
 

 

REVISED SCHEME OF EXAMINATION 
 

Combined Civil Services Examination–II 

(Group-II & IIA) 
(Interview Posts  and Non-Interview Posts) 

 
(B) SCHEME FOR MAIN WRITTEN EXAMINATION (DESCRIPTIVE TYPE) 

 

Subject 

 
Duration 

Maximum 
Marks 

 

Minimum 
Qualifying Marks 

for All 
Communities 

 
Paper-I 

 
Mandatory Tamil Eligibility Paper  
(SSLC Standard)  

(Descriptive Type) 
 

1.(a) Tamil to English Translation 
   (b) English to Tamil Translation 
2. Precis Writing  

3. Comprehension 
4. Hints Development 

5. Essay Writing in Thirukkural 
6. Letter writing (Official) 
7. Knowledge in Tamil Language 

 

3 Hours 100 40 

 

Paper-II  
 

General Studies 
(Degree Standard) 
(Descriptive Type) 

3 Hours    300 90 

 
Note: 
 

1. Answer sheets of the candidates who do not secure minimum qualifying marks in 
Paper-I will not be considered for the evaluation of Paper-II. 

2. Paper-II has to be answered fully in Tamil or English alone. 

3. Marks secured in Paper-II alone will be considered for selection. 

 
For Interview Posts: 

 

Main Written Examination: 300 Marks 

 
Oral Test: 40 Marks 

 
Total Marks: 300+40 = 340 Marks 
 

Minimum Qualifying Marks 
for all Communities: 102 out of 340 

 
For Non-Interview Posts: 

 
Main Written Examination: 300 Marks  

 
 

 
Total Marks: 300 Marks 
 

Minimum Qualifying Marks for all 
Communities:90 out of 300 

 
  



 

திருத்தியமைக்கப்பட்ட ததரவ்ுக்கான திட்டை் 

 

ஒருங்கிமைந்த குடிமை பைிகள் ததரவ்ு-II 

(ததாகுதி-II & IIA) 

(தநரம்ுகத்ததரவ்ு பதவிகள் ைற்றுை் தநரம்ுகத்ததரவ்ு அல்லாத பதவிகள்)  

 

(ஆ)  முதன்மைத் ததாவ்ுக்கான திட்டை் (விரிந்துமரக்குை் வமக) 

 

பாடை் கால அளவு 
அதிகபட்ச 

ைதிப்தபை் 

குமறந்தபட்ச  

ைதிப்தபை் 

தாள்-I 

 

கட்டாயத் தமிழ் தைாழி தகுதித் தாள் 

(பத்தாை் வகுப்புத்தரை்)  

(விரிந்துமரக்குை் வமக) 

 

1. (அ) தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு 

ம ொழிமெயொத்்தல் 

   (ஆ) ஆங்கிலத்திலிருந்துதமிழுக்கு 

ம ொழிமெயொத்்தல் 

2. சுருக்கி வரைதல் 

3. மெொருள் உணொத்ிறன் 

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விைிவொக்க ் மெய்தல் 

5. திருக்குறள் மதொடைெ்ொன கடட்ுரை வரைதல் 

6. கடித ் வரைதல் (அலுவல் ெொைந்்தது) 

7. தமிழ் ம ொழியறிவு  

 

3 ைைிதநரை் 100 40 

 

தாள்-II 
 

தபாதுஅறிவு  

(பட்டப்படிப்புத்தரை்) 

(விரிந்துமரக்குை் வமக) 

 

3 ைைிதநரை் 300 90 

 

குறிப்பு 
 

1. தொள்–I-இல் குரறந்தெடெ்  திெ்மெண் மெறொத ததைவ்ைக்ளின் தொள்-II விரடத்தொள்  திெ்பீடு 

மெய்யெ்ெட  ொட்டொது. 

2. தொள்-II-இல் உள்ள அரனத்து வினொக்களுக்கு ் தமிழ் அல்லது ஆங்கில ் ஆகிய ஏததனு ் ஒரு 

ம ொழியில்  விரட அளிக்க தவண்டு ். 

3. தொள்-II-இல் மெறு ்  திெ்மெண்கள்  டட்ு ் தைநிைண்யத்திற்கு கணக்கில் மகொள்ளெ்ெடு ். 

