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GENERAL STUDIESTNPSC GROUP II/II A – PRELIMS TEST SERIES 202
GS+GT –REGULAR BATCH  –THIRUVARUR 

WE DO NOT JUST CONDUCT TEST BATCH RATHER

OUR STUDENTS TO ACHIEVE THEIR “PODIUM OF SUCCESS”

GROUP II (INTERVIEW POSTS) 2019– RESULTS 

R 1 | SR 3 | SR 5| SR 6 | SR 7 | SR 8| SR 9 

DETAILS OF THE TEST SERIES 
: Rs. 5000/– (For new students); Rs. 4000/– (For old students)
: 4th January 2022 (Every Tuesday and Friday) 
: 2:00 PM  TO 5:00PM followed by Discussion (5:10 PM to 8:00 PM)

: Both Offline and Online 
: 97877 34943 / 7010262725 / 04366 222972 

: thiruvarur@shankarias.in 

10 Foundation Tests + 15 Core Tests + 
8Subject Wise Full Tests + 2 
Tests 

PRELIMS TEST SERIES 2022 
 

WE DO NOT JUST CONDUCT TEST BATCH RATHER 

“PODIUM OF SUCCESS” 

 

(For old students) 
 

(5:10 PM to 8:00 PM) 

 

Core Tests + 
2 Mock 



 

WE SPEAK LESS ; OUR PREDICTIONS SPEAK MORE
 

 
Our Approach:To cover the entire syllabus holistically 
Team as per the present dynamics of TNPSC based on the new syllabus of TNPSC Group II/Group II
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WE SPEAK LESS ; OUR PREDICTIONS SPEAK MORE

holistically and to succeed in TNPSC Group II/II–A, the tests are planned at four levels
Team as per the present dynamics of TNPSC based on the new syllabus of TNPSC Group II/Group II–A. 
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For details, please refer the given link: https://bit.ly/30WvUqN 

WE SPEAK LESS ; OUR PREDICTIONS SPEAK MORE 

A, the tests are planned at four levels by our R and D 
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1. Foundation Tests: In this tests, we shall build you to be strong in TNSCERT books content in the aspects of basic facts, concepts, logic, 
etc,.both in GS (General Studies), GE(General English) and GT (General Tamil)
standard to 10th standard. 
 

2. Core Tests:At this level, we shall build you to prepare on application, 
affairs part of the convention and current events
the previous year’s questions have been set.
 

3. Full Tests: Here, we shall make you to be 
macro level 
 

4. Mock Tests: On these tests, we shall create a platform for all the Tamil Nadu Students to enhance their performance more by simulating th
tests as like TNPSC final examination. 
 

Features of Our Test Series:As per the saying “Being unique is more important than being different

1. Our test series is a real simulation of TNPSC Group 

2. Our test series covers the syllabus holistically

3. Our test series is based on the dynamism of TNPSC

4. All the testswill be conducted for 200 questions only

5. We do post test discussion analysis on the perspective of difficulty level, conceptual level, Current Event

video of the same will be provided for further reference.

6. For both General Tamil and General English only r

7. Provides platform for State Level Analysis of performan

8. More focus is given for General Tamil, Unit2, 

 
tests, we shall build you to be strong in TNSCERT books content in the aspects of basic facts, concepts, logic, 

both in GS (General Studies), GE(General English) and GT (General Tamil)And make you to comprehend all the TNSCERT books from 6

At this level, we shall build you to prepare on application, conventional facts, conventional part of the c
and current events in an analytical way by covering the content from different authentic sources from where 

the previous year’s questions have been set. Here the syllabus is framed in a decoded format. It is not just the replica of given syllabus.

Here, we shall make you to be specialist in all the 10 units and General English by focusing more on every unit in a micro and 

On these tests, we shall create a platform for all the Tamil Nadu Students to enhance their performance more by simulating th

Being unique is more important than being different”, we have unique features in our test series.

Our test series is a real simulation of TNPSC Group I/II/IIA Prelims exam 

test series covers the syllabus holistically 

Our test series is based on the dynamism of TNPSC 

All the testswill be conducted for 200 questions only 

We do post test discussion analysis on the perspective of difficulty level, conceptual level, Current Event level, etc.,

video of the same will be provided for further reference. 

For both General Tamil and General English only recorded test discussion analysis will be provided  

Provides platform for State Level Analysis of performance and improve your competency 

Unit2, Unit 8, Unit 9 and Unit 10 

tests, we shall build you to be strong in TNSCERT books content in the aspects of basic facts, concepts, logic, 
And make you to comprehend all the TNSCERT books from 6th 

conventional part of the current affairs, and current 
tent from different authentic sources from where 

. It is not just the replica of given syllabus. 

by focusing more on every unit in a micro and 

On these tests, we shall create a platform for all the Tamil Nadu Students to enhance their performance more by simulating the 

”, we have unique features in our test series. 

level, etc., only for GS and the recorded 



9. Flexible for working candidate to take the test as per their availability

2018 ெதா II - ெபா த ல்ேகட்டகப்பட்டேகள் களின்சத தம்
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சத தம்

ெபா த ல்ேகட்டகப்பட்டேகள் களின்சத தம் – ப ப்பாய்  

 



FOUNDATION TEST
ேதர் எண் நாள் 

ெபா த்த ழ்ப
 ேதர்  எண் 1.  ஜனவரி 04 6வ த்தகம்–ெபா த்

 ேதர்  எண் 2.  ஜனவரி 07 7வ த்தகம்–ெபா த்

 ேதர்  எண் 3.  
ஜனவரி 18 

online 
8வ த்தகம்–ெபா த்

 ேதர்  எண் 4.  ஜனவரி 21 த்ேதர்  – 6வ  தல் 
ெபா த்த ழ் – அைனத்  ப வங்கள்

 ேதர்  எண் 5.  ஜனவரி 25 9வ த்தகம்– ெபா த்

 ேதர்  எண் 6.  ஜனவரி 28 10வ த்தகம் –ெபா த்

 ேதர்  எண் 7.  ப்ரவரி 01 த்ேதர் 9வ மற் ம்

 ேதர்  எண் 8.  ப்ரவரி 04 11வ ப் த்தகம் –
 ேதர்  எண் 9.  ப்ரவரி 08 12வ ப் த்தகம் –
 ேதர்  எண் 10.  ப்ரவரி 11 த்ேதர்  – 11வ மற் ம்

 

 

 

 

2021 – TNPSC Group I Question Paper Analysis

 
 

FOUNDATION TEST – (TNSCERT Book Based Approach) 200 Questions
ேதர் ப  

ெபா த்த ழ்ப  – ப் த்தகங்கள்மட் ம் ெபா த்அ
ெபா த ்த ழ் – ப வம்1,2,3 6வ த்தகம்  – ெபா  அ  

