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TNPSC GROUP I MAINS 2021 

CLASSES STARTS FROM FEBRUARY 15
TH

, 2021  

Features  

1. General Studies 1,2 and 3 will have 300 marks each in all tests ( we follow unique 

pattern for time management)  

எல்லாத் தேர்வுகளிலும் ப ாது அறிவுத்ோள் 1,2,3 ஆகியவை 250 மதிப்ப ண்கவைக் பகாண்ட 

தேர்ைாக இருக்கும் 

2. Chance to improve your answer writing skills 

உங்களுவடய எழுத்துப்  யிற்சிவய தமம் டுத்தும் த ாக்தகாடு இருக்கும்  | நீங்கள் எழுத்துத் 

தேர்வில் உங்கள் ேைறுகவைத் திருத்தும் ைாய்ப்பு  

3. Your strengths and weaknesses will be identified so that you get to know what to 

stick to and what to improve/work on. 

உங்கைது ேயாரிப்பில் உங்கள்  லம் மற்றும்  லவீனங்கவை கண்டறிைேன் மூலம் எதில் நீங்கள் 

கூடுேலாக உவைக்க தைண்டும் என்ற ஆதலாசவன  

4. Solution video - To be released 3 days after the release time of Question 

Paper.(only for students) 

தேர்வு முடிந்ே 3  ாட்களுக்குள் தேர்வுக்கான விைக்கமான வீடிதயா மாணைர்களுக்கு 

ைைங்கப் டும் 

5. Evaluation Within 3-4 days of submission of answer booklet. 

மூன்று முேல்  ான்கு  ாட்களில் உங்கள் விவடத்ோள் மதீப்பிடு பசய்து ேரப் டும் 

6. All test are spot test only according to Schedule  

அட்டைவனப்  டி அவனத்து தேர்வுகளும் உடனடித் தேர்வு. முன்கூட்டிய வினாத்ோள் ைைங்கப் ட 

மாட்டாது 

7. Classes only for aptitude , social issues , current affairs, economy ,environment and 

bio diversity recent developments in science & technology  

ைகுப்புகள், சமூக நிகழ்வுகள்,  டப்பு நிகழ்வுகள்,ப ாருைாோரம்,சுற்றுச்சூைல், அறிவியல் ஆகிய 

 ாடங்களுக்கு ைகுப்புகள்  டத்ேப் டும். பிற  ாடங்களுக்கு ைழிகாட்டுேல் ைைங்கப் டும் 

8. Current Events material will be given students only  

 டப்பு நிகழ்வுகள் மாணைர்களுக்கு மட்டும் ைைங்கப் டும் 

9. Notes Will be given in Tamil & English (  ாடக்குறிப்புகள் ேமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் 

ைைங்கப் டும்)  



 

3 IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI| TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550 

 

10. Postal and Online Class students will get Printed Materials and Answer booklet will 

be sent through Courier  

அஞ்சல் ைழி மற்றும் ஆன்வலன் மாணைர்களுக்கு குறிப்புக்கள்  மற்றும் விவடத்ோள் திருத்துைது 

அஞ்சல் ைழியாகதை அச்சடிக்கப் ட்டு ைைங்கப் டும் 
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Class | Orientation and Test Schedule  

Module -I 
ORIENTATION & 

CLASS DATE   

PORTION  TEST DATE  

15|02|2021 FIRST CLASS WILL BE ABOUT KEY DIRECTIVES , EVALUATION METHOD, 

APPROACHING OF ANSWER SUBJECT WISE 

 

17|02|2021 Indian Economy - Current economic trends and impact of global economy 

on India 

 Features of Indian Economy  

 Demographical profile of India 

 National Income 

 Capital formation  

  NEP (New Economic Policy)  

  NITI AYOG - National Development Council. 

 Agriculture - Role of Agriculture - Land reforms - New 

Agricultural Strategy - Green Revolution - Price Policy, Public 

Distribution System (PDS), Subsidy, 

  Food Security-Agricultural Marketing, Crop Insurance, Labour 

- Rural credit &indebtness - 

  WTO & Agriculture 

 Current Events with Reference to Above Topic 

நடப்பு ப ொருளொதொரப் ப ொக்கு_இந்தியப் ப ொருளொதொரம் மற்றும் உலகப் 

ப ொருளொதொரத்தின் தொக்கம் 

 இந்தியப் ப ாருைாோரத்தின் இயல்புகள் 

 இந்தியாவின் மக்கள் போவக குறிப்பு 

 தேசிய ைருமானம்-மூலேன உருைாக்கம் 

 புதிய ப ாருைாோரக் பகாள்க 

 நிதி ஆதயாக 

 தேசிய ைைர்ச்சிக்குழு 

 தைைாண்வம-தைைாண்வமயின்  ங்களிப்பு- நிலச்சீர்திருத்ேம்- புதிய 

தைைாண் உத்தி-  சுவமப் புரட்சி-விவலக் பகாள்வக-ப ாது வினிதயாகத் 

திட்டம்,மானியம்,  

 உணவுப்  ாதுகாப்பு-தைைாண்வமவய சந்வேப் டுத்துேல், யிர்க்காப்பீடு-

உவைப்ப் ாைர்- ஊரக கடன் மற்றும் கடன் இல்லாவம 

 உலக ைர்த்ேக அவமப்பும் தைைாண்வமயும் 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

20|02|2021 

20|02|2021  Social issues in India and Tamil Nadu 

 Population Explosion  

 Unemployment issues in India & Tamil Nadu  

  Child Abuse & Child Labour 

 Poverty - Rural and Urban Sanitation - Illiteracy. 

