ALL TAMILNADU GENERAL STUDIES TNPSC GROUP II/II A – PRELIMS TEST SERIES 2022
GS+GT – WEEKEND BATCH – TRICHY
WE DO NOT JUST CONDUCT TEST BATCH RATHER
WE “SKILL” OUR STUDENTS TO ACHIEVE THEIR “PODIUM OF SUCCESS”
GROUP II (INTERVIEW POSTS) 2019 – RESULTS
SR 1 | SR 3 | SR 5| SR 6 | SR 7 | SR 8| SR 9
Fee
Test starts on
Test Timing
Mode of Test
For admission contact

DETAILS OF THE TEST SERIES
: Rs. 5000/– (For new students); Rs. 4000/– (For old students)
: 8th January 2022 (Saturday and Sunday)
: 2:00 PM TO 5:00 PM
: Offline
: 97896 64555 |0431- 4976911 |

For queries

: tnpscfeedback@shankarias.in
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Team as per the present dynamics of TNPSC based on the new syllabus of TNPSC Group II/Group II–A.

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)And make you to comprehend all the TNSCERT books from 6th
standard to 10th standard.
2. Core Tests: At this level, we shall build you to prepare on application, conventional facts, conventional part of the current affairs, and
current affairs part of the convention 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.
3. Full Tests: 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
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 the
tests as like TNPSC final examination.

Features of Our Test Series: As per the saying “Being unique is more important than being different ”, we have unique features in our test series.
1. Our test series is a real simulation of TNPSC Group I/II/IIA Prelims exam
2. Our test series covers the syllabus holistically
3. Our test series is based on the dynamism of TNPSC
4. All the tests will be conducted for 200 questions only
5. We do post test discussion analysis on the perspective of difficulty level, conceptual level, Current Event level, etc., only for GS and the recorded
video of the same will be provided for further reference.
6. For both General Tamil and General English only recorded test discussion analysis will be provided
7. Provides platform for State Level Analysis of performance and improve your competency

8. More focus is given for General Tamil, Unit 2, Unit 8, Unit 9 and Unit 10
9. Flexible for working candidate to take the test as per their availability
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FOUNDATION TEST – (TNSCERT Book Based Approach) 200 Questions
ததர்வு எண்

நொள்

ததர்வு எண் 1.

ஜனவரி 08

ததர்வு எண் 2.

ஜனவரி 09

ததர்வு எண் 3.

ஜனவரி 22

ததர்வு எண் 4.

ஜனவரி 23

ததர்வு எண் 5.

ஜனவரி 29

ததர்வு எண் 6.

ஜனவரி 30

ததர்வு எண் 7.

பிப்ரவரி 05

ததர்வு எண் 8.

பிப்ரவரி 06

ததர்வு எண் 9.

பிப்ரவரி 12

ததர்வு எண் 10.

பிப்ரவரி 13

க ர்வு
த ொது ்

மிழ்

குதி – புது ் பு ் ேங் ேள் மட்டும்

6வது புத்தகம் – தபொதுத் தமிழ் – பருவம் 1,2,3
7வது புத்தகம் – தபொதுத் தமிழ் – பருவம் 1,2,3
8 வது புத்தகம் – தபொதுத் தமிழ் – பருவம் 1,2,3
முழுத்ததர்வு – 6வது முதல் 8வது வரரயிலொன புத்தகங் கள் –
தபொதுத்தமிழ் – அரனத்து பருவங் கள்

குதி
த ொது ் அறிவு

குதி – புதிய பு ் ேங் ேள் மட்டும்

6வது புத்தகம் – தபொது அறிவு – பருவம் 1,2,3
7வது புத்தகம் – தபொது அறிவு – பருவம் 1,2,3
8வது புத்தகம் – தபொது அறிவு
முழுத்ததர்வு – 6வது முதல் 8வது வரரயிலொன புத்தகங் கள் –
தபொது அறிவு – அரனத்து பருவங் கள்

9வது புத்தகம் – தபொதுத் தமிழ்
9வது புத்தகம் – தபொது அறிவு
10வது புத்தகம் – தபொதுத் தமிழ்
10வது புத்தகம் – தபொது அறிவு
முழுத்ததர்வு 9வது மற் றும் 10வது புத்தகம் – தபொதுத் தமிழ்
முழுத்ததர்வு 9வது மற் றும் 10வது புத்தகம் – தபொது அறிவு
11வது முழுப் புத்தகம் – தபொதுத் தமிழ் மட்டும் – 200 தகள் விகள்
12வது முழுப் புத்தகம் – தபொதுத் தமிழ் மட்டும் – 200 தகள் விகள்
முழுத்ததர்வு – 11வது மற்றும் 12வது புத்தகம் – தபொதுத் தமிழ் மட்டும் – 200 தகள் விகள்

2021 – TNPSC Group I Question Paper Analysis – Based on Shankar IAS Academy’s R and D Analysis

