
NATRAJ INST OF TNPSC (NIT) 
 
DATAILED GROUP 2(A) CUT OFF ANALYSIS WITH JUSTIFICATION: 

 

1) ப ொது தமிழ் மற்றும் ப ொது ஆங்கிலம் இரண்டும் சரி சமமொன தரம் 

பகொண்டவை. பமொத்தம் ததர்ந்பதடுக்கப் டும் 1966 ததர்ைர்களில், 

அைர்கள் அவனைரும் ப ொது தமிழ் மற்றும் ப ொது ஆங்கில தொளில் 98 

முதல் 100 தகள்ைிகள் ைவர சரியொக ைிவடயளித்திருப் ொர்கள். 

 

2) ப ொது தமிழ் ைினொக்கள் அவனத்தும்  ள்ளிப் ொட புத்தகங்கவள 

ைிட்டு பைளியில் இருந்து தகட்கப் டைில்வல. தமலும் ப ொது 

ஆங்கிலத்வத ப ொறுத்த ைவர ைழக்கத்திற்கு மொறொக இலக்கிய 

 குதிகவள ைிட இலக்கணம் பதொடர் ொன ைினொக்கள் அதிகமொக 

இடம்ப ற்றிருந்தன. எனதை IAS ததர்வுக்கு  டிக்கும் ஆங்கில 

இலக்கண புலவம இருக்கும் ததர்ைர்கள் ப ொது ஆங்கில 

 ொடப் ிரிவை ப ொறுத்த அளவு எப்த ொதும் இல்லொத அளவுக்கு 

இப்த ொது அதிக ட்ச மதிப்ப ண்வண ப றும் ததர்ைர்களொக 

மட்டுமல்லொமல் ஒட்டுபமொத்தமொகவும் அதிக மதிப்ப ண் ப றும் 

ததர்ைர்களொகவும் உள்ளனர் (Provide they did well in G.S.Paper) 

எனதை ப ொது தமிழ் ப ொது ஆங்கிலத்வத ப ொறுத்த அளவு 

மதிப்ப ண் 98 to 100 

 

3) கிரொம புறங்களில் இருக்கும் ததர்ைர்கள் என்னதொன் ப ொது தமிழில் 

98 முதல் 100 ைினொக்களுக்கு சரியொக ைிவடயளித்திருந்தொலும், ப ொது 

அறிவு தகள்ைிகவள ப ொறுத்த அளவு 50 ைினொக்களுக்கு தமல் 

அைர்களொல் சரியொன ைிவடயளிக்க இயலைில்வல என் தத நிதர்சன 

உண்வம. 

 

அதற்கு மூன்று கொரணங்கள் 

 

A) கணித  ிரிைில் தகட்கப் ட்ட ைினொக்கள் எப்த ொதும் இல்லொத 

அளவு தற்த ொது முற்றிலும் தைறு ட்டு ைடிைில் தமலும் இதற்கு 



முன்னர் தகட்கப் ட்ட ைினொக்களின் சொயல் எதுவுதம இல்லொமல் 

தற்த ொது தகட்கப் ட்டுள்ளதொல்(FORMULAE & ANALYSIS BASED) 

கணிதத்தில் சரியொன புரிதல் இல்லொமல் அவணத்து ைினொக்களுக்கும் 

சரியொன ைிவடயளித்தல் என் து கடினம்.  

எனதை கணித  ிரிைில் CUT OFF மதிப்ப ண்: 20 to 22 

B) நடப்பு நிகழுகளில் தகட்கப் ட்ட பமொத்தம் 11 ைினொக்களில் 5 

ைினொக்களுக்கு ைிவடயளிப் து என் தத மிகவும் கடினம். எப்த ொதும் 

தகட்கப் டும் முக்கிய  ிரமுகர்கள், ைிருதுகள் உள்ளிட்ட எந்த 

ைினொக்களும் தற்த ொது இடம்ப றைில்வல  

எனதை நடப்பு நிகழ்வுகவள ப ொறுத்த அளவு CUT OFF மதிப்ப ண்: 5 

C) மீதம் இருக்கக்கூடிய ைரலொறு, அரசியல் அவமப்பு, அறிைியல், 

புைியியல், ப ொருளொதொரம் மற்றும் புள்ளியியலில் இருந்து 

தகட்கப் ட்ட, ததர்ைர்கள்  லரொலும் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட 18 

கடினமொன ைினொக்கள். 