ெபா த ்த ழ் – ப வம்1,2,3 7வ த்தகம்  – ெபா  அ  

ெபா த ்த ழ் – ப வம்1,2,3 8வ த்தகம்  – ெபா  அ

தல் 8வ  வைர லான த்தகங்கள் – 
அைனத்  ப வங்கள் 

த்ேதர்  –6வ  தல் 
ெபா  அ  – அைனத்  ப வங்கள்

ெபா த ்த ழ் 9வ த்தகம் – ெபா  அ

ெபா த ்த ழ் 10வ த்தகம் – ெபா  அ

வ மற் ம் 10வ த்தகம்– ெபா த ்த ழ் த்ேதர் 9வ மற் ம்

–ெபா த ்த ழ் மட் ம்– 200 ேகள் கள் 
– ெபா த ்த ழ் மட் ம்– 200ேகள் கள் 

வ மற் ம் 12வ த்தகம்–ெபா த ்த ழ் மட் ம்– 200ேகள் கள் 

TNPSC Group I Question Paper Analysis – Based on Shankar IAS Academy’s R and D Analysis

TNSCERT Book Based Approach) 200 Questions 

அ ப  – ய த்தகங்கள்மட் ம் 
ெபா  அ  – ப வம்1,2,3 
ெபா  அ  – ப வம்1,2,3 
ெபா  அ  

தல் 8வ  வைர லான த்தகங்கள் – 
அைனத்  ப வங்கள் 
ெபா  அ  

ெபா  அ  
வ மற் ம்10வ த்தகம் – ெபா  அ  

Based on Shankar IAS Academy’s R and D Analysis 



  

 

Decide on where to focus

 

Decide on where to focus 



 

 

 

Decide your preference for Preparation

 

Decide your preference for Preparation 



CORE TESTS (TNPSC Group II/IIA Prelims SYLLABUS Based Approach) 

ேதர் எண் நாள் 
ெபா அ பாடத் ட்டம்

(130 ேகள் கள்) 

 ேதர்  எண் 11.  ப்ரவரி 
15 

அல – 
IV:இந் யா ன்வரலா மற் ம்க
லாசச்ாரம்: 
 

(i) ந்  சமெவளி நாகரகீம் 
ப்தரக்ள், ெடல்  ல்தான்கள்
கலாயரக்ள் மற் ம் 

மராட் யரக்ள் – ஜயநகரம் 
மற் ம் பாமனிஅரசரக்ளின்
காலம் ெதன்னிந் ய வரலா  
(த ழ்நா  த ர). 

அல – V:இந் ய ஆட் யல்:
(i) இந் யஅர யலைமப் –

அர யலைமப் ன் க ைர
அர யலைமப் ன் க் யஅம்
சங்கள்–ஒன் யம், 
மாநிலம்மற் ம் னியன் ரேத
சம். 

(ii) ரிைம, 
அ ப்பைடஉரிைமகள், 
அ ப்பைடக்கடைமகள், 
அர ெந ைறக்ேகாட்பா க
ள். 

 ேதர்  எண் 12.  ப்ரவரி 
18 

அல – 
IV:இந் யா ன்வரலா மற் ம்க
லாசச்ாரம்: 
 

(i) இந் யா ன் ச க – கலாசச்ார 
வரலாற் ல் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள் 
மற் ம் ெதாடரச்் . 

(ii) இந் யக் கலாசச்ாரத் ன் 
பண் கள், ேவற் ைம ல் 
ஒற் ைம – இனம், ெமா , பழக்க 
வழக்கங்கள். 

 
CORE TESTS (TNPSC Group II/IIA Prelims SYLLABUS Based Approach) – 200 Questions

ெபா அ பாடத் ட்டம் 
ப க்கேவண் யப கள் ெபா த்த ழ்

30 ேகள் கள்

இந் யா ன்வரலா மற் ம்க

ந்  சமெவளி நாகரகீம் – 
ெடல்  ல்தான்கள், 

கலாயரக்ள் மற் ம் 
ஜயநகரம் 

அரசரக்ளின் 
காலம் ெதன்னிந் ய வரலா  

11வ  வ ப்  – வரலா : அல  1 தல் 
16வைர 
(மற் ம்) 
SIAவரலாற்  த்தகம் 

6வ  
ெபா த்த ழ் 

ப வம் 1, 2
: 

அர யலைமப் ன் க ைர–
அர யலைமப் ன் க் யஅம்

மாநிலம்மற் ம் னியன் ரேத

அர ெந ைறக்ேகாட்பா க

லட் காந்த்எ யIndian Polity – 
7வ ப ப்  
(அல்ல ) 
SIAஇந் யஆட் யல் த்தகம் 
(மற் ம்) 
11வ வ ப் அர யல்அ யல்: 
அல 3, 4,5 
(மற் ம்) 
12வ வ ப் அர யல்அ யல்: 
அல 1,7 

இந் யா ன்வரலா மற் ம்க

கலாசச்ார 
வரலாற் ல் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள் 

இந் யக் கலாசச்ாரத் ன் 
ேவற் ைம ல் 

பழக்க 

 
 
 
11வ  வ ப்  – அற யல்மற் ம் 
இந் ய கலாசச்ாரம்(TM) 
 

12வ  வ ப்  – அற யல் மற் ம் 
இந் ய கலாசச்ாரம்(TM) 

கைல, கட் டக்கைல, நடனம், 
கள், அைமப் கள், பாரம்பரிய 

6வ  
ெபா த்த ழ் 

ப வம் 3, 7வ  
ப வம்1 

200 Questions 
ெபா த்த ழ்(

ேகள் கள்) 
MA                   

(20 ேகள் கள்) 
CA 

(20 ேகள் கள்) 

ெபா த்த ழ் 
 

எண்களின் 
அைமப் , 

க் தல் மற் ம் 
காரணிப்ப த் தல் 

ஏப்ரல்2021(1
தல் 15வைர) 

ெபா த்த ழ் 
வ  

அ க் கள், 
தங்கள், 

லங்கள் 

ஏப்ரல்2021 

(16 தல்30 
வைர) 



(iii) இந் யா ஒ  சமயசச்ாரப்ற்ற 
நா , ச க நல் ணக்கம். 

(iv) ெபௗத்தம், சமணம், 
இயக்கங்கள் 

(v) கைல மற் ம் கலாசச்ாரம் 
ெதாடரப்ான அைமப் கள் 

அல –V:இந் யஆட் யல்: 

அர யலைமப் ன் த்தம்
அர யலைமப் ன் அ ப்பைடக் 
கட்டைமப் , பாரா மன்ற அைமப்

ட்டாட்  அைமப் , மத் ய – மாநில 
அர கள், மாநிலங்க க்  
இைடேயயான உற , அவசரநிைலப் 

ரகடனம் ெதாடரப்ான கள்
நீ த் ைற ம  ஆய்  – நீ த் ைற 
ெசயல்பா  – ெபா நல வழக்  
மாநிலங்க க்  வழங்கப்ப ம் 

றப்  அந்தஸ் . 