 Women Empowerment ‐ Role of the Government in Women 

Empowerment - Social injustice to Women ‐ Domestic violence, 

23|02|2021 
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Dowry menace, Sexual assault - Role of women and women’s 

organizations 

 Current Events with Reference to Above Topic 

சமூக ப ொருளொதரொ ப ொக்குகள் இந்தியொ மற்றும் தமிழக அளவில் 

 மக்கள்பதொகக பெடிப்பு 

 பெகலெொய்ப்பின்கம  ற்றிய நிகழ்வுகள் இந்திய மற்றும் தமிழக அளவில் 

 குழந்கத பதொழிலொளொர் 

 ெறுகம-தூய்கம  நகர்ப்புற மற்றும் ஊரகப் குதிகள் 

 கல்வியறிவின்கம-ப ண்கள் பமம் ொடு- ப ண்கள் பமம் ொட்டு 

நடெடிக்கககளில் அரசின்  ங்கு-அகைத்து துகறகளிலும் ப ண்களுக்கு 

இகழக்கப் டும் அநீதிகள்-குடும்  ென்முகற-ெரதட்சகைப் பிரச்சகை- 

 ொலியல் தொக்குதல் 

 Current Events with Reference to Above Topic 

23|02|2021 Indian Economy - Current economic trends and impact of global economy 

on India 

 Industry - Growth ‐ Policy  

  Role of public sector and disinvestment  

 Privatisation and Liberalization - Public Private Partnership 

(PPP)  

  SEZs. 

 MSMEs. - Make in India  

 India’s Foreign Trade - BOP, EX-IM Policy, FOREX Market, FDI 

 Globalization & its impact - Global economic crisis & impact on 

Indian economy.  

 International Agencies -IMF (International Monetary Fund) 

World Bank - BRICS - SAARC - ASEAN 

 Current Events with Reference to Above Topic 

நடப்பு ப ொருளொதொரப் ப ொக்கு_இந்தியப் ப ொருளொதொரம் மற்றும் உலகப் 

ப ொருளொதொரத்தின் தொக்கம் 

 போழிற்சாவல-ைைர்ச்சி- போழிற்பகாள்வக 

 ப ாதுத்துவற நிறுைனத்தின்  ங்களிப்பு மற்றும்  ங்கு விலக்கல் 

 ேனியார்மயம் மற்றும் ோரைமயமாேல்-அரசு ேனியார்  ங்களிப்பு 

 சிறப்பு ப ாருைாோர மண்டலங்கள் 

 சிறு குறு  டுத்ேர போழில்கள் 

 இந்தியாவில் ேயாரிப்த ாம 

 இந்தியாவின் பைளினாட்டு ைர்த்ேகம்-ைர்த்ேகச் சமனிவல- ஏற்றுமதி 

இறக்குமதி பகாள்வக- பைளினாட்டு சந்வே 

 உலகமயமாேல் மற்றும் அேன் ோக்கம்- உலக ப ாருைாோரச் சிக்கல் 

மற்றும் இந்தியப் ப ாருைாோரத்தின் மீோன ோக்கம் 

 சர்ைதேச நிறுைனங்கள்-சர்ைதேச நிதியம்-உலக ைங்கி-பிரிக்ஸ்-சார்க்-

ஆசியான் 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

26|02|2021 

26|02|2021 Social issues in India and Tamil Nadu 

 Social changes in India - Urbanization and its impact on the 

society Problems and remedies  

 Impact of violence on Society - Religious violence, Terrorism and 

Communal violence  

01|03|2021 
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  Regional Disparities ‐ Problems of Minorities ‐ Human Rights 

issues. 

 Education - Linkage between Education and Social Development 

‐ Community Development Programmes ‐ 

 Employment Guarantee Schemes ‐ Self Employment and 

Entrepreneurship Development  

  Role of N.G.Os in Social Welfare  

  Government Policy on Health. 

 Current Events with Reference to Above Topic 

சமூக ப ொருளொதரொ ப ொக்குகள் இந்தியொ மற்றும் தமிழக அளவில் 

 இந்தியொவில் சமூக மொற்றங்கள்- 

 நகர்மயமொதம் மற்றும் சமூகத்தில் நகர்மயமொதலின் விகளவு 

  நொட்டின் ெளர்ச்சிக்கு எதிரொை ென்முகறகள்- மத ென்முகற- 

தீவிரெொதம் மற்றும் ெகுப்பு ெொதம்- சிறு ொன்கமயிைரின் பிரச்சகைகள்- 

மனித உரிகமகள் பதொடர் ொக 

 கல்வி- கல்வி மற்றும் ப ொருளொதொர ெளர்ச்சிக்கு இகடபயயொை பதொடர்பு- 

சமூக முன்பைற்றத்திட்டம் 

 பெகலப றும் உரிகமச் சட்டம்-சுய பமம் ொட்டுத்பதொழில்கள் மற்றும் 

பதொழில்முகைபெொர் பமம் ொடு 

 சமூக நலத்தில் அரசு சொரொ நிறுென்ங்களின்  ங்களிப்பு 

 அரசின் சுகொதரக்  பகொள்கக பதொடர் ொைகெ. 