Decide on where to focus

Decide your preference for Preparation

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

த ொது அறிவு

நொள்

ொட தி
் ட்டம்

(130 கேள் விேள் )

டிே்ே கேண்டிய

குதிேள்

த ொது ் மிழ்
(30 கேள் விேள் )

MA

CA

(20 கேள் விேள் )

(20 கேள் விேள் )

எண்களின்
அரமப்பு,
சுருக்குதல் மற் றும்
கொரணிப்படுத்துதல்

ஏப்ரல் 2021
(1 முதல் 15
வரர)

அலகு – IV: இந்தியொவின் ேரலொறு
மற் றும் ேலொச்சொரம் :

(i) சிந்து

சமதவளி
நொகரீகம்
–
குப்தர்கள் , தடல் லி சுல் தொன்கள் ,
முகலொயர்கள்
மற் றும்
மரொட்டியர்கள்
–
விஜயநகரம்
மற் றும்
பொமனி
அரசர்களின்
கொலம் ததன்னிந்திய வரலொறு
(தமிழ் நொடு தவிர).

தததததத ததத 11.

தததததத
தத 19

அலகு – V: இந் திய ஆட்சியியல் :

(i) இந் திய

(ii)

அரசியலமம ் பு
–
அரசியலமம ் பின்
முேவுமர–
அரசியலமம ் பின்
முே்கிய
அம் சங் ேள்
–
ஒன்றியம் ,
மொநிலம்
மற் றும்
யூனியன்
பிரக சம் .
குடியுரிமம,
அடி ் மட
உரிமமேள் ,
அடி ் மடே்
ேடமமேள் , அரசு தநறிமுமறே்
கேொட் ொடுேள் .

11வது வகுப்பு – வரலொறு: அலகு 1 முதல்
16 வரர
(மற் றும் )

SIA வரலொற் று புத்தகம்

லட்சுமிேொந் ் எழுதிய
7ேது தி ் பு
(அல் லது)

6வது

Indian Polity –

தபொதுத்தமிழ்
பருவம் 1, 2

SIA இந்திய ஆட்சியியல் பு ் ேம்
(மற் றும் )

11ேது ேகு ் பு அரசியல் அறிவியல் :
அலகு 3, 4,5
(மற் றும் )

12ேது ேகு ் பு அரசியல் அறிவியல் :
அலகு 1,7

அலகு – IV: இந் தியொவின் ேரலொறு
மற் றும் ேலொச்சொரம் :

(i) இந்தியொவின் சமூக – கலொச்சொர

தததததத ததத 12.

பிப்ரவரி

20

வரலொற் றில் நிகழ் ந்த மொற் றங் கள்
மற் றும் ததொடர்ச்சி.

(ii) இந்தியக்

கலொச்சொரத்தின்
பண்புகள் ,
தவற் றுரமயில்
ஒற் றுரம – இனம் , தமொழி, பழக்க
வழக்கங் கள் .

(iii) இந்தியொ

ஒரு
சமயச்சொர்பற் ற
நொடு, சமூக நல் லிணக்கம் .

(iv) தபௌத்தம் ,

சமணம் ,

பக்தி

11வது வகுப்பு – அறவியல் மற் றும்
இந்திய கலொச்சொரம் (TM)
12வது வகுப்பு – அறவியல்
இந்திய கலொச்சொரம் (TM)

மற் றும்

கரல,
கட்டிடக்கரல,
நடனம் ,
விருதுகள் , அரமப்புகள் , பொரம் பரிய
தளங் கள் தபொன்றரவ.

6வது
தபொதுத்தமிழ்
பருவம் 3, 7வது
பருவம் 1

அடுக்குகள் ,
விகிதங் கள் ,
மூலங் கள்

ஏப்ரல்

2021
(16 முதல் 30
வரர)

(v)

இயக்கங் கள்
கரல
மற் றும்
கலொச்சொரம்
ததொடர்பொன அரமப்புகள்

அலகு – V : இந்திய ஆட்சியியல் :
அரசியலரமப்பின்
திருத்தம் ,
அரசியலரமப்பின்
அடிப்பரடக்
கட்டரமப்பு, பொரொளுமன்ற அரமப்பு,
கூட்டொட்சி அரமப்பு, மத்திய – மொநில
அரசுகள் ,
மொநிலங் களுக்கு
இரடதயயொன உறவு, அவசரநிரலப்
பிரகடனம்
ததொடர்பொன
விதிகள் .
நீ தித்துரற மறு ஆய் வு – நீ தித்துரற
தசயல் பொடு – தபொதுநல வழக்கு – சில
மொநிலங் களுக்கு
வழங் கப்படும்
சிறப்பு அந்தஸ்து.
அலகு

–

VII

:

இந்திய

எம் .லட்சுமிேொந் ் எழுதிய Indian Polity
(அல் லது)

SIA இந்திய அரசியல்
(மற் றும் )

11ேது அரசியல் அறிவியல் – அலகு 6
(மற் றும் )
12ேது ேகு ் பு அரசியல் அறிவியல் :
அலகு 5

க சிய

SIA ேரலொறு பு ் ேம்

இயே்ேம் :

(i) ததசிய மறுமலர்ச்சி – ஆங் கில (மற் றும் )
ஆட்சிக்கு
எதிரொன
ததொடக்க 11ேது ேரலொறு – அலகு 17 – 19
கொல எழுச்சி – இந்திய ததசிய
கொங் கிரஸ்
–
முக்கிய
தரலவர்களின் எழுச்சி
தததததத ததத 13.