 

தநரம்ுகத்ததரவ்ு பதவிகளுக்கு 

 

முதன்ர  எழுத்துத் ததைவ்ு: 300  திெ்மெண் 

 

தநைம்ுகத் ததைவ்ு: 40  திெ்மெண்கள் 

 

ம ொத்த  திெ்மெண்: 300+40 = 340  திெ்மெண் 

 

குரறந்தெட்ெ  திெ்மெண்  

அரனத்து வகுெ்பினருக்கு ்: 340க்கு 102  

தநரம்ுகத்ததரவ்ு அல்லாத பதவிகளுக்கு 

 

முதன்ர  எழுத்துத் ததைவ்ு: 300  திெ்மெண் 

 

 

 

ம ொத்த  திெ்மெண்: 300  திெ்மெண் 

 

குரறந்தெட்ெ  திெ்மெண்  

அரனத்து வகுெ்பினருக்கு ்: 300க்கு 90  

 

 



கட்டாயத்  தமிழ் ம ாழி  தகுதித்  ததர்விற்கான 

ததர்வுத் திட்டம்  ற்றும் பாடத்திட்டம்    

 (விரிந்துணரக்கும்  வணக வினாவிற்கான தணலப்புகள்) 

 

ததர்வுத் திட்டம் 

1.  ம ொழிமெயர்த்தல் 

 (i)  தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு ம ொழிமெயர்த்தல்  

 (ii) ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு ம ொழிமெயர்த்தல் 

2.   சுருக்கி வரைதல் 

3.    மெொருள் உணர்திறன் 

4.    சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவொக்கம் மெய்தல் 

5.    திருக்குறள் மதாடர்பான கட்டுணர வணரதல் 

அ)  தச் ெொர்ெற்ற தனித் தன்ர யுள்ள இலக்கியம் 

ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு மதொடர்புத் தன்ண  

இ)  ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்  

ஈ) திருக்குறளும்  ொறொத விழுமியங்களும் – ெ த்துவம், 

 னிதலேயம்  முதலொனரவ 

உ) ெமூக அைசியல் மெொருளொதொை நிகழ்வுகளில் 

திருக்குறளின் மெொருத்தப்ெொடு 

ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் லகொட்ெொடுகள் 

6.    கடிதம் வரைதல் (அலுவல் ெொர்ந்தது) 

7.    தமிழ் ம ாழி அறிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ெொடத்திட்டம் 

1. தற்கால நிகழ்வுகள் 

2. சமுதாயப் பிரச்சணனகள் 

3. சுற்றுச்சூழல் மதாடர்பான தணலப்புகள் 

4. இந்தியப் மபாருளாதரம் மதாடர்பான தணலப்புகள்  

5. அறிவியலும்  மதாழில்நுட்பமும் 

6. கணலயும் பண்பாடும் 

7. ெகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திைொவிட இயக்கம், சுய ரியொரத 

இயக்கம். 

8. இக்கொலத் தமிழ்ம ொழி - கணினித் தமிழ், வழக்கு  ன்றத் தமிழ், 

அலுவலக ம ொழியொகத் தமிழ்,  புதிய வரகர கள். 

9. தமிழ்ேொட்டின் ெமூகப் மெொருளொதொை முன்லனற்றம்  ற்றும் தமிழக 

அரசின்  ேலத்திட்டங்கள் (மபண்கள் விவசாயிகள்…), ெமூக 

ேலத்திட்டங்கரள ேரடமுரறப்ெடுத்துதலில் ெமூக சீர்திருத்த 

இயக்கங்களின் ெங்கு - இட ஒதுக்கீடும் அதன் ெயன்களும் - 

தமிழ்ேொட்டின் ெமூகப் மெொருளொதொை வளர்ச்சியில் ெமூக நீதி  ற்றும் 

ெமூக ஒற்றுர யின் ெங்கு. 

10. மசாந்த வாக்கியத்தில் அண த்து எழுதுக, மபாருள் தவறுபாடு 

அறிதல் 

பிரித்மதழுதுக, எதிர்ச்மசால், எதிர் ணற வாக்கியம் , பிணழ நீக்கி 

எழுதுக. 

 11.      திருக்குறளிலிருந்து  கீழ்க்காணும்  தணலப்புகள் மதாடர்பாக  

                கட்டுரை எழுதுதல் 

அ)  தச் ெொர்ெற்ற தனித் தன்ர யுள்ள இலக்கியம் 

ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு மதொடர்புத் தன்ண  

இ)  ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்  

ஈ) திருக்குறளும்  ொறொத விழுமியங்களும் – ெ த்துவம், 

 னிதலேயம்  முதலொனரவ 

உ) ெமூக அைசியல் மெொருளொதொை நிகழ்வுகளில் 

திருக்குறளின் மெொருத்தப்ெொடு 

ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் லகொட்ெொடுகள் 

 