 Current Events with Reference to Above Topic 

01|03|2021 Indian Economy - Current economic trends and impact of global economy 

on India 

 Infrastructure in India - Transport System - Energy - Power - 

Communication - Social Infrastructure - Science & Technology 

 Banking & Finance - Banking, Money & Finance - Central Bank 

- Commercial Bank - NBFIs. - Stock Market - Financial Reforms 

- Financial Stability - Monetary Policy - RBI & Autonomy. 

 Public Finance - Sources of Revenue - Tax & Non-Tax Revenue 

- Canons of taxation - GST - Public expenditure - Public debt - 

Finance Commission - Fiscal Policy. 

 Issues in Indian Economy - Poverty & inequality - Poverty 

alleviation programmes - MGNREGA - New Welfare 

programmes for rural poverty - Unemployment - Inflation - 

Inflation targeting - Sustainable economic growth - Gender 

issues. 

நடப்பு ப ொருளொதொரப் ப ொக்கு_இந்தியப் ப ொருளொதொரம் மற்றும் உலகப் 

ப ொருளொதொரத்தின் தொக்கம் 

 இந்தியாவின் உட்கட்டவமப்பு-த ாக்குைரத்து-ஆற்றல்-ேகைல் போடர்பு-

சமூக கட்டவமப்பு-அறிவியல் போழில்னுட் ம் 

 ைங்கி மற்றும் நிதி-வமய ைங்கி-ைணிக ைங்கி-ைங்கி சாரா நிதி 

நிறுைனங்கள்- ங்குச் சந்வே- நிதிச் சீர்திருத்ேம்- நிதி நிவலத் ேன்வம-

 ணக்பகாள்வக-ரிசர்வ் ைங்கி மற்றும்  ேன்னாட்சி 

 ப ாது நிதி-ைருைாய் ஆோரங்கள்-ைரி மற்றும் ைரி அல்லாே ைருைாய்- 

சரக்கு மற்றும் தசவை ைரியின் அவமப்பு- ப ாதுச் பசலவு-ப ாதுக்கடன் 

நிதி ஆவணயம் - நிதிக் பகாள்வக 

 இந்தியப் ப ாருைாோரத்தில் உள்ை சிக்கல்கள்-ைறுவம மற்றும் 

சமத்துைமின்வம- ைறுவம ஒழிப்பு திட்டங்கள்- ஊரக தைவலைாய்ப்பு 

04|03|2021 
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திட்டம்- ஊர ைறுவமக்கான புதிய  லத்திட்டங்கள்-

தைவலைாய்ப்பின்வம- ணவீக்கம்- ணவீக்க இலக்க- நிவலயான 

ப ாருைாோர ைைர்ச்சி- ாலின சிக்கல்கள் 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

04|03|2021 Social issues in India and Tamil Nadu 

Welfare Schemes for vulnerable sections of the population by the 

Central Government 

சமூக ப ொருளொதரொ ப ொக்குகள் இந்தியொ மற்றும் தமிழக அளவில் 

மக்கள் போவகயில்  லிைவடந்ே பிரிவினருக்காக மத்திய அரசின் திட்டம் 

Social issues in India and Tamil Nadu 

Welfare Schemes for vulnerable sections of the population by the State 

Government 

சமூக ப ொருளொதரொ ப ொக்குகள் இந்தியொ மற்றும் தமிழக அளவில் 

மக்கள் போவகயில்  லிைவடந்ே பிரிவினருக்காக  மாநில அரசின் திட்டம் 

07|03|2021 

07|03|2021 Indian Economy - Current economic trends and impact of global economy 

on India 

 Tamil Nadu Economy & Issues - Gross State Domestic Product  

 Trends in State’s economic growth  

  Demographic profile of Tamil Nadu  

  Agriculture - Industry & entrepreneurship development in 

Tamil Nadu 

 Infrastructure - Power, Transportation systems - Social 

Infrastructure - SHGs. & Rural Women empowerment 

 Rural poverty & unemployment - Environmental issues - 

Regional economic disparities -Local Government - 

 Recent government welfare programmes. 

