRIIMMAAAANN  
TNPSC-GROUP-IV-VAO 

VILLAGE ADMINISTRATIVE 

OFFICER 

TTAAMMIILL  

GENERAL TAMIL 
10% DISCOUNT FOR ALL PG-TRB MATERIALS  

 

PG-TRB MATERIALS: 

 TAMIL/MATHS /ENGLISH  

CHEMISTRY/PHYSICS/BOTANY/COMMERCE/HISTORY/ECO 

AVAILABLE. 

  CONTACT  

88007722223300006633  

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

http://www.cutepdf.com
Sivaprakasam
Rectangle



பொதுத் தநிழ் 

இக்கணமும் பநொமித்தினும் 
*  ாம் பசும் மநாமி நற்றும் ழுதும் மநாமியன னயனாகப் னரிந்து மகாள்யதற்கு 
பதயயப்டுயது - இக்கணம். 

*  அ - ழுத்து குிப்து நிதய. 

*  |- ன் னதுகுக்பகாடு குிப்து - மங்காத்தில் பயட்யை ஆடுயதற்கு நிதன் னதுகில் 
சுநந்த அம்னக்கூட்யைக் குிக்கிது . 

*  நிதர்கய பான்று இனம் ட்னம் மகாண்ைது - ழுத்துக்கள். 

*  ங் ன்னும் ழுத்துக்கும் ின்ால் யரும் இ ழுத்து க . .கா: சிங்கம், தங்யக. 

*  ஞ் ன்னும் ழுத்துக்கும் ின்ால் யரும் இ ழுத்து ச . .கா: நஞ்சள், அஞ்சாபத 

*  ண்ை, ந்த, ம், ன் ன்னும் ழுத்து கள் மரும்ாலும் பசர்ந்பத யரும் . சகா: ண்ைம், 
ந்தல், கம்ன், மதன்ல். 

*  ட்ன ழுத்துக்கய இ ழுத்துகள்  இக்கணம் கூறுகிது . 

*  க், ச்,த், ப் ஆகின மநய்மனழுத்துக்கள் தன் ழுத்துகலைன் நட்டும் பசரும் . .கா: க்கம், 
அச்சம், மநாத்தம், அப்ம். 

*  தன் ழுத்துைன் பசபாது ி ழுத்துகலைன் பசரும் மநய்மனழுத்து - ர், ழ். .கா: சார்ன, 
யாழ்க்யக 

*  னனற்சி திருயிய ஆக்கும் க் கூினயர் - திருயள்லயர். 

*  கயயயன நக்க உரின யமி - தாயமதாரு பயயனில் ஈடுடுயது . 

*  ண்த்பதழு யனதுயயப உ .பய.சா. தநிழுக்காக உயமத்தார் . னனற்சிக்கு யனது யபம்ன 
கியைனாது. 

*  னனற்சிக்கு பாய் தயை இல்ய. 

 

ொடினொர் 

ப ொற்பொருள்: 

*  அணினார் = மருங்கி இருப்யர் 

*  ன்ாம் = ன் னன்? 

*  பசய் = தூபம் 

*  மசய் = யனல் 

*  அயனர் = பான்பார் 

*  திமண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கலள் என்று - ாடினார். 

*  ானூறு ாைல்கயக் மகாண்ைது - ாடினார். 
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*  அக்கருத்துக்கயக் கூறுயது - ாடினார். 

*  ாடி ானூறு ன் சிப்ன மனர் உயைனது - ாடினார். 

*  சநண னியர்கள் ர் ாடின மதாகுப்ன நூல் - ாடினார். 

 

திபண்கீழ்க்கணக்கு - யிக்கம்: 

*  சங்க நூல்கள் ப்டுயய த்துப்ாட்டும் ட்டுத்மதாயகனேம் , த்துப்ாட்டில் த்து 
நூல்கலம், ட்டுத்மதாயகனில் ட்டு நூல்கலநாக மநாத்தம் திமாட்டு நூல்கள் . *  
இயற்ய பநல்கணக்கு நூல்கள் க் கூறுயர் . 

*  சங்கநூல்கலக்குப்ின் பதான்ின நூல்கின் மதாகுப்ன - திமண்கீழ்க்கணக்கு 

*  திமண் ன்து - திமட்டு ன்று மாருள். 

*  திமண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கலள் மரும்ாாயய - அநூல்கப. 

*  கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் வும் கூப்டும் நூல் - திமண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள். 