 ேதர்  எண் 13.  ப்ரவரி 
22 

அல –VII:இந் யேத யஇயக்கம்

(i) ேத ய ம மலரச்்  
ஆங் லஆட் க்  எ ரான 
ெதாடக்க கால எ ச்  – இந் ய 
ேத ய காங் ரஸ் – க் ய  
தைலவரக்ளின் எ ச்  

(ii) வங்கப் ரி ைன வைர 

அல –V:இந் யஆட் யல்: 

மத் ய நிரவ்ாகம், மத் ய 
சட்டமன்றங்கள், பாரா மன்றக் 

க்கள், CoM,ேக னட் க்கள்
மாநில நிரவ்ாகம், மாநில 
சட்டமன்றம் – உள்ளாட்  
அைமப் கள், பஞ்சாயத்  ராஜ் 
அைமப் . UT மற் ம் பழங் னர ்
ப கள் 

 ேதர்  எண் 14.  ப்ரவரி 
25 

அல –VII:இந் யேத யஇயக்கம்

(i) பல்ேவ  ளரச்்  ைறகள்

 
இந் யா ஒ  சமயசச்ாரப்ற்ற 

, பக்  

கைல மற் ம் கலாசச்ாரம் 

தளங்கள் ேபான்றைவ. 

 

அர யலைமப் ன் த்தம், 
அர யலைமப் ன் அ ப்பைடக் 

பாரா மன்ற அைமப் , 
மாநில 

மாநிலங்க க்  
அவசரநிைலப் 

ரகடனம் ெதாடரப்ான கள். 
நீ த் ைற 

ெபா நல வழக்  – ல 
மாநிலங்க க்  வழங்கப்ப ம் 

எம்.லட் காந்த்எ யIndian Polity 
(அல்ல ) 

SIAஇந் யஅர யல் 
(மற் ம்) 

11வ அர யல்அ யல்–அல  6 

(மற் ம்) 
12வ வ ப் அர யல்அ யல்: 
அல  5 

இந் யேத யஇயக்கம்: 

ேத ய ம மலரச்்  – 
ஆங் லஆட் க்  எ ரான 

இந் ய 
க் ய  

SIAவரலா த்தகம் 

(மற் ம்) 

11வ வரலா  – அல 17 – 19 
(மற் ம்) 

G.ெவங்கேடசன்எ யஇந் ய தந்
ரப்ேபாராட்டவரலா  

7வ  ப வம்2,3 

மத் ய 
பாரா மன்றக் 

ேக னட் க்கள்– 
மாநில 

உள்ளாட்  
பஞ்சாயத்  ராஜ் 

மற் ம் பழங் னர ்

எம்.லட் காந்த்எ யIndian Polity 
(அல்ல ) 

SIAஇந் யஅர யல் 
(மற் ம்) 

11வ அர யல்அ யல்–அல 12 

(மற் ம்) 
12வ வ ப் அர யல்அ யல்: 
அல 2, 3 

இந் யேத யஇயக்கம்: 

பல்ேவ  ளரச்்  ைறகள்: 

SIAவரலா  த்தகம் 
(மற் ம்) 

 
 

2,3 
 

சத தம், சராசரி 

ேம2021 

 
(1 தல்15வைர

) 
 
 

தம்மற் ம்
தாசாரம் 

ேம2021 

(16 தல் 31 



சத் யா ரகத் ன் வளரச்்  
மற் ம் ேபாராளி இயக்கங்கள்

(ii) வ ப் வாதம் மற் ம் ரி ைன

அல – VII:இந் யேத யஇயக்கம்
அர யலைமப்  சாரந்்த  
அைமப் கள்: 
உசச் நீ மன்றம், உயர ் நீ மன்றம்
மாவட்ட நீ மன்றங்கள், ேதரத்ல் 
ஆைணயம், UPSC, SPSC,நி க் 
NCSC, NCST,ெமா யல் ஆைணயம்
CAG, AGI, AGS, ட் ற  சங்கங்கள்

ரப்்பாயங்கள். அ காரப் ரவ் 
ெமா , 

 ேதர்  எண் 15.  மாரச்0்1 

அல – VII:இந் ய ேத ய இயக்கம்
 

தைலக் ப் ற இந் யா
 

தைலப்ேபாராட்டத் ல்த ழ்
நாட் ன்பங் –
ஆங் ேலயரஆ்ட் க் எ ரான
ெதாடக்ககாலப்ேபாராட்டங்கள்

தைலப்ேபாராட்டத் ல்ெபண்க
ளின்பங் . 
 

த ழ்நாட் ல்19மற் ம்20ஆம் ற்
றாண் ச கஅர யல்இயக்கங்க
ளின்வளரச்் –நீ க்கட் , 
ப த்த வளரச்் –

யமரியாைதஇயக்கம், 
ரா டஇயக்கம்மற் ம்இந்தஇர

ண் இயக்கங்க க் ம்அ ப்பைட
யானெகாள்ைககள், 
தந்ைதெபரியார்மற் ம்ேபர ஞர்
அண்ணா ன்பங்களிப்  

அல – V:இந் யஆட் யல்: 
அர யலைமப்  சாரா அைமப் கள்

 
சத் யா ரகத் ன் வளரச்்  
மற் ம் ேபாராளி இயக்கங்கள். 
வ ப் வாதம் மற் ம் ரி ைன 

12வ  வ ப்  அர யல் அ யல்: 
அல  8, 9, 10 
(மற் ம்) 

G.ெவங்கேடசன் எ ய இந் ய 
தந் ரப் ேபாராட்ட வரலா  

 

8வ  ப வம்1,2
 

இந் யேத யஇயக்கம்: 
அர யலைமப்  சாரந்்த  

உயர ் நீ மன்றம், 
ேதரத்ல் 

நி க் , 
ெமா யல் ஆைணயம், 

ட் ற  சங்கங்கள், 
அ காரப் ரவ் 

எம்.லட் காந்த்எ யIndian Polity 
(அல்ல ) 

SIAஇந் யஅர யல் 
(மற் ம்) 

12வ வ ப் அர யல்அ யல்: 
அல  4 

இந் ய ேத ய இயக்கம்: 

தைலக் ப் ற இந் யா 

தைலப்ேபாராட்டத் ல்த ழ்

ஆங் ேலயரஆ்ட் க் எ ரான
ெதாடக்ககாலப்ேபாராட்டங்கள்–

தைலப்ேபாராட்டத் ல்ெபண்க

ஆம் ற்
றாண் ச கஅர யல்இயக்கங்க

ரா டஇயக்கம்மற் ம்இந்தஇர
ண் இயக்கங்க க் ம்அ ப்பைட

தந்ைதெபரியார்மற் ம்ேபர ஞர்

SIAவரலா  மற் ம் அல 8 த்தகம் 
(மற் ம்) 
12வ  வரலா  – அல  8 – 9 
(மற் ம்) 
தைலவரக்ள் ெதாடர ்
(மற் ம்) 