பிப்ரவரி
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(ii) வங் கப் பிரிவிரன வரர
அலகு –

V : இந் திய ஆட்சியியல் :

மத்திய
நிர்வொகம் ,
மத்திய
சட்டமன்றங் கள் ,
பொரொளுமன்றக்
குழுக்கள் , CoM, தகபினட் குழுக்கள் –
மொநில
நிர்வொகம் ,
மொநில
சட்டமன்றம்
–
உள் ளொட்சி
அரமப்புகள் ,
பஞ் சொயத்து
ரொஜ்
அரமப்பு. UT மற் றும் பழங் குடியினர்
பகுதிகள்
தததததத ததத 14.

பிப்ரவரி
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அலகு

– VII :

இந் திய

க சிய

G. தேங் ேகடசன் எழுதிய இந்திய
சு ந் திர ் க ொரொட்ட ேரலொறு
எம் .லட்சுமிேொந் ் எழுதிய Indian Polity
(அல் லது)
SIA இந்திய அரசியல்
(மற் றும் )

கிளர்ச்சி

முரறகள் :

7வது பருவம் 2,3

ச வீ ம் , சரொசரி

தம 2021
(1 முதல் 15
வரர)

11ேது அரசியல் அறிவியல் – அலகு
12
(மற் றும் )

12ேது ேகு ் பு அரசியல் அறிவியல் :
அலகு 2, 3
SIA வரலொறு புத்தகம்
(மற் றும் )

இயே்ேம் :

(i) பல் தவறு

(மற் றும் )

12வது வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் :

விகிதம் மற் றும்
விகிதொசொரம்

தம 2021
(16 முதல் 31
வரர)

(ii)

சத்தியொகிரகத்தின்
வளர்ச்சி
மற் றும் தபொரொளி இயக்கங் கள் .
வகுப்புவொதம் மற்றும் பிரிவிரன

அலகு 8, 9, 10

8வது பருவம் 1,2

(மற் றும் )

G. தவங் கதடசன் எழுதிய இந்திய
சுதந்திரப் தபொரொட்ட வரலொறு

அலகு – VII : இந் திய க சிய
இயே்ேம் :
அரசியலரமப்பு
சொர்ந்த
அரமப்புகள் :
உச்ச நீ திமன்றம் , உயர் நீ திமன்றம் ,
மொவட்ட
நீ திமன்றங் கள் ,
ததர்தல்
ஆரணயம் , UPSC, SPSC, நிதிக் குழு,
NCSC, NCST, தமொழியியல் ஆரணயம் ,
CAG, AGI, AGS, கூட்டுறவு சங் கங் கள் ,
தீர்ப்பொயங் கள் .
அதிகொரப்பூர்வ
தமொழி,
அலகு –
இயே்ேம் :

VII :

இந்திய

க சிய

விடு மல ்
க ொரொட்ட தி
் ல்
மிழ் நொட்டின்
ங் கு – ஆங் கிகலயர்
ஆட்சிே்கு எதிரொன த ொடே்ே ேொல ்
க ொரொட்டங் ேள்
–
விடு மல ்
க ொரொட்ட தி
் ல் த ண்ேளின் ங் கு.
மொர்ச்

05

(அல் லது)
SIA இந்திய அரசியல்
(மற் றும் )

12ேது ேகு ் பு அரசியல் அறிவியல் :
அலகு 4

SIA வரலொறு மற் றும் அலகு 8 புத்தகம்
(மற் றும் )

விடு மலே்கு ் பிறகு இந்தியொ

தததததத ததத 15.