நடப்பு ப ொருளொதொரப் ப ொக்கு_இந்தியப் ப ொருளொதொரம் மற்றும் உலகப் 

ப ொருளொதொரத்தின் தொக்கம் 

 ேமிழ்னாட்டு ப ாருைாோரம் மற்றும் சிக்கல்கள்-பமாத்ே மானில உற் த்ே 

 ேமிைகத்தின் ப ாருைாோர ைைர்ச்சிப் த ாக்குகள் 

 ேமிழ்னாட்டின் மக்கள் போவக குறிப்  

 தைைாண்வம- போழில்சாவல- ேமிைகத்தில் போழில்முவனவு தமம் ாடு 

 உட்கட்டவமப்பு-மின்சாரம்-த ாக்குைரத்து-சமூக கட்டவமப்பு-சுய உேவிக் 

குழுக்கள் மற்றும் ஊரக ப ண்கள் அதிகாரமளித்ேல் 

 ஊரக ைறுவம மற்றும் தைவலைாய்ப்பின்வம-சுற்றுச்சூைல் சிக்கல்கள்-

ைட்டார ப ாருைாோர தைறு ாடுகள்-உள்ைாட்சி அரசாங்கம் 

 சமீ த்திய அரசு  லத்திட்டங்கள் 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

10|03|2021 

 

MODULE -2 

ORIENTATION & 

CLASS DATE   

PORTION  TEST DATE  

10|03|2021 Modern history of India and Indian culture 

 Advent of European invasion‐Expansion and consolidation of 

British rule  

 Effect of British rule on socio‐economic factors  

 Social reforms and religious movements  

 Early uprising against British rule ‐ 1857 Revolt 

நவீை இந்திய ெரலொறு மற்றும் இந்தியப்  ண் ொடு  

13|03|2021 
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 ஐபரொப்பியர்களின் ெருகக-பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் ஆட்சி 

 பிரிட்டிஷொரின் ஆட்சியிைொல் சமூக-ப ொருளொதொர- ண் ொட்டு மொற்றங்கள் 

 இந்திய சமூகச் சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் எழுச்சி 

 1857கு முன் பிரிட்டிஷொருக்கு ஏற் ட்ட எழுச்சி-1857 

13|03|2021  Indian Polity and emerging political trends across the world affecting 

India 

 Civil Services in India: Historical background - Classification of 

Civil Services - Recruitment & Training of Civil Servants. 

 State Services: Classification of State Services and Recruitment.  

 Official Language: Constitutional provision - Official Language 

Act, VIII Schedule to the Constitution. 

 Amendments: Major Amendments to the Indian Constitution. 

 Special Status to Jammu & Kashmir: Art 370. 

 Political Parties: National & Regional parties, Pressure Groups, 

Interest Groups, Public Opinion, Mass Media, Non-

Governmental Organizations (NGOs) and their role. 

 Current Events with Reference to Above Topic 

இந்திய அரசியலகமப்பு மற்றும் உலக நொடுகளில் ஏற் ட்டுள்ள அரசியல் 

நிலகமகளின் தொக்கம் 

 இந்தியாவில் குடிவமப்  ணிகள்: ைரலாற்றுப் பிண்ணனி- குடிவமப் 

 ணிகளின் ைவககள்- ஆள்தேர்வு மற்றும்  யிற்சி 

 மானிலப்  ணிகள்: மானிலப்  ணிகளின் ைவககள் மற்றும் ஆள் 

பேரிவுபசய்ேல்  

 ஆட்சி பமாழி: அரசியலவமப்பு கூறுகள்- ஆட்சி பமாழிச் சட்டம்- 

அரசவமப்பின் எட்டாைது அட்டைவன 

 சட்டதிருத்ேம்: இந்திய அரசவமப்பின் முக்கிய திருத்ேங்கள் 

 ஜம்மு காஷ்மீர் மானிலத்திற்கான சிறப்பு நிவல: விதி 370 

 அரசியல் கட்சிகள்: தேசிய மற்றும் ைட்டாரக் கட்சிகள், அழுத்ேக்குழுக்கள் 

, ஆர்ைக்குழுக்கள், ப ாதுக் கருத்து, ப ாது ஊடகம்- அரசு சாரா 

அவமப்புக்கள் மற்றும் அேன்  ங்களிப்பு 

 தமதல உள்ை ேவலப்பு போடர் ான  டப்பு நிகழ்வு 

16|03|2021 

16|03|2021 Modern history of India and Indian culture 

 Indian National Congress  

 Growth of militant movements  

 Different modes of agitations  

  Emergence of national leaders ‐ Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji, 

Moulana Abulkalam Azad, Ambedkar and Patel  

 Era of different Acts & Pacts  

  Second World War & final phase struggle 

 Communalism led to partition. 

நவீை இந்திய ெரலொறு மற்றும் இந்தியப்  ண் ொடு  

 இந்திய பதசிய கொங்கிரஸ் 

 பதசியத் தகலெர்களின் எழுச்சி 

 கொந்தி, பநரு, தொகூர்- பநதொஜி 

  பதசிய ப ொரொட்ட்த்தின்  ல்பெறு நிகலகள் 

  ல்பெறு சட்டங்கள 

 உலகப் ப ொர்கள் அதன் இறுதி நிகல 

19|03|2021 



 

9 IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI| TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550 

 

  மதெொதமும் பதசப்பிரிவிகையும் 

19|03|2021 Indian Polity and emerging political trends across the world affecting 

India 

 Constitution of India: Historical background - Making of the 

Indian Constitution - Preamble - Salient features of the Indian 

Constitution - Fundamental Rights and Fundamental Duties - 

Directive Principles of State Policy - Schedules to the Indian 

Constitution. 

 Union Executive: President, Vice - President, Prime Minister and 

Council of Ministers, Attorney General of India. 