*  ன்யந மசய்பயார் யாய்க்காயப் பான்யர் . 

 

ொபத தத ம் 

ப ொற்பொருள்: 

*  யண்யந = மகாயை (யன்யந = மகாடுயந) 

*  உழுயை = யியசான கருயிகள் 

*  தநிழ்நகள் = எயயனார். 

*  பகாணி - சாக்கு 

*  தய சானேதல் - ஏய்ந்து டுத்தல் 

*  ஞாம் - உகம் 

*  உயந்து மசய்பயாம் - யிரும்ிச் மசய்பயாம் 

*  மினிின்று - அமினில் ின்று 

*  சாதி இபண்மைாமின பயில்ய ன்யர் -  எயயனார். 

*  தநிழ்நகள் டுயர் - எயயனார். 

*  தநிழ்ாட்டின் னகழ்மற் கயிஞர் - ாட்டுக்மகாரு னயன் ாபதினார். 

*  காம்: 11.12.1882 - 11.09.1921 

*  ாட்டுக்மகாரு னயன் ாபதி ன்யர் கயிநணி . 
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உரபரை: ரயகள் யிதம் 

*  திருமயல்பயி நாயட்ைம் கூத்தகுத்தில் நக்கள் ட்ைாசு மயடிப்தில்ய , மன்ால் 
அங்கு கூடும் யயகள் னந்து யிைாநல் இருக்கபய . 

*  உகம் னழுயதும் இருந்து  ாட்டுப் யயகள் யந்து தங்கி இருக்கும் இைத்திற்குப் 
மனர் - யயகள் சபணானம். 

*  அதிக ணி அல்து அதிக மயனிின் காபணநாக னயயகள் எரு இைத்யத யிட்டு 
நற்மாரு இைத்திற்கு ந்து மசல்யது - யயச பாதல் 

*  யயகள் நக்கு ருயகா நாற்த்யத உணர்த்துகின் . 

*  எரு ாட்டில் மம் தின்றுயிட்டு , நற்மாரு ாட்டில் ச்சநிடுயதன் காபணநாக அங்கு நபம் , 
மசடி, மகாடி பான்யய உருயாக யயகள் காபணநாகின் . 

*  யனல்மயிகில் னிர்கயத் தாக்கும் னச்சிகள் , யண்டுகய தின்று யியசானிகலக்கு 
உதவுகின். 

யயகள் ந்து யயகனாக ிரிப்ர். 

1. மதன்ய குடித்து யாழும் யயகள் 

2. மத்யத உண்டு யாழும் யயகள் 

3. னச்சியன தின்று யாழும் யயகள் 

4. பயட்யைனாடி உண்ணும் யயகள் 

5. இந்த உைல்கய உண்டு யாழும் யயகள் . 

*   னாயபனாது ித்திலும் அதிக உப்னத் தன்யநனேள் ீரிலும் யாமக்கூடினது . கடும் 
மயப்த்யதனேம் திர்மகாள்லம் தன்யந மகாண்ைது . 

*   சநமயி நபங்கில் யாழும் சி யயகள் : நஞ்சள் சிட்டு, மசங்காகம், கையக்குனில், 
ங்காயை, தூக்கணாங்குருயி. 

*   ீர்ியனில் யாழும் சி யயகள் : மகாக்கு, தாயமக்பகாமி, யக் காி , ஆற்று 
உள்ான், னக்குிப்ான், ாயப, அரியாள் னெக்கன், கபண்டி யானன், ஊசியால் யாத்து. 

*   நயகில் யாழும் சி யயகள் : இருயாச்சி, மசந்தாயப் னங்குருயி , நின்சிட்டு, 
கருஞ்சின்ான், ீகிரி மட்யைகாி , மான்னதுகு, நபங்மகாத்தி, சின்க்குறுயான், 
மகாண்ைாய் உயபான், இபாசாிப் ருந்து, னநன் ஆந்யத. 

*   தநிமகத்தில் உள் யயகள் சபணானம் = 13 

*   ருய காத்யத நிதர்கலக்கு உணர்த்துயய - யயகள் 

*   உகம் னழுயதும் நபம், மசடி, மகாடிகய பப்னயது - யயகள். 

*   ம் ாட்டில் சுநார் 2400 யயகப்யயகள் உள். 

*   யயகள் ருய ிய நாற்த்தால் இைம் மனருயயத - யயச பாதல்  அயமப்ர். 