எம் .லட்சுமிேொந் ் எழுதிய Indian Polity

12வது வரலொறு – அலகு 8 – 9
(மற் றும் )
தரலவர்கள் ததொடர்
(மற் றும் )

G. தவங் கதடசன் எழுதிய நவீன தமிழக
வரலொறு
(மற் றும் )

மிழ் நொட்டில் 19 மற் றும் 20 ஆம்
நூற் றொண்டு
சமூே
அரசியல்
இயே்ேங் ேளின்
ேளர்சசி
் –
நீ திே்ேட்சி,
கு ் றிவு ேளர்சசி
்
–
சுயமரியொம
இயே்ேம் , திரொவிட
இயே்ேம் மற் றும் இந்
இரண்டு
இயே்ேங் ேளுே்கும் அடி ் மடயொன
தேொள் மேேள் ,
ந்ம
த ரியொர்
மற் றும் க ரறிஞர் அண்ணொவின்
ங் ேளி ் பு

11வது அரசியல் அறிவியல் – அலகு 14, 8வது பருவம் 3,
15
9வது பகுதி I

அலகு – V

எம் .லட்சுமிேொந் ் எழுதிய Indian Polity
(அல் லது)

: இந் திய ஆட்சியியல் :

அரசியலரமப்பு சொரொ அரமப்புகள் :

(மற் றும் )

தபரியொர் 1000

இலொ ம் , நட்டம் ,
ள் ளு டி

ஜுன் 2021
(1 முதல் 15
வரர)

நீ திஆதயொக், NHRC, SHRC, CIC, SIC, CBI,
CVC, தலொக்பொல் , தலொக் ஆயுக்தொ
அரமப்புகள்
மற் றரவ:
ததர்தல் கள் , ததர்தல்
ததொடர்பொன
சட்டங் கள் , கட்சித் தொவல் தரடச்
சட்டம் , அரசியல் கட்சிகள் மற் றும்
பல அம் சங் கள் .

SIA இந்திய ஆட்சியியல்

அலகு –

11வது புவியியல் – அலகு 2 முதல் 6

III : இந்திய ் புவியியல் :

சூரிய குடும்
தி
் ன் இரு ் பிடம் –
இயற் மே அம் சங் ேள் – ருேமமழ,
மமழ,
ேொனிமல
மற் றும்
ேொலநிமல

(மற் றும் )
11ேது அரசியல் அறிவியல் – அலகு

11
(மற் றும் )

12ேது ேகு ் பு அரசியல் அறிவியல் :
அலகு 6, 8, 11
வரர
(மற் றும் )

NCERT – 11வது Fundamentals of Physical
Geography
(மற் றும் )

தததததத ததத 16.

NCERT – 11வது
Environment

மொர்ச் 06

Indian

Physical
9வது பகுதி II

(மற் றும் )
ஏததனும் ஒரு உலக வரரபடம்

மீதபொவ/மீசிம

ஜுன் 2021
(16 முதல் 30
வரர)

12ேது த ொருளொ ொரம் – அலகு – 1
,11,
த ொருளொ ொரம் :
இந் திய ்
த ொருளொ ொர ்தின் 11ேது த ொருளொ ொரம் – அலகு12
ன்மம
–
ஐந் ொண்டு ்
திட்ட (மற் றும் )
மொதிரிேள் – ஒரு மதி ் பீடு – திட்டே் SIA த ொருளொ ொர பு ் ேம்
அலகு

–

VI

:

இந்திய ்

குழு மற் றும் நீ தி ஆகயொே்
அலகு –

தததததத ததத 17.

மொர்ச்

12

III : இந் திய ் புவியியல் :

நீ ர் ேள ஆ ொரங் ேள் – இந்தியொவில்
உள் ள ஆறுேள் – மண், ேமேேள் ,
மண் அரி ் பு, ொதுேொ ் பு முமறேள்
( மிழ் நொடு
மற் றும்
இந்தியொ)
ேனிமங் ேள்
மற் றும்
இயற் மே
ேளங் ேள் – உகலொேம் , உகலொேம்
அல் லொ
ேனிமங் ேள் , ஆற் றல்
சொர்ந் ேனிமங் ேள் – த ொழில் ேள் –
ேொடு
மற் றும்
ேனவிலங் குேள்
( மிழ் நொடு
மற் றும்
இந் தியொ),
ொதுேொே்ே ் ட்ட
குதிேள்
–

12வது புவியியல் – அலகு 6
(மற் றும் )

NCERT – 11வது
Physical Geography

Fundamentals of
ஜூரல 2021

(மற் றும் )

NCERT – 11வது
Environment

Indian

Physical 10வது பகுதி I

(மற் றும் )

NCERT – 12வது
Economy
(மற் றும் )

Indian People and

னி ேட்டி

(1 முதல் 15
வரர)

இந் திய ேன ஆய் வு அறிே்மே –
விேசொயம் – ேமேேள் , முமறேள் ,
பிரச்சமனேள் ,
யிர்ேள் ,
மொற் றுமுமற சொகு டி
க ொே்குேர து
்
(சொமல, விமொனம் ,
இரயில் கே,
நீ ர்ேழி ்
க ொே்குேர து
் , துமறமுேங் ேள் ) –
ேேல்
த ொடர்பு
(அஞ் சல் /தசயற் மேே்கேொள்
/
த ொமல உணர்வி)

