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ALL TN STATE LEVEL TNPSC GROUP II/II-A MAIN TEST SERIES 2022 

WE DELIVER MORE THAN WHAT WE PROMISE 

WE “PAVE THE WAY” FOR OUR STUDENTS TO REACH “ORAL TEST” 
 

 DETAILS OF PAPER 1 TEST SERIES (Compulsory Paper) 

Batch : Regular Batch  

Test starts on : 10th June 2022 

Fee : Rs. 7,000/- (For new students); Rs.7,000/- (For old students) 

Test Cycle : Weekly once (Every Friday) 

Test Timing : 10:00 AM  TO 1:00 PM  

Mode of Test : Offline  

For admission contact : 97896 22555/ 0452 - 4255455 

Venue (Offline) : Shankar IAS Academy,5th Floor Bata Showroom, Madurai 

For queries : tnpscmains@shankarias.in 

mailto:tnpscmains@shankarias.in
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12+3 
தேர்வுகள் 

3  அடிப்படை தேர்வுகள் + 9 

தேர்வுே்திை்ைம்  அடிப்படையிலான  

தேர்வுகள் + 3 மாதிரி தேர்வுகள்  

 

   

COMPONENTS OF THE MAIN TEST SERIES 
 

1. Test Series – Printed Booklet 
(Empty Answer Booklet) 

2. Answer Explanation in Tamil only 
 

3. Individual Mentor-ship 
(Full-time 8x7 – only at branches) 

4. Doubt Clarification Session 
(On demand) 

7. Access to Best Answer Scripts 
(On Demand Access only for SIA Test Batch Students – After 5 Tests) 

 

OUR METHODOLOGY FOR MAIN TEST SERIES 
 

1. Skilling of Content 2. Skilling of Answer Presentation 

3. Skilling of Paper Completion 4. Time Management 
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FEATURES OF MAIN TEST SERIES 
 

1. Our test series is a real simulation of TNPSC Group II/IIA Mains exam 

2. Our test series covers the syllabus holistically 

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

4. We do post test discussion analysis on the perspective of difficulty level 

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

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

7. Special attention will be given for English Medium candidates  

8. Special focus will be given for Essay Writing on Thirukkural, Letter Writing, Hints Development, and 

Translation for Tamil and English Candidates. 
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தேரவ்ு அைை்வடை 
 

தேர்வு 

எை் 

தேர்வு 

நாள் 
பாைே்திை்ைம் தேர்வுே் திை்ைம் Notes 

அடிப்படை தேர்வுகள்  

TEST NO 1.  ஜூன் 10 1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. மெொருள் உணரத்ிறன் 

 

TEST NO 2.  ஜூன் 17 1. சுருக்கி வரரதல்  

2. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் மெய்தல்  
 

TEST NO 3.  ஜூன் 24 1. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

2. தமிழ் ம ொழி அறிவு 
 

தேர்வுே் திை்ைம்  அடிப்படையிலான தேர்வுகள்   

TEST NO 4.  ஜூரல 1 

1. தற்கொல நிகழ்வுகள்  

2. ெமுதொயெ் பிரெெ்ரனகள்  

3. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணு ் 

தரலெ்புகள் மதொடரெ்ொக கட்டுரர 

எழுதுதல்  

a.  தெ ் ெொரெ்ற்ற தனித ்

தன்ர யுள்ள இலக்கிய ்  

 

1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. சுருக்கி வரரதல்  

3. மெொருள் உணரத்ிறன்  

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் 

மெய்தல்  

5. திருக்குறள் மதொடரெ்ொன கட்டுரர 

வரரதல் 

6. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

7. தமிழ் ம ொழி அறிவு 

 

 

TEST NO 5.  ஜூரல 8 

1. சுற்றுெச்ூழல் மதொடரெ்ொன 

தரலெ்புகள்  

2. இந்தியெ் மெொருளொதர ் மதொடரெ்ொன 

தரலெ்புகள்  

3. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணு ் 

தரலெ்புகள் மதொடரெ்ொக கட்டுரர 

எழுதுதல்  

b. அன்றொட வொழ்வியலலொடு 

மதொடரப்ுத் தன்ர   

 

1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. சுருக்கி வரரதல்  

3. மெொருள் உணரத்ிறன்  

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் 

மெய்தல்  

5. திருக்குறள் மதொடரெ்ொன கட்டுரர 

வரரதல் 

6. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

7. தமிழ் ம ொழி அறிவு 
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TEST NO 6.  ஜூரல 15 

1. அறிவியலு ் மதொழில்நுட்ெமு ் 

2. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணு ் 

தரலெ்புகள் மதொடரெ்ொக கட்டுரர 

எழுதுதல்  

a.  ொனுடத்தின் மீதொன 

திருக்குறளின் தொக்க ் 

 

1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. சுருக்கி வரரதல்  

3. மெொருள் உணரத்ிறன்  

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் 

மெய்தல்  

5. திருக்குறள் மதொடரெ்ொன கட்டுரர 

வரரதல் 

6. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

7. தமிழ் ம ொழி அறிவு 

 

 