*   மயனிலும், நயமனேம், ினேம் நாி நாி யருயயத - ருயிய நாற்ம்  அயமப்ர். 

*   அதிக ிப்மாமினேம் நாதம் - நார்கமி நாதம். 

*   அதிகம் மயனில் அடிக்கும் காத்யத - பகாயைக்காம்  அயமப்ர் . 

 

SRIMAAN TET/ PGTRB / COMPUTER INSTRUCTOR STUDY MATERAL AVAILABLE-8072230063

SRIMAAN COACHING CENTRE-TNPSC- GROUP-IV-VAO STUDY MATERIAL-CONTACT:8072230063

           SRIMAAN8072230063

           SRIMAAN8072230063

   
   

   
  S

RI
M

AA
N8

07
22

30
06

3

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



*   ித்திலும், அதிக உப்னத் தன்யநனேள் ீரிலும் ; கடும் மயப்த்யத திர் மகாள்லம் 
தன்யநனேயைன யய - ன தாநயப. 

*   தநிழ்ாட்டில் உள் யயகள் சபணானங்கள்: 

1. பயைந்தாங்கல் 

2. கரிக்கிி(காஞ்சினபம் நாயட்ைம்), 

3. கஞ்சிபால்கும் 

4. சித்திபஸ்குடி 

5. பநக் மசல்யனூர் (இபாநாதனபம் நாயட்ைம்) 

6. மபயற்காடு (திருயள்லயர் நாயட்ைம்) 

7. உதனநார்த்தாண்ைனபம்(திருயாரூர் நாயட்ைம்) 

8. யடுவூர் (தஞ்யச நாயட்ைம்) 

9. கயபமயட்டி(மபம்லூர் நாயட்ைம்) 

10. பயட்ைங்குடி(சியகங்யக நாயட்ைம்), 

11. மயள்பாடு (ஈபபாடு நாயட்ைம்) 

12. கூந்தன்கும் (திருமயல்பயி நாயட்ைம்) 

13. பகாடினக்கயப(ாகப்ட்டிம் நாயட்ைம் ) 

*   தநிழ்ாட்டில் ட்ைாசு மயடிக்காத ஊர் திருமல்பயி நாயட்ைத்தில் உள் கூந்தன் கும் . 

துரணப்ொைம்: ொம்புகள் 

* ாம்னகள் ஊர்ய யயகயன சார்ந்தயய . 

* சி ாம்னகள் குட்டிபாடும், மரும்ாாயய குஞ்சி மாரிப் . 

* ாம்ின் உகில் நித இம் பதான்றுயதற்கு த்து பகாடி ஆண்டுகலக்கு னன்ப 
பதான்ினது. 

* உகம் னழுயதும் 2750 யயக ாம்னகள் உள். இந்தினாயில் 244 யயக ாம்னகள் உள். 

* 52 யயக ாம்னகில் நட்டுபந ச்சுத்தன்யந யாய்ந்தயய . 

* ாம்ன ால் குடிக்காது . அயய யிழுங்குகி ி , தயயகள் உைம்ில் உள் ீர்ச்சத்பத 
அதற்கு பாதும். 

* ாம்ாது, தான் ிடிக்கும் இயபயன மகாள்வும், மசரிநாத்திற்காகவும் தான் தன்னுயைன 
ற்கில் ஞ்சு யயத்துள்து. 

* ாம்னகலக்கு காது பகட்காது. அயய தயபனில் ற்டும் அடிருகய உணர்ந்து மசனல்டும் . 

* யனிலுள் ிகய ாம்ன அமிப்தால் , ாம்னகய யியசானிகின் ண்ன் ன்று 
அயமக்கப்டும். 

* ாம்னக்கு காற்ில் யரும் ஏயசகய பகட்க இனாது . தயபனில் ற்டும் அதிர்வுகய 
உணர்ந்து, அதன்னெம் ாம்ன னன்மச்சரிக்யகனாக இருக்கிது . 

* ாம்ன கடித்தவுைன் கடிட்ை இைத்யத அயசனாநல் யயத்து , கட்டுபாட்டு, 
நருத்துயநயக்கு மகாண்டு மசல் பயண்டும் . 
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* இந்தினாயில் உள் இ பாஜாகம் தான் உகிபபன நிக ீநா ாம்ன . 15 அடி 
ீனயைனது. கூடுகட்டி யாழும் எபப யயக ாம்ன இது . இபாஜாகம் நற் ாம்னகயனேம் 
உணயாக்கி மகாள்லம். 