G.ெவங்கேடசன் எ ய ந ன த ழக 
வரலா  
(மற் ம்) 
11வ  அர யல் அ யல் – அல  14, 
15 
(மற் ம்) 
ெபரியார1்000 

8வ  ப வம்3, 
9வ  ப  I 

 

 

அர யலைமப்  சாரா அைமப் கள்: 
எம்.லட் காந்த்எ யIndian Polity 
(அல்ல ) 

1,2 
வைர) 

 
 

3, இலாபம், நட்டம், 
தள் ப  

ஜ ன் 2021 

(1 தல்15 
வைர) 

 
 



நீ ஆேயாக், NHRC, SHRC, CIC, SIC, CBI, 
CVC,ேலாக்பால், ேலாக் ஆ க்தா 
அைமப் கள் 
மற்றைவ: 
ேதரத்ல்கள், ேதரத்ல் ெதாடரப்ான  
சட்டங்கள், கட் த் தாவல் தைடச ்
சட்டம், அர யல் கட் கள் மற் ம் 
பல அம்சங்கள். 

 ேதர்  எண் 16.  மாரச்0்4 

அல –III:இந் யப் யல்: 

ரிய ம்பத் ன்இ ப் டம்
இயற்ைகஅம்சங்கள்–ப வமைழ
மைழ, வானிைலமற் ம்காலநிைல

அல –VI:இந் யப்ெபா ளாதாரம்
இந் யப்ெபா ளாதாரத் ன்தன்
ைம–ஐந்தாண் த் ட்டமா ரிகள்
ஒ ம ப் –

ட்டக் மற் ம்நீ ஆேயாக்

 ேதர்  எண் 17.  மாரச் ்08 

அல –III:இந் யப் யல்: 

நீரவ்ளஆதாரங்கள்–
இந் யா ல்உள்ளஆ கள்–மண்
வைககள், மண்அரிப்
பா காப் ைறகள் 
(த ழ்நா மற் ம்இந் யா) 
கனிமங்கள்மற் ம்இயற்ைகவளங்
கள்–உேலாகம், 
உேலாகம்அல்லாதகனிமங்கள்
ஆற்றல்சார்ந்தகனிமங்கள்–
ெதா ல்கள்–
கா மற் ம்வன லங் கள் 
(த ழ்நா மற் ம்இந் யா), 
பா காக்கப்பட்டப கள்–

 
NHRC, SHRC, CIC, SIC, CBI, 

ேலாக் ஆ க்தா 

ேதரத்ல் ெதாடரப்ான  
கட் த் தாவல் தைடச ்

அர யல் கட் கள் மற் ம் 

SIAஇந் யஆட் யல் 

(மற் ம்) 

11வ அர யல்அ யல்–அல 11 
(மற் ம்) 

12வ வ ப் அர யல்அ யல்: 
அல 6, 8, 11 

 

ரிய ம்பத் ன்இ ப் டம்–
ப வமைழ, 

வானிைலமற் ம்காலநிைல 

11வ  யல் – அல  2 
தல்6வைர 

(மற் ம்) 
NCERT – 11வ  Fundamentals of Physical 
Geography 
(மற் ம்) 
NCERT – 11வ  Indian Physical 
Environment 
(மற் ம்) 
ஏேத ம் ஒ  உலக வைரபடம் 

 
 
 
 

9வ  ப  II

இந் யப்ெபா ளாதாரம்: 
இந் யப்ெபா ளாதாரத் ன்தன்

ஐந்தாண் த் ட்டமா ரிகள்–

ட்டக் மற் ம்நீ ஆேயாக் 

12வ ெபா ளாதாரம் – அல – 1 ,11, 
11வ ெபா ளாதாரம்–அல 12 

(மற் ம்) 

SIAெபா ளாதார த்தகம் 

 

மண், 
மண்அரிப் , 

கனிமங்கள்மற் ம்இயற்ைகவளங்

உேலாகம்அல்லாதகனிமங்கள் , 

12வ  யல் – அல  6 

(மற் ம்) 
NCERT – 11வ  Fundamentals of Physical 
Geography 
(மற் ம்) 
NCERT – 11வ  Indian Physical 
Environment 

(மற் ம்) 
NCERT – 12வ   Indian People and 
Economy 
(மற் ம்) 
ஏேத ம் ஒ   உலக வைரபடம் 

10வ  ப I 

II ெபாவ/ ம 

ஜ ன் 2021 

(16 தல் 30 
வைர) 

 
 
 

தனிவட்  

ஜ ைல2021 

(1 தல் 15 
வைர) 

 
 



இந் யவனஆய் அ க்ைக–
வசாயம்–வைககள், ைற
ரசச்ைனகள், ப ரக்ள்

மாற் ைறசா ப  
ேபாக் வரத்  (சாைல, மானம்
இர ல்ேவ, நீரவ் ப்ேபாக் வரத்

ைற கங்கள்) –தகவல்ெதாடர்
(அஞ்சல்/ெசயற்ைகக்ேகாள் 
ெதாைலஉணர் ) 

அல –VI:இந் யப் 
ெபா ளாதாரம்: 
வ வாய்ஆதாரங்கள் 
இந் யரிசரவ்்வங்  
நி க்ெகாள்ைகமற் ம்பணக்ெகா
ள்ைக – நீ ஆேயாக் 
மத் யமற் ம்மாநிலஅர க க்
இைடேயயானவளப்ப ர் –
சரக் மற் ம்ேசைவவரி 

 ேதர்  எண் 18.  மாரச் ்11 

அல –III:இந் யப் யல்: 

ச க யல்–
மக்கள்ெதாைகஅடரத்் மற் ம்பர
வல்–இனம், 
ெமா யல் க்கள்மற் ம் க்

யபழங் னர ்
(இந் யாமற் ம்த ழ்நா ஆ ய
இரண் ம்) 

அல –VI:இந் யப் 
ெபா ளாதாரம்: 
இந் யப்ெபா ளாதாரம்மற் ம்
ேவைலவாய்ப் உ வாக்கம், 
நிலச் ர் த்தங்கள்மற் ம் வ
சாயம்– வசாயம், வரத்்தகம்

 

ைறகள், 
ப ரக்ள், 

மானம், 
நீரவ் ப்ேபாக் வரத் , 

தகவல்ெதாடர்  
 / 

 (மற் ம்) 
http://wiienvis.nic.in/Database/ConservationAreas
_844.aspx 
(மற் ம்) 
https://moef.gov.in/ 
(மற் ம்) 
https://www.forests.tn.gov.in/ 
(மற் ம்) 
https://www.isro.gov.in/ 
(மற் ம்) ெகாள்ைக சாரந்்த ப் கள் 