TEST NO 7.  ஜூரல 22 

1. கரலயு ் ெண்ெொடு ் 

2. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணு ் 

தரலெ்புகள் மதொடரெ்ொக கட்டுரர 

எழுதுதல்  

a. திருக்குறளு ்  ொறொத 

விழுமியங்களு ் - ெ தத்ுவ ், 

 னிதலநய ் முதலொனரவ 

 

1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. சுருக்கி வரரதல்  

3. மெொருள் உணரத்ிறன்  

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் 

மெய்தல்  

5. திருக்குறள் மதொடரெ்ொன கட்டுரர 

வரரதல் 

6. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

7. தமிழ் ம ொழி அறிவு 

 

 

TEST NO 8.  ஜூரல 29 

1. ெகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திரொவிட 

இயக்க ், சுய ரியொரத இயக்க ் 

2. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணு ் 

தரலெ்புகள் மதொடரெ்ொக கட்டுரர 

எழுதுதல்  

a. ெமூக அரசியல் மெொருளொதொர 

நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

மெொருத்தெ்ெொடு 

 

1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. சுருக்கி வரரதல்  

3. மெொருள் உணரத்ிறன்  

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் 

மெய்தல்  

5. திருக்குறள் மதொடரெ்ொன கட்டுரர 

வரரதல் 

6. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

7. தமிழ் ம ொழி அறிவு 

 

 

TEST NO 9.  
ஆகஸ்ட் 

5  

1. இக்கொலத் தமிழ்ம ொழி - கணினித் 

தமிழ், வழக்கு  ன்றத் தமிழ், 

அலுவலக ம ொழியொகத ் தமிழ், புதிய 

வரகர கள் 

2. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணு ் 

1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. சுருக்கி வரரதல்  

3. மெொருள் உணரத்ிறன்  

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் 

மெய்தல்  
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தரலெ்புகள் மதொடரெ்ொக கட்டுரர 

எழுதுதல் 

a. திருக்குறளில் தத்துவக் 

லகொட்ெொடுகள்  

 

5. திருக்குறள் மதொடரெ்ொன கட்டுரர 

வரரதல் 

6. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

7. தமிழ் ம ொழி அறிவு 

 

TEST NO 10.  
ஆகஸ்ட் 

12 

1. தமிழ்நொட்டின் ெமூகெ் மெொருளொதொர 

முன்லனற்ற ்  ற்று ் தமிழக அரசின் 

நலத்திட்டங்கள் (மெண்கள் 

விவெொயிகள்...),  

2. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணு ் 

தரலெ்புகள் மதொடரெ்ொக கட்டுரர 

எழுதுதல்  

b. திருக்குறளில் தத்துவக் 

லகொட்ெொடுகள்  

1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. சுருக்கி வரரதல்  

3. மெொருள் உணரத்ிறன்  

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் 

மெய்தல்  

5. திருக்குறள் மதொடரெ்ொன கட்டுரர 

வரரதல் 

6. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

7. தமிழ் ம ொழி அறிவு 
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ஆகஸ்ட் 

19 

1. ெமூக நலத்திட்டங்கரள 

நரடமுரறெ்ெடுத்துதலில் ெமூக 

சீரத்ிருத்த இயக்கங்களின் ெங்கு 

2. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணு ் 

தரலெ்புகள் மதொடரெ்ொக கட்டுரர 

எழுதுதல் 

a. அன்றொட வொழ்வியலலொடு 

மதொடரப்ுத் தன்ர   

 

1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. சுருக்கி வரரதல்  

3. மெொருள் உணரத்ிறன்  

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் 

மெய்தல்  

5. திருக்குறள் மதொடரெ்ொன கட்டுரர 

வரரதல் 

6. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

7. தமிழ் ம ொழி அறிவு 

 

 

TEST NO 12.  
ஆகஸ்ட் 

26 

1. இட ஒதுக்கீடு ் அதன் ெயன்களு ் - 

தமிழ்நொட்டின் ெமூகெ் மெொருளொதொர 

வளரெ்ச்ியில் ெமூக நீதி  ற்று ் ெமூக 

ஒற்றுர யின் ெங்கு 

2. திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்கொணு ் 

தரலெ்புகள் மதொடரெ்ொக கட்டுரர 

எழுதுதல்  

b. ெமூக அரசியல் மெொருளொதொர 

நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

மெொருத்தெ்ெொடு 

1. ம ொழிமெயரத்்தல் 

2. சுருக்கி வரரதல்  

3. மெொருள் உணரத்ிறன்  

4. சுருக்கக் குறிெ்பிலிருந்து விரிவொக்க ் 

மெய்தல்  

5. திருக்குறள் மதொடரெ்ொன கட்டுரர 

வரரதல் 

6. கடித ் வரரதல் (அலுவல் ெொரந்்தது)  

7. தமிழ் ம ொழி அறிவு 
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TEST NO 13.  
ஆகஸ்ட் 

 31 
மாதிரிே் தேர்வு 1  

TEST NO 14.  
மெெ்ட ்ெர ்

11 
மாதிரிே் தேர்வு 2 

TEST NO 15.  
மெெ்ட ்ெர ்

18 
மாதிரிே் தேர்வு 3 

 