* எரு ாம்ய மகான்ால் , அதன் இயணாம்ன மி யாங்கும் ன்று மசால்யதுண்டு . இது 
உண்யநனன்று, மகாள்ப்ட்ை எருயயக யா சயத் திபயினம் நற்ப் ாம்னகயனேம் அந்த 
இைம் பாக்கி யபயயமக்கிது. மியாங்க, ாம்னகள் யருயதில்ய. 

* ாம்ன தன் ாக்யக அடிகடி மயிபன ீட்டும் . அவ்யாறு மசய்யதால் சுற்றுனபத்தின் 
யாசயயன அிந்து மகாள்த் தான் அவ்யாறு மசய்கிது . 

* ல் ாம்ின் ஞ்சு பகாப்பாக்சின் (Cobrozincobrozin) னும் யி ீக்கும் நருந்து தனாரிக்க 
னன்டுகிது. 

* இந்தின அபசு யயிங்குப் ாதுகாப்னச் சட்ைம் 1972-ன்டி, பதாலுக்காகப் ாம்னகள் 
மகாள்டுயயதத் தடுக்க சட்ைம் ியபயற்ி உள்து . 

* ாம்னகின் ற்கள் உ ள்பாக்கி யயந்திருக்கும் . இயபயனப் ிடித்தால் தப்யிைாது . 
ாம்னகள் இயபயன மநன்று தின்தில்ய, அப்டிபன யிழுங்குகின் . 

இக்கணமும் பநொமித்தினும் 

*  தநிமில் உள் னதல் ழுத்துகள் மநாத்தம் - னப்து. அயய: 

*  உனிர் ழுத்துக்கள் - ன்ிபண்டு 

*  மநய் ழுத்துக்கள் - திமட்டு 

*  உனிரும் மநய்னேம் பசர்ந்து 216 உனிர்மநய் ழுத்துகள்ய உருயாக்குகின் . 

*  அன்ாைப் பச்சில் னன்டும் உனிர்மநய் ழுத்துகள் - கி, சி, ி, டி, தி, நி 

*  அ, இ, உ, , எ - ஆகின ந்தும் குில் ழுத்துக்கலம் மநய் ழுத்துக்கபாடு பசரும்பாது 
உனிர்மநய்க்குில் ழுத்துக்கள் உண்ைாகின் . 

*  ஆ, ஈ, ஊ, , , ஏ, ஏ - ஆகின மடில் ழுத்துக்கள் மநய் ழுத்துக்கபாடு பசரும்பாது 
உனிர்மநய்மடில் ழுத்துக்கள் உண்ைாகின் . 

*  யண்யந - மகாயைத் தன்யந 

*  யன்யந - மகாடுயந 

*  நிதர்கள் னாயயன பயட்யைனாைக் காபணம் - தந்தம் 

*  ஆறுகள் நாசு அயைனக் காபணம் - மதாமிற்சாயக் கழுவு 

*  நயம குயனக் காபணம் - காடுகள் அமிப்ன 

*  உகம் மயப்நயைனக் காபணம் - யண்டிகின் னயக 

 

 

 

ொன்நணிக்கடிரக 

ப ொற்பொருள் 

*  நையாள் - மண் 
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*  தயகசால் - ண்ில் சிந்த 

*  உணர்வு - ல்மண்ணம் 

*  னகழ்சால் - னகயமத் தரும் 

*  காதல் னதல்யர் - அன்ன நக்கள் 

*  நக்கிின - நத்துக்கு இின 

*  ஏதின் - துமயன்று மசால்லும்பாது 

நூல்குிப்பு: 

*  திமண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கலள் என்று - ான்நணிக்கடியக. 

*  கடியக ன்ால் அணுகன்(யக) 

*  ான்கு நணிகள் மகாண்ை அணிகன் ன்து இதன் மாருள் . 

*  எவ்மயாரு ாட்டும் ான்கு அக்கருத்துக்கய கூறுகின் . 

ஆ ிரினர் குிப்பு: 

*  மனர்: யிம்ிாகார். 

*  யிம்ி ன்து ஊர்மனர், ாகார் ன்து னயரின் இனற்மனர் . 