 Union Legislature: Parliament: Lok - Sabha and Rajya - Sabha 

- Composition, Powers, Functions and Legislative procedures. 

 Union Judiciary: Structure, Powers and Functions of the 

Supreme Court - Judicial Review - Latest Verdicts 

இந்திய அரசியலகமப்பு மற்றும் உலக நொடுகளில் ஏற் ட்டுள்ள அரசியல் 

நிலகமகளின் தொக்கம் 

 இந்திய அரசியலவமப்பு: ைரலாற்றுப் பின்னனி- இந்திய அரசியலவமப்பு 

உருைாக்கம்-முகப்புவர- இந்திய அரசவமப்பின் சிறப்பியல்புகள்- 

அடிப் வட உரிவமகள் மற்றும் கடவமகள்- அரசு ப றிமுவறக் 

தகாட் ாடுகள் - இந்திய அரசியலவமப்பின் அட்டைவனகள் 

 மத்திய நிர்ைாகம்: குடியரசுத் ேவலைர்- துவனக் குடியரசுத் ேவலைர், 

பிரேமர் மற்றும் அவமச்சரவைக் குழு,இந்திய ேவலவம ைைக்கறிஞர் 

 மத்திய சட்டசவ :  ாரைமன்றம்- மக்கைவை மற்றும் மானிலங்கைவை 

அவமப்பு, அதிகாரம் ,  ணிகள் மற்றும்  சட்ட  வடமுவறகள் 

 மத்திய நீதித்துவற: உச்ச நீதிமன்றத்தின் அவமப்பு, அதிகாரம் மற்றும் 

 ணிகள்- நீதிப்புணராய்வு- சமீ த்திய தீர்ப்புக்கள் 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

22|03|2021 

22|03|2021 Modern history of India and Indian culture 

 India since independence  

  Characteristics of Indian culture  

 Unity in diversity ‐ Race, Language, Religion Custom 

 India: a secular state  

 Organizations for fine arts, dance, drama and music 

நவீை இந்திய ெரலொறு மற்றும் இந்தியப்  ண் ொடு  

 சுதந்திரத்திற்கு பிந்கதய இந்திய 

 இந்தியப்  ண் ொட்டின் தன்கமகள் 

 பெற்றுகமயில் ஒற்றுகம-இைம், நிறம்,பமொழி மற்றும்  ழக்க ெழக்கங்கள 

 மதச்சொர் ற்ற நொடு-ககல இலக்கிய  ண் ொட்டு அகமப்புகள் 

25|03|2021 

25|03|2021 Indian Polity and emerging political trends across the world affecting 

India 

 Issue Areas in Indian Administration: Corruption in India - Anti 

- Corruption Measures - CVC - LokAdalats - Ombudsman - RTI 

Act - Minister - Secretary Relationship - Generalist Vs. 

Specialist controversy 

 Constitutional and Non-Constitutional Bodies - Composition, 

Powers and Functions. 

 Profile of States - Defence,  

 National Security and Terrorism  

28|03|2021 
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 World Organisations - Pacts and Summits. 

 India's Foreign Policy: Foreign Affairs with Special emphasis on 

India's relations with neighbouring countries and in the region 

 Security and defence related issues - Nuclear Policy - Issues 

and conflicts.  

 The Indian Diaspora and its contribution to India and to the 

World. 

இந்திய அரசியலகமப்பு மற்றும் உலக நொடுகளில் ஏற் ட்டுள்ள அரசியல் 

நிலகமகளின் தொக்கம் 

 இந்திய நிர்ைாகத்தின் சிக்கலான  குதிகள்: இந்தியாவில் ஊைல், 

ஊைலுக்கு எதிரான  டைடிக்வககள்- ஊைல் கண்கானிப்பு ஆவனயம்-

மக்கள் நீதி மன்றம்- குவற தீர்ப் ாைர்- ேகைல் அறியும் உரிவமச் சட்டம்- 

அவமச்சர் பசயலர் உறவு- ப ாது நிர்ைாகி எதிர் சிறப்பு நிர்ைாகி பிரச்சவன 

 அரசியலவமப்பு மற்றும் அரசியலவமப்பு சாரா நிறுைனங்கள்- அவமப்பு 

அதிகாரம் மற்றும்  ணிகள் 

 மானிலங்களின் குறிப்பு: தேசப்  ாதுகாப்பு மற்றும் தீவிரைாேம்- உலக 

அவமப்புக்கள்- ஒப் ந்ேங்கள் மற்றும் மா ாடுகள் 

 இந்தியாவின் பைளியுறவுக் பகாள்வக- இந்தியாவின் அண்வட 

 ாடுகவைக் கைனத்தில் பகாண்ட நிகழ்வுகள் -  ாதுகாப்பு போடர் ான 

நிகழ்வுகள்- அணுக் பகாள்வக- நிகழ்வுகள் மற்றும் முரண்கள் - இந்தியா 

ைம்சாைளியினர் மற்றும் அைர்களின்  ங்களிப்பு இந்தியா மற்றும் 

சர்ைதேசம் 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

28|03|2021 Modern history of India and Indian culture 

 Role of Tamil Nadu in freedom struggle ‐ Bharathiar, VOC, 

Subramania Siva, Rajaji, Periyar and others - 

 Political parties and Welfare schemes 

நவீை இந்திய ெரலொறு மற்றும் இந்தியப்  ண் ொடு  

 சுதந்திரப்ப ொரொட்ட்த்தில் தமிழ்நொட்டின்  ங்களிப்பு-ரொஜொஜி-

ெ.உ.சிதம் ரைொர்-ப ரியொர்- ொரதியொர் மற்றும்  லர் 

 அரசியல் கட்சிகளுன் அேன்  லத்திட்டங்களும் 

01|04|2021 

01|04|2021  Indian Polity and emerging political trends across the world affecting 