 – 
 – 

நி க்ெகாள்ைகமற் ம்பணக்ெகா
 – 

மத் யமற் ம்மாநிலஅர க க்

12வ  வணிக யல்– அல  –4 – 8 

12வ  ெபா ளாதாரம் – ரி  5 – 6, 9 

11வ  ெபா ளாதாரம் – அல  8,9 
11வ  வணிக யல்–அல 10 – 12, 32, 
33 
(மற் ம்) 
SIAெபா ளாதார த்தகம் 

 

மக்கள்ெதாைகஅடரத்் மற் ம்பர

ெமா யல் க்கள்மற் ம் க்

இந் யாமற் ம்த ழ்நா ஆ ய

12வ  யல் – அல  1 தல் 5 
வைர 
(மற் ம்) 
NCERT –12வ  Fundamentals of Human 
Geography 
(மற் ம்) 
NCERT – 12வ  Indian People and 
Economy 
(மற் ம்) 
மக்கள் ெதாைக கணக்ெக ப்  
தர கள் – த ழ்நா  மற் ம் இந் யா 
ஆ ய இரண் க் மான தர கள் 

10வ  ப II 

இந் யப்ெபா ளாதாரம்மற் ம்

நிலச் ர் த்தங்கள்மற் ம் வ
வரத்்தகம், 

12வ ெபா ளாதாரம்–அல 3, 7, 8 
11வ ெபா ளாதாரம்–அல 1,3, 5, 7, 
8,9, 10 

11வ வணிக யல்–அல 20, 21, 25, 
27,28 

 
ட்  வட்  

ஜ ைல2021 

(16 
தல்31வைர) 



சரவ்ேதசஅைமப் கள்ஆ யவற்
ல்அ யல்மற் ம்ெதா ல் ட்பத்

ன்பயன்பா  

 ேதர்  எண் 19.  மாரச் ்15 

அல –III:இந் யப் யல்: 

இயற்ைகப்ேபரிடர்–
ேபரிடர்ேமலாண்ைம–

ற் ச் ழல்மா பா : 
காரணங்கள்மற் ம்த ப் நடவ
க்ைககள்–ப வநிைலமா பா
ப ைமஆற்றல் 

அல –VI:இந் யப் 
ெபா ளாதாரம்: 
ெதா ல்வளரச்் –

ராமப் றநலன்சார்ந்த ட்டங்கள்
–ச க ரசச்ைனகள்–
மக்கள்ெதாைக, கல் , காதாரம்
ேவைலவாய்ப் , 
வ ைமமற் ம் ற் ச் ழல் 

 ேதர்  எண் 20.  மாரச் ்18 ெபா த் த ழ் த் ேதர்  1 (6 

 ேதர்  எண் 21.  மாரச் ்22 

அல –I:ெபா அ யல் 

இயற் யல்: 
 

(i) அ யல்சார்ந்தஅ மற் ம்
அ யல்மனப்பான்ைம–
ப த்த ம்ஆற்றல்–
மனனம்ெசய் கற்றல்Vsக த்
ைளப் ரிந் ேமற்ெகாள்ளப்ப
ம்கற்றல்–கடந்தகால, 
நிகழ்காலம்மற் ம்எ ரக்ாலத்
ைதப் ரிந் ெகாள்வதற்கானஒ

க யாகஅ யல். 
 

(ii) ரபஞ்சத் ன்இயல் –

 
சரவ்ேதசஅைமப் கள்ஆ யவற்
ல்அ யல்மற் ம்ெதா ல் ட்பத்

(மற் ம்) 

SIAெபா ளாதார த்தகம் 

 

காரணங்கள்மற் ம்த ப் நடவ
ப வநிைலமா பா –

11வ  யல் – அல  7மற் ம்8 

(மற் ம்) 
12வ  யல் – அல 7 தல் 8 

(மற் ம்) 
12வ  வ ப்  அர யல் அ யல்: 
அல  12 
(மற் ம்) 
 
https://ndma.gov.in/, https://nidm.gov.in/, 
https://tnsdma.tn.gov.in/ 

10வ  ப III

ராமப் றநலன்சார்ந்த ட்டங்கள்

காதாரம், 

12வ  ெபா ளாதாரம் – அல 10 
(மற் ம்) 
SIAெபா ளாதார த்தகம் 

1 (6 தல் 10வ  வைர ெபா த் த ழ்) –200ேகள் கள் 

 – 

அ யல்சார்ந்தஅ மற் ம்

க த்
ைளப் ரிந் ேமற்ெகாள்ளப்ப

நிகழ்காலம்மற் ம்எ ரக்ாலத்
ைதப் ரிந் ெகாள்வதற்கானஒ

TNSCERT இயற் யல் த்தகங்கள்: 

11வ அல 1 – 
இயற் யல்உலகத் ன்தன்ைமமற்
ம்அள  
11வ அல 6 – ஈர்ப் ைச 

11வ அல 7 – 
ப ப்ெபா ளின்பண் கள் 

11வ அல 3 – இயக்க கள் 

11வ அல 5 –
கள்கள்மற் ம் டப்ெபா ட்களின்

இயக்கம் 
11வ அல 4 – ேவைல, 
ஆற்றல்மற் ம் றன் 

11வ  ப I 

III 

பரப்பள , ற்றள  

ஆகஸ்ட் 2021 

(1 தல்15 
வைர) 

 

 
 
 

கனஅள  
 
 

ஆகஸ்ட்2021 
(16 தல்31 

வைர) 



ெபா அ யல் கள்–
இயக்க யல்–ெபா ள், ஆற்றல்
இயக்கம்மற் ம்ஆற்றல்ஆ ய
வற் ன்பண் கள்–
இயக்க ய ன்அ ப்பைடக்
ெகாள்ைககளின்அன்றாடபயன்
பா  

 

(iii) ன்சாரம்மற் ம்காந்தத்தன்
ைம, ஒளி 

அல –I: ெபா  அ யல் 
ேவ யல் 
(iv) தனிமங்கள்மற் ம்ேசரம்ங்கள்

 ேதர்  எண் 22.  மாரச் ்25 

அல – I :ெபா அ யல்
இயற் யல் 
ஒ , ெவப்பம், அ  இயற் யல்
ேலசர,் ன்ன யல் மற் ம் 
தகவல் ெதாடர்  

 

ஆற்றல், 
இயக்கம்மற் ம்ஆற்றல்ஆ ய

இயக்க ய ன்அ ப்பைடக்
ெகாள்ைககளின்அன்றாடபயன்

ன்சாரம்மற் ம்காந்தத்தன்

12வ அல 1 –நிைல ன்னியல் 

12வ அல  2 – ன்சார யல் 

12வ அல  4 – 
ன்காந்தத் ண்டல்மற் ம்மா

ைச ன்ேனாட்டம் 
12வ அல  3 – 

ன்ேனாட்டத் ன்காந்தத்தன்ைமம
ற் ம்காந்த ைள கள் 
12வ அல 5 – ன்காந்தஅைலகள் 

12வ அல 6 – ஒளி யல் 

11வ அல 10 – அைல கள் 

11வ அல 11 – அைலகள் 

SIAஇயற் யல் த்தகம் 

ெபா  அ யல் – 

தனிமங்கள்மற் ம்ேசரம்ங்கள்: 