ஏததனும் ஒரு உலக வரரபடம்
(மற் றும் )
http://wiienvis.nic.in/Database/ConservationAreas
_844.aspx
(மற் றும் )
https://moef.gov.in/
(மற் றும் )
https://www.forests.tn.gov.in/
(மற் றும் )
https://www.isro.gov.in/
(மற் றும் ) தகொள் ரக சொர்ந்த குறிப்புகள்

அலகு
–
VI
:
இந் திய ்
த ொருளொ ொரம் :
ேருேொய் ஆ ொரங் ேள் – இந்திய
ரிசர்ே் ேங் கி – நிதிே் தேொள் மே
மற் றும்
ணே் தேொள் மே – நீ தி
ஆகயொே் – ம தி
் ய மற் றும் மொநில
அரசுேளுே்கு இமடகயயொன ேள ்
கிர்வு – சரே்கு மற் றும் கசமே ேரி

12வது வணிகவியல் – அலகு – 4 – 8
12வது தபொருளொதொரம் – பிரிவு 5 – 6, 9
11வது தபொருளொதொரம் – அலகு 8, 9
11வது வணிகவியல் – அலகு 10 – 12,
32, 33

அலகு –

12வது புவியியல் – அலகு 1 முதல் 5

III : இந்திய ் புவியியல் :

சமூே புவியியல் – மே்ேள் த ொமே
அடர் தி
்
மற் றும்
ரேல் – இனம் ,
தமொழியியல்
குழுே்ேள்
மற் றும்
முே்கிய
ழங் குடியினர் (இந்தியொ
மற் றும்
மிழ் நொடு
ஆகிய
இரண்டும் )
தததததத ததத 18.

மொர்ச்

(மற் றும் )
SIA தபொருளொதொர புத்தகம்
வரர
(மற் றும் )

NCERT –12வது Fundamentals of Human
Geography
(மற் றும் )

NCERT – 12வது Indian People and
Economy
(மற் றும் )
மக்கள்
ததொரக
கணக்தகடுப்பு
தரவுகள் – தமிழ் நொடு மற் றும் இந்தியொ
ஆகிய இரண்டுக்குமொன தரவுகள்

13

–

12ேது த ொருளொ ொரம் – அலகு 3, 7, 8
11ேது த ொருளொ ொரம் – அலகு 1, 3, 5,
த ொருளொ ொரம் :
இந் திய ் த ொருளொ ொரம் மற் றும் 7, 8, 9, 10
கேமலேொய் ் பு உருேொே்ேம் , நிலச் 11ேது ேணிேவியல் – அலகு 20, 21,
சீர்திரு ் ங் ேள் மற் றும் விேசொயம் 25, 27,28
அலகு

VI

:

இந்திய ்

ஜூரல 2021

10வது பகுதி II

கூட்டு வட்டி

(16 முதல் 31
வரர)

– விேசொயம் , ேர் ் ேம் , சர்ேக ச
அமம ் புேள்
ஆகியேற் றில்
அறிவியல்
மற் றும்
த ொழில் நுட்
தி
் ன் யன் ொடு

(மற் றும் )
SIA த ொருளொ ொர பு ் ேம்

அலகு –

11வது புவியியல் – அலகு 7 மற் றும் 8

III : இந்திய ் புவியியல் :

இயற் மே ்
க ரிடர்
–
க ரிடர்
கமலொண்மம
–
சுற் றுச்சூழல்
மொசு ொடு: ேொரணங் ேள்
மற் றும்
டு ் பு
நடேடிே்மேேள்
–
ருேநிமல
மொறு ொடு–
சுமம
ஆற் றல்
தததததத ததத 19.

மொர்ச்

–

VI

:

த ொழில் ேளர்சசி
்
– கிரொம ் புற
நலன் சொர்ந்
திட்டங் ேள் – சமூே
பிரச்சமனேள் – மே்ேள் த ொமே,
ேல் வி, சுேொ ொரம் , கேமலேொய் ் பு,
ேறுமம மற் றும் சுற் றுச்சூழல்
த ொது ்

(மற் றும் )

12வது வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் :
அலகு 12
(மற் றும் )

ஆகஸ்ட் 2021
பரப்பளவு, சுற்றளவு

https://nidm.gov.in/,

(1 முதல் 15
வரர)

மிழ் முழு ் க ர்வு 1 (6 மு ல்

12வது தபொருளொதொரம் – அலகு 10
(மற் றும் )

SIA தபொருளொதொர புத்தகம்

10ேது ேமர த ொது ் மிழ் ) – 200 கேள் விேள்

20
– I : த ொது அறிவியல் – TNSCERT இயற் பியல் பு ் ேங் ேள் :
11ேது அலகு 1 – இயற் பியல்
இயற் பியல் :
அலகு

(i) அறிவியல்
தததததத ததத 21.