India 

 State Executive: Governor, Chief Minister - Speaker and Council 

of Ministers, Advocate General of the State. 

 State Legislature: State Legislative Assembly - Organization, 

Powers and Functions. 

 State Judiciary: Organization, Powers and Functions of High 

Courts, District Courts and Subordinate Courts 

 Local Government: Historical Development - Features and 

working of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, 1992. 

 Union Territories: Evolution of States and Union Territories - 

Administration of Union Territories. 

 Federalism in India: Centre - State Relations - Centre - State 

Administrative Relations - Centre - State Legislative Relations 

and Centre - State Financial Relations.  

 Current Events with Reference to Above Topic 

இந்திய அரசியலகமப்பு மற்றும் உலக நொடுகளில் ஏற் ட்டுள்ள அரசியல் 

நிலகமகளின் தொக்கம் 

04|04|2021 



 

11 IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI| TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550 

 

 மானில நிர்ைாகம்: ஆளுனர், முேலவமச்சர்- சட்டப்த ரவைத் ேவலைர் 

மற்றும் அவமச்சரவைக் குழு, மானில ேவலவம ைைக்கறிஞர் 

 மானில சட்டசவ : அவமப்பு அதிகாரம் மற்றும்  ணிகள் 

 மானில நீதித்துவற: உயர் நீதிமன்றத்தின் அவமப்பு அதிகாரம் மற்றும் 

 ணிகள், மாைட்ட நீதிமன்றம், சார் நிவல நீதிமன்றங்கள் 

 உள்ைாட்சி அரசாங்கம்: ைரலாற்று தமம் ாடு-  73ைது மற்றும் 74ைது 

அரசியலவமப்புச் சட்ட திருத்ேத்தின் ேன்வம மற்றும் பசயல் ாடு 

 மத்திய நிர்ைாகப்  குதி: இந்தியாவில் மானிலங்களின் ைைர்ச்சி மற்றும் 

மத்திய ஆட்சிப்  குதி நிர்ைாகம் 

 இந்தியாவில் கூட்டாட்சி முவற: மத்திய மானில உறவுகள் ,  சட்ட , நிதி, 

மற்றும் நிர்ைாக உறவுகள் 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

 

MODULE - 3 

ORIENTATION & 

CLASS DATE   

PORTION  TEST DATE  

04|04|2021 Environment, Bio Diversity and Disaster Management 

 Ecology: Structure and function of Ecosystem - Ecological 

succession  

 Biodiversity conservation: Types - Biodiversity Hot Spots in 

India - Biodiversity : Significance and Threats - In situ and Ex 

situ conservation measures  

 Roles of Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES), International Union 

for Conservation of Nature (IUCN) & Convention on Biological 

Diversity (CBD)  

 Current Events with Reference to Above Topic 

சுற்றுச்சூைல்,  ல்லுயிர்ேன்வம மற்றும் த ரிடர் தமலாண்வம 

 சூைலியல்;சூைலியலின் அவமப்பு மற்றும்  ணிகள்- சுைலியல் போடரி 

  ல்லுயிர்ப்  ாதுகாப்பு-  ல்லுயிர்த்ேன்வம ைவககள்-இந்தியாவில் உள்ை 

 ல்லுயிர் ப ருக்க இடங்கள்-  ல்லுயிர் ேன்வமயின்  முக்கியத்துைம் 

மற்றும் அச்சுறுத்ேல்கள்- உள் ைாழிட மற்றும் பைளி ைாழிட  ாதுகாப்பு 

 டைடிக்வககள் 

 அழியுந்ேருைாயில் உள்ை  ோைரங்கள் விலங்குகள் ைணிகத்திவன ேவட 

பசய்யும் ஒப் ந்ேத்தின்  ங்களிப்பு, இயற்வக ைைங்கவை  ாதுகாப் ேற்கான 

 ன்னாட்டு அவமப்பு மற்றும்  ல்லுயிரின தைறு ாட்டு இப் ந்ேம்  

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு 

06|04|2021 

06|04|2021  Role and impact of Science and Technology in the development of India 

 Science and Technology - Role, Achievements and Developments  

  Their applications and effects in everyday life  

 Energy ‐ Conventional and Non-conventional - Self sufficiency‐ 

Oil exploration  

 Defence Research Organizations and other science and 

technology institutions  

  Ocean Research and Development - Role and Functions. 