TNSCERT ேவ யல் தத்கங்கள்: 

11வ  வ ப்  –: அல  3 – 
தனிமங்களின் ஆவரத்்தன 
அட்டவைண வைகப்பா  

11வ  வ ப்  –: அல  4–ைஹட்ரஜன் 
–S –ெதா  தனிமங்கள் 

11வ  வ ப்  –: அல  5 – கார 
உேலாகங்கள்  மற் ம் கார மண் 
உேலாகங்கள் –S –ெதா  
தனிமங்கள் 

12வ  வ ப்  –P ெதா  தனிமங்கள் 
I 
12வ  வ ப்  –P ெதா  தனிமங்கள் 
II 

ெபா அ யல் – 

அ  இயற் யல், 
ன்ன யல் மற் ம் 

TNSCERTஇயற் யல் த்தகங்கள்: 
11வ  அல  8 –ெவப்பம் மற் ம் 
ெவப்ப இயக்க யல் 
12வ  அல  7 –க ர் ச்  மற் ம் 
ப ப்ெபா ளின் இரடை்டப் பண் கள் 
12வ  அல 8 –அ  மற் ம் 
அ க்க  இயற் யல் 

11வ  ப II  
காலம் மற் ம் 

ேவைல – மனிதன் 
மற் ம் ேவைல 

ெசப்டம்பர ்
2021(1 தல் 

15வைர) 



அல  – I : ெபா அ யல்
ேவ யல்: 
 

(i) உேலாகம் – தா , கனிமங்கள் 
மற் ம் அவற்ைறப் 

ரித்ெத க் ம் ெசயல் ைற 
மற் ம் உேலாகக்கலைவகள்

 

(ii) அ லங்கள், காரங்கள், உப் கள்
pHமற் ம் காட் கள் 

 

(iii) ெபட்ேரா யப் ெபா டக்ள்
உரங்கள், ச் க்ெகால் கள் 
காரப்ன் கலைவகள் 

 ேதர்  எண் 23.  மாரச் ்29 

அல  – I : ெபா அ யல்
தாவர யல்: 
வாழ்க்ைக அ ய ன் க் ய 
க த்தாக்கங்கள், வா ம் 
உ ரினங்களின் வைகப்பா  

அல  – I : ெபா அ யல்
லங் யல்: 

 

வாழ்க்ைக அ ய ன் க் ய 
க த்தாக்கங்கள், வா ம் 
உ ரினங்களின் வைகப்பா  

 ேதர்  எண் 24.  ஏப்ரல் 01 

அல –I: ெபா  அ யல் 
தாவர யல்: 
பரிணாமவளரச்் , மர யல்
உட யல், ஊட்டசச்த்
ஆேராக் யம்மற் ம் காதாரம்

ற் ச் ழல்மற் ம் ழ யல்

 
SIAஇயற் யல் த்தகம் 

ெபா அ யல் – 

கனிமங்கள் 
மற் ம் அவற்ைறப் 

ரித்ெத க் ம் ெசயல் ைற 
மற் ம் உேலாகக்கலைவகள் 

உப் கள், 

ெபா டக்ள், 
ச் க்ெகால் கள் – 

TNSCERT ேவ யல் த்தகங்கள்: 
12வ வ ப் : D – 
ெதா தனிமங்கள் 
12வ வ ப் : 
தனிமங்களின்மாற்றம்மற் ம்உள்
ளார்ந்தமா பா  
12வ வ ப் : ன்ேவ யல் 
12வ வ ப் : 
அன்றாடவாழ் ல்ேவ யல் 
12வ வ ப் : உ ரி லக் கள் 
12வ ப் : 
ைஹட்ராக் கலைவகள்மற் ம்ஈத
ரக்ள் – 
பயன்பா சார்ந்தப கள்மட் ம் 
11வ வ ப் : அல 15 –

ற் ச் ழல்ேவ யல் 
11வ வ ப் : அல 13 – 
ைஹட்ேராகார்பன்கள் – 
பயன்பா சார்ந்தப கள்மட் ம் 

ெபா அ யல் – 

வாழ்க்ைக அ ய ன் க் ய 
வா ம் 

11வ உ ரத்ாவர யல்:  

அல கள்1 – 15 

11வ  ப  IIIெபா அ யல் – 

வாழ்க்ைக அ ய ன் க் ய 
வா ம் 

11வ உ ர் லங் யல்:  

அல கள்1 – 11 

ெபா  அ யல் – 

மர யல், 
ஊட்டசச்த் , 

ஆேராக் யம்மற் ம் காதாரம், 
ற் ச் ழல்மற் ம் ழ யல் 

12வ  உ ர ்தாவர யல்: அல கள் 
1 – 10 

12வ  ப I 

III 
காலம் மற் ம் 

ேவைல – காலம் 
மற் ம் ெதாைல  

ெசப்டம்பர2்021 
(16 தல்30 

வைர) 

 
காலம்மற் ம் 

ேவைல – ழாய் 
மற் ம் ெதாட்  

அக்ேடாபர2்021
(1 தல்15வைர

) 



அல –I :ெபா  அ யல் 
லங் யல்: 

 

பரிணாமவளரச்் , மர யல்
உட யல், ஊட்டசச்த்
ஆேராக் யம்மற் ம் காதாரம்
மனிதேநாய்கள். 

ற் ச் ழல்மற் ம் ழ யல்

 ேதர்  எண் 25.  ஏப்ரல் 05 

அல  – IX : த ழ்நாட் ன் வளரச்்  
நிரவ்ாகம்: 
 

த ழ்நாட் ல்மனிதவளரச்்
காட் கள்மற் ம்நா வதற்
மானஒ ஒப் ட் ம ப் –
த ழ்நாட் ன்ச க–
ெபா ளாதாரவளரச்் ல்ச க ர்

த்தஇயக்கங்களின்தாக்கம்
 
அர யல்கட் கள்மற் ம்பல்ேவ
தரப் மக்க க்கானநலத் ட்டங்க
ள் 

 ேதர்  எண் 26.  ஏப்ரல் 08 

அல  – IX :த ழ்நாட் ன் வளரச்்  
நிரவ்ாகம்: 
 