10வது பகுதி III

இந்திய ்

த ொருளொ ொரம் :

மொர்ச்

12வது புவியியல் – அலகு 7 முதல் 8

https://ndma.gov.in/,
https://tnsdma.tn.gov.in/

19
அலகு

தததததத ததத 20.

(மற் றும் )

மொர்ச்

26

சொர்ந்

அறிவு
மற் றும்
அறிவியல்
மன ் ொன்மம –
கு ் றியும்
ஆற் றல்
–
மனனம்
தசய் து
ேற் றல் Vs ேரு து
் மள ் புரிந் து
கமற் தேொள் ள ் டும் ேற் றல் –
ேடந் ேொல, நிேழ் ேொலம் மற் றும்
எதிர்ேொல ம
்
்
புரிந் து
தேொள் ே ற் ேொன
ஒரு
ேருவியொே அறிவியல் .

உலே ்தின்

11வது பகுதி I

ன்மம மற் றும் அளவீடு

11ேது அலகு 6 – ஈர் ் புவிமச
11ேது அலகு 7 – ரு ் த ொருளின்
ண்புேள்

11 ேது அலகு 3 – இயே்ே விதிேள்
11ேது அலகு 5 – துேள் ேள் மற் றும்
திட ் த ொருட்ேளின் இயே்ேம்

11ேது அலகு 4 – கேமல, ஆற் றல்
மற் றும் திறன்

12ேது அலகு 1 – நிமல மின்னியல்

ேன அளவு

ஆகஸ்ட் 2021
(16 முதல் 31
வரர)

12ேது அலகு 2 – மின்சொரவியல்
(ii) பிர ஞ் ச தி
் ன் இயல் பு – த ொது 12ேது அலகு
4 – மின்ேொந்
அறிவியல்
விதிேள்
–
இயே்ேவியல்
–
த ொருள் ,
ஆற் றல் ,
இயே்ேம்
மற் றும்
ஆற் றல்
ஆகியேற் றின்
ண்புேள்
– இயே்ேவியலின்
அடி ் மடே் தேொள் மேேளின்
அன்றொட யன் ொடு

(iii) மின்சொரம்
ேொந்

மற் றும்

் ன்மம, ஒளி

தூண்டல்
மற் றும்
மின்கனொட்டம்

்

மொறுதிமச

12ேது அலகு 3 – மின்கனொட்ட தி
் ன்
ேொந்
் ன்மம
விமளவுேள்

12ேது

அலகு
அமலேள்

மற் றும்

5

–

ேொந்

மின்ேொந்

12ேது அலகு 6 – ஒளியியல்
11ேது அலகு 10 – அமலவுேள்
11ேது அலகு 11 – அமலேள்
SIA இயற் பியல் பு ் ேம்
TNSCERT தவதியியல் புத்தகங் கள் :
11வது வகுப்பு –: அலகு 3
தனிமங் களின்
அட்டவரண வரகப்பொடு

–

ஆவர்த்தன

11வது வகுப்பு –: அலகு 4– ரைட்ரஜன்
அலகு – I : த ொது அறிவியல் – – S – ததொகுதி தனிமங் கள்
கேதியியல்
11வது வகுப்பு –: அலகு 5 – கொர
மற் றும் கொர மண்
(iv) னிமங் ேள்
மற் றும் உதலொகங் கள்
கசர்மங் ேள் :
உதலொகங் கள்
–
S – ததொகுதி
தனிமங் கள்

12வது வகுப்பு – P ததொகுதி தனிமங் கள்
I
12வது வகுப்பு – P ததொகுதி தனிமங் கள்
II
TNSCERT இயற் பியல் புத்தகங் கள் :
அலகு – I : த ொது அறிவியல் – 11வது அலகு 8 – தவப்பம் மற் றும்
தததததத ததத 22.

மொர்ச்

27

இயற் பியல்
ஒலி, தவப்பம் , அணு இயற் பியல் ,
தலசர்,
மின்னணுவியல்
மற் றும்
தகவல் ததொடர்பு

தவப்ப இயக்கவியல்

12வது அலகு 7 – கதிர்வீச்சு மற் றும்
பருப்தபொருளின் இரட்ரடப் பண்புகள்

12வது

அலகு 8 – அணு
அணுக்கரு இயற்பியல்

மற் றும்

11வது பகுதி II

கொலம் மற் றும்
தவரல – மனிதன்
மற் றும் தவரல

தசப்டம் பர்
2021 (1 முதல்
15 வரர)

அலகு – I : த ொது அறிவியல்
கேதியியல் :

–

(i) உதலொகம் – தொது, கனிமங் கள்

மற் றும்
அவற் ரறப்
பிரித்ததடுக்கும்
தசயல் முரற
மற் றும் உதலொகக்கலரவகள்

SIA இயற் பியல் புத்தகம்
TNSCERT கேதியியல் பு ் ேங் ேள் :
12ேது ேகு ் பு: D – த ொகுதி
னிமங் ேள்