 Current Events with Reference to Above Topic 

அறிவியல் பதொழில்  நுட் த்தின்   ங்கு மற்றும் தொக்கம் மற்றும்  பமம் ொடு 

 அறிவியல் மற்றும் போழில்னுட் ம் 

09|04|2021 
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  ங்களிப்பு சாேவனகள் மற்றும் தமம் ாடு   

 அன்றாட ைாழ்வில் அேன்  யன் ாடுகள் 

 ஆற்றல்- மரபு சார் மற்றும் மரபு சாரா ைைங்கள்- ேன்னிவறவு 

 எண்பணய் ஆராய்ச்சி-  ாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி தமம் ாட்டு அவமப்புகள் 

மற்றும் பிற அறிவியல் போழில்னுட்  நிறுைனங்கள் 

  கடல் ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம் ாடு-  ணிகள் மற்றும்  ங்களிப்பு 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

09|04|2021 Tamil Society ‐ Its Culture and Heritage 

 Tamil Society : Origin and expansion  

 Art and Culture : Literature, Music, Film, Drama, Architecture, 

Sculpture, Paintings and Folk Arts 

 Socio - economic history of Tamil Nadu from Sangam age to till 

date 

ேமிழ்ச்சமூகம் அேன்  ண் ாடு மற்றும்  ாரம் ரியம் 

 ேமிழ்ச்சமுோயம் : தோற்றமும்  ரைலும் 

 கவல மற்றும்  ண் ாடுள்: இலக்கியம், இவச, திவரப் டம்,  ாடகம், 

கட்டிடக் கவல, சிற் ம், ஓவியம் மற்றும்  ாட்டுப்புறக் கவலகள் 

 சங்க காலத்திலிருந்து ேற்த ாது ைவரயுள்ை ேமிழ்கத்தின் சமூக 

ப ாருைாோர ைரலாறு 

12|04|2021 

12|04|2021  Environment, Bio Diversity and Disaster Management 

 Environmental Pollution and Management: Air, Water, Soil, 

Thermal and Noise pollution and control strategies 

 Solid and Hazardous waste management 

  Environmental Impact Assessment (EIA): Steps in EIA process  

 Environmental Clearance - Environmental Auditing. 

சுற்றுச்சூைல்,  ல்லுயிர்ேன்வம மற்றும் த ரிடர் தமலாண்வம 

 சுற்றுச்சூைல் மாசு ாடு மற்றும் தமலாண்வம: காற்று, நீர், மண் பைப்  , ஒலி 

மாசு ாடு மற்றும் கட்டுப் டுத்தும் உத்திகள் 

 திட மற்றும் அ ாயகரமான கழிவு தமலாண்வம 

  சுற்றுச்சூைல் ோக்க மதிப்பீடு- சுற்றுச்சூைல் ோக்க மதீப்பிட்டின்  டி 

நிவலகள் 

 சுற்றுச்சூைல் அனுமதி மற்றும் சுற்றுச்சூைல் ேணிக்வக 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

14|04|2021 

14|04|2021  Role and impact of Science and Technology in the development of India 

 Advancements in the fields of I.T., Space, Computers,  

 Robotics 

 Nano-Technology  

 Mobile Communication  

 Remote sensing and its benefits. 

அறிவியல் பதொழில்  நுட் த்தின்   ங்கு மற்றும் தொக்கம் மற்றும்  பமம் ொடு 

 ேகைல் போழில்னுட் ம்- கணினி,  

 தரா ாட்டிக்ஸ், 

  ாதனா போழில்னுட் ம்,  

 பமாவ ல் ேகைல் போடர்பு ஆகிய துவறகளில் முன்தனற்றம்  

  போவல நுண்ணுனர்வு மற்றும் அேன்  யன் ாடுகள் 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

17|04|2021 

17|04|2021 Tamil Society ‐ Its Culture and Heritage 20|04|2021 
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 Growth of Rationalist, Dravidian movements in Tamil Nadu - 

Their role in the socio - economic development of Tamil Nadu. 

 Social and cultural life of contemporary Tamils : Caste, Religion, 

Women, Politics, Education, Economy, Trade and relationship 

with other countries 

 Tamil and other Disciplines: Mass Media, Computer etc 

ேமிழ்ச்சமூகம் அேன்  ண் ாடு மற்றும்  ாரம் ரியம் 

  குத்ேறிைாைர்களின் ைைர்ச்சி,ேமிழ்னாட்டில் திராவிட இயக்கங்கள் - 

ேமிழ்னாட்டின் சமூக ப ாருைாோர தமம் ாட்டிற்கு அைர்களின் 

 ங்களிப்புகள் 

 ேற்கால ேமிைர்களின் சமூக கலாச்சார ைாழ்க்வக: சாதி மேம், ப ண்கள், 

அரசியல், கல்வி, ப ாருைாோரம், ைர்த்ேம் மற்றும் பிற  ாட்டினுடனான 

உறவுகள் 

 ேமிழும் பிற துவறகளும், பைகுஜன ஊடகம், கனினி மற்றும்  ல 

20|04|2021 Environment, Bio Diversity and Disaster Management 

 Climate Change: Global Environmental Issues and Management  

 Changes in monsoon pattern in Tamil Nadu and Indi 

  Environmental consequences of climate change and mitigation 

measures  

 Clean and Green Energy  

 Environmental Sustainability.   