இடஒ க் ட் க்ெகாள்ைகமற் ம்ச
கவளங்கள்எளி ல் ைடத்தல்

த ழ்நாட் ன்ெபா ளாதாரப்ேபா
க் கள்–த ழ்நாட் ன்ச க–
ெபா ளாதாரவளரச்் ல்ச கந
லத் ட்டங்களின்பங்களிப் மற் ம்
தாக்கம். 
ச கநீ ம்ச கநல் ணக்க ம்
ச க–
ெபா ளாதாரவளரச்் ன் லக்க
ல்ஆ ம். 
(அ) 
த ழ்நாட் ல்கல் மற் ம் காதா
ரஅைமப் கள். 
(ஆ) 

 
ெபா  அ யல் –

மர யல், 
ஊட்டசச்த் , 

ஆேராக் யம்மற் ம் காதாரம், 

ற் ச் ழல்மற் ம் ழ யல் 

12வ  உ ர ் லங் யல்: அல கள்  
1 – 12 

த ழ்நாட் ன் வளரச்்  

த ழ்நாட் ல்மனிதவளரச்்
காட் கள்மற் ம்நா வதற்

ெபா ளாதாரவளரச்் ல்ச க ர்
த்தஇயக்கங்களின்தாக்கம் 

அர யல்கட் கள்மற் ம்பல்ேவ
தரப் மக்க க்கானநலத் ட்டங்க

SIA த்தகம் –
த ழகத் ல்வளரச்் நிரவ்ாகம் 
(ம) 
மனிதவளேமம்பாட் அ க்ைக 
(ம) 
த ழகத் ன்ச க ர் த்தவா கள் 
– வள்ளலார,் ைவ ண்ட வா கள், 
ெபரியார,் 
அேயாத் தாசரம்ற் ம்பலர.் 
(ம) 
ந னத ழகத் ன்வரலா – 
G.ெவங்கேடசன் 
 

12வ  ப  II

த ழ்நாட் ன் வளரச்்  

இடஒ க் ட் க்ெகாள்ைகமற் ம்ச
கவளங்கள்எளி ல் ைடத்தல்–

த ழ்நாட் ன்ெபா ளாதாரப்ேபா

ெபா ளாதாரவளரச்் ல்ச கந
லத் ட்டங்களின்பங்களிப் மற் ம்

ச கநீ ம்ச கநல் ணக்க ம்

ெபா ளாதாரவளரச்் ன் லக்க

த ழ்நாட் ல்கல் மற் ம் காதா

SIA த்தகம் –
த ழகத் ல்வளரச்் நிரவ்ாகம் 
 (ம) 
https://www.tnsocialwelfare.org/ 
(ம) 
ந னத ழகத் ன்வரலா  – G. 
ெவங்கேடசன் 
(ம) 

11வ ெபா ளாதாரம் – அல  11 
(ம) 
https://tnega.tn.gov.in/ 
 (and) 

Vision 2023ஆவணம் 

(ம) 
மனிதவளேமம்பாட் அ க்ைக 
 

12வ  ப III

II த க்கக்காரண
யல், ரக்ள் 

அக்ேடாபர2்021
(16 தல்31 

வைர) 
 
 
 
 

III 

பகைட மற் ம் 
காட் க் 

காரண யல், எண் 
எ த் க் 

காரண யல், எண் 
வரிைச 

நவம்பர2்021 
(1 தல்15வைர

) 



த ழ்நாட் ன் யல்மற் ம்
ெபா ளாதாரவளரச்் ல்அதன்
தாக்கம். 
(c)பல்ேவ ைறகளில்த ழகத்
ன்சாதைனகள். 
(ஈ) த ழகத் ல் ன்ஆ ைக 

பாட வாரியான த் ேதர் கள் 

 ேதர்  எண் 27.  ஏப்ரல் 12 வரலா  + ஆட் யல்– த் ேதர்

 ேதர்  எண் 28.  ஏப்ரல் 15 யல் + ெபா ளாதாரம் –

 ேதர்  எண் 29.  ஏப்ரல் 19 அ யல் – த் ேதர்  

 ேதர்  எண் 30.  Online நடப்  நிகழ் கள் – த் ேதர்  

 ேதர்  எண் 31.  ஏப்ரல் 22 ெபா த் த ழ் த் ேதர்  2 (6 

 ேதர்  எண் 32.  ஏப்ரல் 26 அல  9(100ேகள் கள்) + மனத் றன் 

 ேதர்  எண் 33.  ஏப்ரல் 29 நடப்  நிகழ் கள் – த் ேதர்  

 ேதர்  எண் 34.  ேம 03 மா ரித் ேதர் (100ெபா  அ

 ேதர்  எண் 35.  ேம 15 அைனவ க் மான மாநில அள லான ெபா  மா ரித் ேதர்  

  

 

 

 

 

 

 

 
த ழ்நாட் ன் யல்மற் ம்
ெபா ளாதாரவளரச்் ல்அதன்

பல்ேவ ைறகளில்த ழகத்

 

பாட வாரியான த் ேதர் கள் (200 ேகள் கள்) 

த் ேதர்  

– த் ேதர்  

த் ேதர்  1 ( 2021 நவம்பர் தல் 2022 ப்ரவரி  வைர) 

2 (6 தல் 12–வ  த்தகங்கள்  வைர) 

மனத் றன் (100 ேகள் கள்) ( ந்ைதய ஆண்  ேகள் கள் மட் ம்

த் ேதர்  2 (2021ஏப்ரல் தல் 2022ஏப்ரல் 15வைர) 

 மா ரித் ேதர்  (200 ேகள் கள்) 

ெபா  அ +100ெபா த் த ழ் ேகள் கள்) 

அைனவ க் மான மாநில அள லான ெபா  மா ரித் ேதர்  (100ெபா  அ +100ெபா த் த ழ் ேகள் கள்

ந்ைதய ஆண்  ேகள் கள் மட் ம்) – த் ேதர்  

ெபா த் த ழ் ேகள் கள்) 



 

 

Testimonials by our successful 

From TCS to Sub–Registrar  (Group II 

 

“I really feel grateful to Shankar IAS academy and the staff for being a part in my journey to success. 
The test series methodology and the review by evaluators were really helpful to tone my 
Preparation. Importantly, the explanation materials provided were valuable and helped me save 
time in my preparation as I was a working candidate. I would definitely recommend SIA for future 
aspirants!!! 

Even though it was not a pandemic situation, I had chosen Online test series, because I won't skip any 
tests due to my personal reasons and I can rewrite my missed test. The explanations were well 
designed and it was so easy for me to crack the examination
SHANKAR IAS ACADEMY!!! 