12ேது

மொற் றம்
மொறு ொடு

ேகு ் பு:
மற் றும்

னிமங் ேளின்
உள் ளொர்ந்

12ேது ேகு ் பு: மின் கேதியியல்
(ii) அமிலங் கள் , கொரங் கள் , உப்புகள் , 12ேது ேகு ் பு: அன்றொட ேொழ் வில்
கேதியியல்
pH மற்றும் குறிகொட்டிகள்
12ேது ேகு ் பு: உயிரி மூலே்கூறுேள்
(iii) தபட்தரொலியப்
தபொருட்கள் , 12 ேகு ் பு: மைட்ரொே்ஸி ேலமேேள்
உரங் கள் , பூச்சிக்தகொல் லிகள்
கொர்பன் கலரவகள்

–

மற் றும் ஈ ர்ேள் –
குதிேள் மட்டும்

யன் ொடு சொர்ந்

11ேது

ேகு ் பு:
அலகு
சுற் றுச்சூழல் கேதியியல்

15

–

11ேது

ேகு ் பு:
அலகு
13
–
மைட்கரொேொர் ன்ேள் –
யன் ொடு
சொர்ந்
குதிேள் மட்டும்

தததததத ததத 23.

ஏப்ரல்

2

அலகு – I : த ொது அறிவியல் –
ொேரவியல் :
வொழ் க்ரக
அறிவியலின்
முக்கிய
கருத்தொக்கங் கள் ,
வொழும்
உயிரினங் களின் வரகப்பொடு

11ேது உயிர் ொேரவியல் :
அலகுேள் 1 – 15

அலகு – I : த ொது அறிவியல்
விலங் கியல் :

11ேது உயிர் விலங் கியல் :
அலகுேள் 1 – 11

–

தசப்டம் பர்

11வது பகுதி III

கொலம் மற் றும்
தவரல – கொலம்
மற் றும் ததொரலவு

2021 (16 முதல்
30 வரர)

12வது பகுதி I

கொலம் மற் றும்
தவரல – குழொய்
மற் றும் ததொட்டி

அக்தடொபர் 2021
(1 முதல் 15
வரர)

வொழ் க்ரக
அறிவியலின்
முக்கிய
கருத்தொக்கங் கள் ,
வொழும்
உயிரினங் களின் வரகப்பொடு

தததததத ததத 24.

ஏப்ரல்

3

அலகு – I : த ொது அறிவியல் –
ொேரவியல் :
ரிணொம
ேளர்சசி
் ,
மரபியல் ,
உடலியல் ,
ஊட்டச்ச ்து,
ஆகரொே்கியம் மற் றும் சுேொ ொரம் ,
சுற் றுச்சூழல் மற் றும் சூழலியல்

12வது உயிர் தொவரவியல் : அலகுகள்
1 – 10

அலகு – I :
விலங் கியல் :

த ொது அறிவியல் –

12வது உயிர் விலங் கியல் : அலகுகள்
1 – 12

ரிணொம
ேளர்சசி
் ,
மரபியல் ,
உடலியல் ,
ஊட்டச்ச ்து,
ஆகரொே்கியம் மற் றும் சுேொ ொரம் ,
மனி கநொய் ேள் .
சுற் றுச்சூழல் மற் றும் சூழலியல்
அலகு – IX :
நிர்ேொேம் :

தததததத ததத 25.

ஏப்ரல்

9

மிழ் நொட்டின் ேளர்சசி
்

மிழ் நொட்டில்
மனி
ேளர்சசி
்
குறிேொட்டிேள்
மற் றும்
நொடு
முழுே ற் குமொன
ஒரு
ஒ ் பீட்டு
மதி ் பீடு –
மிழ் நொட்டின் சமூே –
த ொருளொ ொர ேளர்சசி
் யில் சமூே
சீர்திரு ் இயே்ேங் ேளின் ொே்ேம்
அரசியல்
ேட்சிேள்
மற் றும்
ல் கேறு
ர ் பு
மே்ேளுே்ேொன
நல ்திட்டங் ேள்
அலகு – IX :
நிர்ேொேம் :

தததததத ததத 26.

தததததத
10

மிழ் நொட்டின் ேளர்சசி
்

இடஒதுே்கீட்டுே் தேொள் மே மற் றும்
சமூே
ேளங் ேள்
எளிதில்
கிமட ் ல் –
மிழ் நொட்டின்
த ொருளொ ொர ்
க ொே்குேள்
–
மிழ் நொட்டின் சமூே–த ொருளொ ொர
ேளர்சசி
் யில்
சமூே
நல ்
திட்டங் ேளின்
ங் ேளி ் பு மற் றும்
ொே்ேம் .
சமூே
நீ தியும்
சமூே
நல் லிணே்ேமும்
சமூே–
த ொருளொ ொர
ேளர்சசி
் யின்
மூலே்ேல் ஆகும் .
(அ)
மிழ் நொட்டில் ேல் வி மற் றும்
சுேொ ொர அமம ் புேள் .
(ஆ)
மிழ் நொட்டின்
புவியியல்