உரபரை: ஆபொதபொ ஆபொதபொ 

*  தாில் ழுதாநல் ிர் ாடுயயத பகட்டு ாடுயது ாட்டுப்ன ாைல் 

*  ழுதப்ைாத யாய்யமினாக பவுகி கயதகள் யாய்மநாமி இக்கினம் ன்ர் . 

*  காாப் ாைல் , கைலுக்கு மசன்று நீன்ிடிக்கும் நீயர்கள் ாடும் ாைலும் ாட்டுப்ன 
ாைப. 

*  ாட்டுப்ன ாைய  யயககாக ிரிப்ர் . 

*  தாாட்டு ாைல்கள் , யியனாட்டுப் ாைல்கள் , மதாமில் ாைல்கள் , சைங்குப் ாைல்கள் , 
மகாண்ைாைப் ாைல்கள், யமிப்ாட்டுப் ாைல்கள், எப்ாரிப் ாைல்கள். 

துரணப்ொைம்: யபீச் ிறுயன் 

*  ஜாகிநணான் ழுதின அியய யர்க்கும் அற்னத கயதகள் ன்னும் நூிிருந்து 
டுக்கப்ட்ை சிறுகயத இது. 

*  திான்கு யனதுள் சிறுயன் குதியபயன அைக்கிான். அச்சிறுயன் யிபயகாந்தர். 

*  யிபயகாந்தரின் இனற்மனர் - பபந்திபதத். 

*  னபட்சி துயி - யள்ார். 

*  யபீத் துயி - யிபயகாந்தர் 

 

இக்கணமும் பநொமித்தினும் 

*  தநிழ்ச்மசாற்கள் ான்கு யயகப்டு ம். அயய: மனர்ச்மசால், யியச்மசால், இயைச்மசால், 
உரிச்மசால். இயற்ில் னதன்யநனாயய மனர்ச்மசால்லும் யியச்மசால்லும் . 
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SRIMAAN COACHING CENTRE- 

PG- TRB MATERIALS: MATHS/ENGLISH/ 

TAMIL/COMMERCE/CHEMISTRY/PHYSICS/BOTANY/ZOOLOGY/ 

HISTORY/ECONOMICS STUDY MATERIALS AVAILABLE-8072230063 

SRIMAAN COACHING CENTRE-PG-TRB-CHEMISTRY 

STUDY MATERIAL-CONTACT: 8072230063 2017 

                         SSRRIIMMAAAANN  

PG-TRB / POLYTECHNIC-TRB / GROUP 2A 

AEEO MATERIALS AVAILABLE: 

PG-TRB MATERIALS: 
 

 PG TRB: TAMIL MATERIAL (QUESTION BANK) 

 

 PG TRB: ENGLISH MATERIAL (QUESTION BANK) 

 

 PG TRB: MATHEMATICS MATERIAL (QUESTION   

        BANK) (E/M) 

 

 PG TRB: PHYSICS MATERIAL (E/M) 

 

 PG TRB: CHEMISTRY MATEIAL(QUESTION BANK)  

 (E/M) 

 

 PG TRB: COMMERCE (QUESTION BANK)           

(Tamil & English Medium) 

 

 PG TRB: ECONOMICS (QUESTION BANK) (T/M) 

 

 PG TRB: HISTORY (QUESTION BANK) (T/M) 

 

 PG TRB: ZOOLOGY (QUESTION BANK) (E/M) 

 

 PG TRB: BOTANY (QUESTION BANK) (T/M) 
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SRIMAAN COACHING CENTRE- 

PG- TRB MATERIALS: MATHS/ENGLISH/ 

TAMIL/COMMERCE/CHEMISTRY/PHYSICS/BOTANY/ZOOLOGY/ 

HISTORY/ECONOMICS STUDY MATERIALS AVAILABLE-8072230063 

SRIMAAN COACHING CENTRE-PG-TRB-CHEMISTRY 

STUDY MATERIAL-CONTACT: 8072230063 2017 

GOVT.POLYTECHNIC TRB MATERIALS: 

 MATHEMATICS  

 

 ENGLISH with Question Bank 

 

 COMPUTER SCIENCE/IT with Question Bank  

 

 ECE MATERIAL With Question Bank 

 

 CHEMISTRY 

 

 PHYSICS 
 

GROUP 2A:GENERAL ENGLISH 

 

AEEO EXAM:MATHEMATICS/ENGLISH 

10% Discount for all materials. Materials 

are sending through COURIER 

CONTACT: 80722 30063 
 

THANK YOU 

SRIMAAN 
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