  

 

Testimonials by our successful Group II (OT) Candidates

Registrar  (Group II – Officer) – Working Candidate – State Rank 
“I really feel grateful to Shankar IAS academy and the staff for being a part in my journey to success. 
The test series methodology and the review by evaluators were really helpful to tone my 

Importantly, the explanation materials provided were valuable and helped me save 
time in my preparation as I was a working candidate. I would definitely recommend SIA for future 

Online Test Series Candidate 
hough it was not a pandemic situation, I had chosen Online test series, because I won't skip any 

tests due to my personal reasons and I can rewrite my missed test. The explanations were well 
designed and it was so easy for me to crack the examination in the very first attempt. Thank you to 

Ms.Indhumathi P

andidates – PMI Batch 

State Rank – 3 

“I really feel grateful to Shankar IAS academy and the staff for being a part in my journey to success. 
The test series methodology and the review by evaluators were really helpful to tone my 

Importantly, the explanation materials provided were valuable and helped me save 
time in my preparation as I was a working candidate. I would definitely recommend SIA for future 

Mrs. Lavanya P 

Online Test Series Candidate –  Sub–Registrar  
hough it was not a pandemic situation, I had chosen Online test series, because I won't skip any 

tests due to my personal reasons and I can rewrite my missed test. The explanations were well 
in the very first attempt. Thank you to 

Ms.Indhumathi P 



 

Offline Test Series Candidate – Sub

 

Despite taking coaching in other institutes, I could not clear the TNPSC exams. Through one of my friend’s reference, 
I had an opportunity to visit Shankar IAS Academy and attended the classes. It created much confident for me 
because their test batch structure, way of organizing the test batch, discussion, etc helped me to find the correct 
track of approaching the exam whi
the syllabus including school books in a comprehensive manner. Within a year of joining Shankar IAS Academy, I 
have cleared the TNPSC Group II (OT) exam and got selected for 
Academy!!! for your valuable and timely guidance.

The prelims Test Series for TNPSC Group II of Shankar IAS Academy is very useful for me to crack 
Prelims in My very First Attempt .The Test series has both factual questions and analytical 
questions which helped me to attend questions in Exam easily. It also helped me to analyse my 
preparation level and to get better. The Explanations given by staffs followed
a clear idea about each question and also provided tactics of approaching Questions in TNPSC 
Exam. Thank you SHANKAR IAS ACADEMY!!!

  

 

Sub–Registrar 

Despite taking coaching in other institutes, I could not clear the TNPSC exams. Through one of my friend’s reference, 
had an opportunity to visit Shankar IAS Academy and attended the classes. It created much confident for me 

because their test batch structure, way of organizing the test batch, discussion, etc helped me to find the correct 
track of approaching the exam which I missed in my previous training institutes. The test batch helped me to cover 
the syllabus including school books in a comprehensive manner. Within a year of joining Shankar IAS Academy, I 
have cleared the TNPSC Group II (OT) exam and got selected for Sub Register Post. Thank you Shankar IAS 
Academy!!! for your valuable and timely guidance. 

Offline Test Series Candidate 
The prelims Test Series for TNPSC Group II of Shankar IAS Academy is very useful for me to crack 

in My very First Attempt .The Test series has both factual questions and analytical 
questions which helped me to attend questions in Exam easily. It also helped me to analyse my 
preparation level and to get better. The Explanations given by staffs followed by the test gave me 
a clear idea about each question and also provided tactics of approaching Questions in TNPSC 
Exam. Thank you SHANKAR IAS ACADEMY!!! 

Ms. Vaishali

Despite taking coaching in other institutes, I could not clear the TNPSC exams. Through one of my friend’s reference, 
had an opportunity to visit Shankar IAS Academy and attended the classes. It created much confident for me 

because their test batch structure, way of organizing the test batch, discussion, etc helped me to find the correct 
ch I missed in my previous training institutes. The test batch helped me to cover 

the syllabus including school books in a comprehensive manner. Within a year of joining Shankar IAS Academy, I 
Sub Register Post. Thank you Shankar IAS 

Ms. MaliniJeyashree 

Offline Test Series Candidate –  DCTO 

The prelims Test Series for TNPSC Group II of Shankar IAS Academy is very useful for me to crack 
in My very First Attempt .The Test series has both factual questions and analytical 

questions which helped me to attend questions in Exam easily. It also helped me to analyse my 
by the test gave me 

a clear idea about each question and also provided tactics of approaching Questions in TNPSC 

Ms. Vaishali 



 

MOSJE Candidate –  Assistant in Highway Department
I had chosen offline
issues and whenever
explanations were well designed and it was so easy for me to 
examination despite of all 

Myself Karthik and Currently working in COOPERATIVE Department, Tamil Nadu as Senior inspector. The problem 
with civil services examinations is actually the competition. So the 
meaninglessly for years and may not be able to succeed in these exams. I was one who lost a year studying here 
and there.  I joined Shankar IAS academy in 2017 for Group 1 exam but I failed to Crack the exam due to a few 
mistakes and in 2018 I appeared for Group 2 OT and cleared it in 
preliminary test batch. I did not get the best scores in the beginning, and during the review meet I got opportunity 
to speak to Mr Sivabalan sir who insisted me to focus on core area of the subjects in which I wa
consistently followed his instructions and started to focus on the syllabus given for test series. I cleared the prelims 
of Group 2 OT. 

 

**The schedule is subject to change as per the final notification of TNPSC

 

Assistant in Highway Department 

offline test series and I regularly took all tests
whenever I miss the test, I used to take up the same at home

explanations were well designed and it was so easy for me to understand and 
despite of all odds. Thank you to SHANKAR IAS ACADEMY!!!

Regular Batch Candidate –  Senior Inspector of Co
Myself Karthik and Currently working in COOPERATIVE Department, Tamil Nadu as Senior inspector. The problem 
with civil services examinations is actually the competition. So the right guidance is the key. One can keep studying 

y not be able to succeed in these exams. I was one who lost a year studying here 
in 2017 for Group 1 exam but I failed to Crack the exam due to a few 

mistakes and in 2018 I appeared for Group 2 OT and cleared it in my first attempt. I totally stick with the 
preliminary test batch. I did not get the best scores in the beginning, and during the review meet I got opportunity 
to speak to Mr Sivabalan sir who insisted me to focus on core area of the subjects in which I was struggling and I 
consistently followed his instructions and started to focus on the syllabus given for test series. I cleared the prelims 

Mr. Karthik

The schedule is subject to change as per the final notification of TNPSC

–––– All the Very Best ––––– 

 

tests despite many personal 
miss the test, I used to take up the same at home. The 

understand and crack the 
SHANKAR IAS ACADEMY!!! And their faculty team. 

Mr.Kaliraj 
Senior Inspector of Co–op Societies 

Myself Karthik and Currently working in COOPERATIVE Department, Tamil Nadu as Senior inspector. The problem 
is the key. One can keep studying 

y not be able to succeed in these exams. I was one who lost a year studying here 
in 2017 for Group 1 exam but I failed to Crack the exam due to a few 

I totally stick with the 
preliminary test batch. I did not get the best scores in the beginning, and during the review meet I got opportunity 

s struggling and I 
consistently followed his instructions and started to focus on the syllabus given for test series. I cleared the prelims 

Mr. Karthik 

The schedule is subject to change as per the final notification of TNPSC** 