SIA பு ் ேம் – தமிழகத்தில் வளர்ச்சி

நிர்வொகம்
(ம)
மனித வள தமம் பொட்டு அறிக்ரக
(ம)
தமிழகத்தின் சமூக சீர்திருத்தவொதிகள்
– வள் ளலொர், ரவகுண்ட சுவொமிகள் ,
தபரியொர், அதயொத்திதொசர் மற் றும்
பலர்.
(ம)

12வது பகுதி II

ருே்ேே்
ேொரணவியல் ,
புதிர்ேள்

அக்தடொபர் 2021
(16 முதல் 31
வரர)

நவீன தமிழகத்தின் வரலொறு –
G. தவங் கதடசன்

SIA பு ் ேம் –தமிழகத்தில் வளர்ச்சி
நிர்வொகம்
(ம)
https://www.tnsocialwelfare.org/
(ம)
நவீன தமிழகத்தின் வரலொறு –
G. தவங் கதடசன்
(ம)
11வது தபொருளொதொரம் – அலகு 11
(ம)
https://tnega.tn.gov.in/
(and)

Vision 2023 ஆவணம்
(ம)
மனித வள தமம் பொட்டு அறிக்ரக

12வது பகுதி III

பகரட மற்றும்
கொட்சிக்
கொரணவியல் , எண்
எழுத்துக்
கொரணவியல் , எண்
வரிரச

நவம் பர் 2021
(1 முதல் 15
வரர)

மற் றும் த ொருளொ ொர ேளர்சசி
் யில்
அ ன் ொே்ேம் .
(c)
ல் கேறு
துமறேளில்
மிழே தி
் ன் சொ மனேள் .
(ஈ) மிழே தி
் ல் மின் ஆளுமே
ொட ேொரியொன முழு ் க ர்வுேள் (200 கேள் விேள் )
தததததத ததத 27.
தததததத ததத 28.

ஏப்ரல்

16

தததததத

ேரலொறு + ஆட்சியியல் – முழு ் க ர்வு
புவியியல்

+ த ொருளொ ொரம் – முழு ் க ர்வு

அறிவியல்

– முழு ் க ர்வு

17

தததததத ததத 29.

ஏப்ரல்

தததததத ததத 30.

Online

தததததத ததத 31.

ஏப்ரல்

24

த ொது ்

தததததத ததத 32.

ஏப்ரல்

30

அலகு 9(100 கேள் விேள் )

தததததத ததத 33.

23

நட ் பு நிேழ் வுேள் – முழு ் க ர்வு 1 ( 2021 நேம்

தம 01

ர் மு ல்

2022 பி ் ரேரி ேமர)

மிழ் முழு ் க ர்வு 2 (6 மு ல் 12–ேது பு ் ேங் ேள் ேமர)

+ மன ் திறன் (100 கேள் விேள் ) (முந்ம ய ஆண்டு கேள் விேள் மட்டும் ) – முழு ் க ர்வு
நட ் பு நிேழ் வுேள் – முழு ் க ர்வு 2 (2021 ஏ ் ரல் மு ல் 2022 ஏ ் ரல் 15 ேமர)

முழு மொதிரி ் க ர்வு (200 கேள் விேள் )
தததததத ததத 34.

தத 07

மொதிரி ் க ர்வு(100த ொது அறிவு +

100 த ொது ் மிழ் கேள் விேள் )

தததததத ததத 35.

தம 15

அமனேருே்குமொன மொநில அளவிலொன த ொது மொதிரி ் க ர்வு (100 த ொது அறிவு +

100 த ொது ் மிழ் கேள் விேள் )

Testimonials by our successful Group II (OT) Candidates – PMI Batch
From TCS to Sub–Registrar (Group II – Officer) – Working Candidate – 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
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!!!
Mrs. Lavanya P

Online Test Series Candidate – Sub–Registrar
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 in the very first attempt. Thank you to
SHANKAR IAS ACADEMY!!!
Ms.Indhumathi P

Offline Test Series Candidate – Sub–Registrar
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 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.

Ms. Malini Jeyashree

Offline Test Series Candidate – DCTO
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 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

MOSJE Candidate – Assistant in Highway Department
I had chosen offline test series and I regularly took all tests despite many personal
issues and whenever I miss the test, I used to take up the same at home. The
explanations were well designed and it was so easy for me to understand and crack the
examination despite of all odds. Thank you to SHANKAR IAS ACADEMY!!! And their faculty team.
Mr.Kaliraj

Regular Batch Candidate – Senior Inspector of Co–op Societies
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
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 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
of Group 2 OT.

Mr. Karthik

**The schedule is subject to change as per the final notification of TNPSC**
–––– All the Very Best –––––