 

1) ஆக்சிஜதனற்ற ைினொ  

2) வைக்கம் சத்யொகிரகொ LEADERS  

3) தம்ம ொணி  
4)  ொரொளுமன்றத்தின் தவல சிறந்த ந ர்  

5) கொந்திய திட்டம் அகர்ைொல்  

6) புது ைொழ்வு திட்டம்  

7) மொனொைொரி சொகு டி  ரப்பு  

8) சூப் ர் தநொைொ  

9) குளுதகொஸின் சுைொச ஈவு  

10) நீலகண்ட  ிரம்மசொரி  ிறந்த இடம்  

11) தசொழநொட்டின் ைருைொய் துவற  

12) சுததசி நொள்  

13) கொந்திய முவற மற்றும் ைளர்ச்சி  
14) வைட்ரஜனின் புதிய அவமப்பு  

15) ரொஜிவ் கொந்தி அறிவுசொர் பசொத்து உரிவம  

16) HIV/AIDS 



17) SKILL INDIA MISSION  
18) Article 275 & 282 

 

தமற் டி கடினமொன 18 தகள்ைிகளும் எந்த நிவலயிலும் CUT OFF 

மதிப்ப ண்வண நிர்ணயிக்கும் இடத்தில் இல்வல. 

 

4) தமலும் IAS ததர்வுக்கு  டிக்கும் ஆங்கில இலக்கண புலவம மிகுந்த 

ததர்ைர்கள் அதிக மதிப்ப ண் எடுக்கும் உயர்ந்த இடத்தில் உள்ளனர். 

ஏபனன்றொல் அைர்கள் ஆங்கிலத்தில் மற்றும்  குத்தொரொயும் அறிவு 

ததவைப் டும் ப ொது அறிவு ைினொக்களுக்கும் மற்ற  ிரிைினவர ைிட 

நன்றொக ைிவடயளித்திருப் ர். அதிக ட்சம் 165 ைினொக்களுக்கு தமல் 

ஒரு சில ததர்ைர்கள் இந்த முவற சரியொன ைிவடயளிக்க 

ைொய்ப்புண்டு. ஆனொல் CUT OFF மதிப்ப ண்வண நிர்ணயிக்கும் 

அளவுக்கு 165 ைினொக்களுக்கும் தமல் சரியொக ைிவடயளிக்கும் 

ததர்ைர்கள் அதிக அளைில் இருக்க மொட்டொர்கள். 

 

5) கிரொமப்புற மொணைர்கவள ப ொறுத்த அளவு ப ொது தமிழில் 100 

ைினொக்களுக்கும் ைிவடயளித்திருந்தொலும், ப ொது அறிவு 

ைினொக்களில் எதிர் ொரொத  குதிகளில் இருந்து கடினமொன ைினொக்கள் 

DEGREE நிவலயிலொன புத்தகங்களில் இருந்து தகட்கப் ட்டதொல் 50 

ைினொக்களுக்கு தமல் அைர்களொல் ைிவடயளிக்க இயலொது. 

 

6) தமலும் நடந்து முடிந்த,  ள்ளிப் ொட புத்தகங்களில் இருந்து மட்டுதம 

200 ைினொக்களும் தகட்கப் ட்ட GROUP 4 ததர்ைில் 188 ைினொக்களுக்கு 

தமல் ைிவடயளித்த  லர் இந்த ததர்ைில் 155 ைினொக்களுக்கு மட்டுதம 

ைிவடயளித்துள்ளனர் . கொரணம் தற்த ொது அவணத்து ப ொது அறிவு 

ைினொக்களும்  ள்ளி  ொட புத்தகங்களில் இல்லொமல் DEGREE 

அளைிலொன புத்தகங்களில் இருந்து தகட்கப் ட்டுள்ளன. 

 

தமற் டி ஆய்ைில் இருந்து ப றப் ட்ட CUT OFF ANALYSIS: 



A) ப ொது தமிழ் ப ொது ஆங்கிலம் : 98 to 100  

B) கணிதம் : 20 to 22  

C) நடப்புநிகழ்வுகள் (11 ைினொக்கள்) : 5  

D) இதர ப ொது அறிவு (CUT OFF மதிப்ப ண்வண  

நிர்ணயிக்கொத 18 கடினமொன ைினொக்கள் தைிர இதர  

46 ைினொக்களுக்கு உண்டொன CUT OFF மதிப்ப ண்)  

 

B) சரொசரியொக : 30 to 32 

 

SO CUT OFF FOR BC(MALE) - 98 + 20 + 5 + 30 = 153 and above 
MBC (MALE) 151  
SC (MALE) 149 
BC (FEMALE) 151 
MBC (FEMALE) 149 
SC (FEMALE) 147 

 

(NOTE: கடந்த ைருடம் CUT OFF FOR BC (MALE) - 155  

 

இந்த ைருடம் ப ொது அறிவு தகள்ைிகள் கடினமொக இருப் தொல் கடந்த 

ைருடத்வத ைிட இரண்டு ைினொக்கள் குவறைொன CUT OFF இந்த 

ைருடம் எதிர் ொர்க்கலொம்) 

 


