
 

 

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 (General) 
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. கடட்ுரை வரைதல் (மெொது) 

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  

 

 



 

fl;lha jkpH; bkhHp jFjpj; njh;tp[w;fhd ghlj;jpl;lk; 

(tphpe;Jiuf;Fk; tif tpdhtpw;fhd jiyg;g[fs;) 

(gj;jhk; tFg;g[j; juk;) 
 

 

ghlj; jpl;lk; 

1/ bkhHpbgah;j;jy; : 

(i) jkpHpypUe;J M’;fpyj;Jf;F bkhHpbgah;j;jy;  

(ii) M’;fpyj;jpypUe;J jkpGf;F bkhHpbgah;j;jy; 

2/ RUf;fp tiujy; 

3/ bghUs; czh;jpwd;  

4. RUf;ff; Fwpg;gpypUe;J tphpthf;fk; bra;jy; 

5/ fl;Liu tiujy; : 

6/ fojk; tiujy; (mYtyfk; rhh;e;jJ)     

7/ jkpH; bkhHp mwpt[ 

 

njh;t[f;fhd ghlj;jpl;lk;  

1/ jw;fhy epfH;t[fs; 

2/ rKjhag; gpur;ridfs; 

3/ Rw;Wr;R{Hy; bjhlh;ghd jiyg;g[fs; 

4/ ,e;jpag; bghUshjhuk; bjhlh;ghd jiyg;g[fs; 

5/ mwptpaYk; bjhHpy; El;gKk; 

6/ fiya[k; gz;ghLk;  

7/ gFj;jwpt[ ,af;f’;fs;  ? jpuhtpl ,af;fk;. Rakhpahij ,af;fk;/  

8/ ,f;fhyj; jkpH;bkhHp ? fzpdpj; jkpH;. tHf;F kd;wj; jkpH;. mYtyf bkhHpahfj; jkpH;.  

   g[jpa tifikfs;/  

 

9/ jkpH;ehl;od; rK:fg; bghUshjhu Kd;ndw;wk; kw;Wk; jkpHf murpd; eyj;jpl;l’;fs;  

   (bgz;fs; tptrhapfs;///// ). rK:f eyj;jpl;l’;fis eilKiwgLj;Jjypy; rK:f rPh;jpUj;j  

   ,af;f’;fspd; g’;F ? ,l xJf;fPLk; mjd; gad;fSk; ? jkpH;ehl;od; rK:fg; bghUshjhu  

   tsh;r;rpapy; rK:f ePjp kw;Wk; rK:f xw;Wikapd; g’;F/  
 

10/ brhe;j thf;fpaj;jpy; mikj;J vGJf. bghUs; ntWghL mwpjy;  

   gphpj;bjGJf. vjph;r;brhy;. vjph;kiw thf;fpak;. gpiH ePf;fp vGJf/  
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