 Environmental Laws, Policies & Treaties in India and Global 

scenario  

  Natural calamities and Disaster Management – Environmental 

Health and Sanitation. 

 Current Events with Reference to Above Topic 

சுற்றுச்சூைல்,  ல்லுயிர்ேன்வம மற்றும் த ரிடர் தமலாண்வம 

  ருை நிவல மாற்றம்: உலக சுற்றுச்சூைல்  பிரச்சவனகள் மற்றும் 

தமலாண்வம 

 இந்தியா மற்றும் ேமிழ்னாட்டில்  ருைமவையின் ேன்வம மாற்றமவடேல் 

  ருை நிவல மாற்றத்தின் சுற்றுச்சூைல் ோக்கம் மற்றும் குவறப்பு 

 டைடிக்வககள்  

 தூய்வமயான  சுவம ஆற்றல் 

 சூற்றுச்சூைல் நிவலத்ேன்வம 

 சுற்றுச்சூைல் சட்டங்கள், பகாள்வககள், ஒப் ந்ேங்கள் , இந்தியா மற்றும் 

சர்ைதேச அைவில் 

  இயற்வகப் த ரிடர்கள் மற்றும் த ரிடர் தமலாண்வம- சுற்றுச்சூைல்  லம் 

மற்றும் தூய்வம 

தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

22|04|2021 

22|04|2021 Role and impact of Science and Technology in the development of India 

 Health and hygiene ‐ Human diseases - Prevention and remedies  

 Communicable diseases and non‐communicable diseases  

  Genetic Engineering - Organ transplantation - Stem cell 

Technology  

  Medical Tourism  

  Advancements in Horticulture & Agriculture. 

 Current Events with Reference to Above Topic 

அறிவியல் பதொழில்  நுட் த்தின்   ங்கு மற்றும் தொக்கம் மற்றும்  பமம் ொடு 

25|04|2021 
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 சுகாோரம் மற்றும் தூய்வம-மனிே த ாய்கள் -முன் ேடுப்பு மற்றும் தீர்வுகள்- 

  ரவும் மற்றும்  ரைாே ேன்வமயுவடய த ாய்கை 

 மரபுப் ப ாறியியல்-  உறுப்பு மாற்றுச் சிகிச்வச-ஸ்படம் பசல் 

போழில்னுட் ம்-மருத்துைச் சுற்றுலா- தைைான்வம மற்றும் 

தோட்டக்கவலத்துவறயில் முன்தனற்றம் 

 அறிவியல் போழில்னுட் த்தில் இந்தியர்களின் முன்தனற்றம் , அறிவியல் 

போழில்னுட் த்தின் சமீ த்திய கண்டுபிடிப்புக்கள். 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

 FULL TAMIL CULTURE & HERITAGE 

ேமிழ்ச்சமூகம் அேன்  ண் ாடு மற்றும்  ாரம் ரியம் 

ேமிைக ைரலாறு  ண் ாடு முழுைதும் 

27|04|2021 

 

MODULE 4 

ORIENTATION & 

CLASS DATE   

PORTION  TEST DATE  

27|04|2021 Geography of India with special reference to Tamil Nadu 

 Location - Physical features - Major Rivers  

 Weather & Climate - Monsoon, Rainfall ‐ 

 Natural resources:- Soil, Water, Forest, Minerals and Wild life 

 Current Events with Reference to Above Topic 

இந்தியப் புவியியல் ேமிைகத்திவன போடர்பு  டுத்தி 

 அவமவிடம்- ப ைதிக ேன்வம- முக்கிய ஆறுகள்  

 ைானிவல மற்றும் கால நிவல- ருைமவை-மவைப்ப ாழிவு 

 இயற்வக ைைங்கள்-மண், நீர்,காடுகள் ோதுக்கள் மற்றும் ைன விலங்குகள்  

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

30|04|2021 

30|04|2021 General Aptitude & Mental Ability 

 Conversion of information to data  

  Collection, compilation and presentation of data ‐ 

 Tables, graphs, diagrams  

  Parametric representation of data  

 Analytical interpretation of data 

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூர்கம, தகெல் பதொழில்னுட் ம் 

 பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தரவுககள தகெலொக மொற்றுதல் 

 புள்ளிவிெரம் பசகரித்தல்- ெககப் டுத்துதல் மற்றும் அட்டெகைப் 

 டுத்துதல்- 

 குழு-ெகர டம் மற்றும் விளக்க டம் 

 முழுகமத் பதொகுதியொக தகெல்ககள பதரிவித்தல் 

 பகொடுக்கப்  ட்ட தகெல்ககள  குப் ொரொய்வு பசய்தல் 

03|05|2021 

03|05|2021  Geography of India with special reference to Tamil Nadu 

 Agricultural pattern - Livestock - Fisheries  

 Industries; Major industries - Growth and Development 

 Social- Cultural geography - Population : Growth, Density and 

Distribution  

  Racial, linguistic and major tribes. 

 Current Events with Reference to Above Topic 

இந்தியப் புவியியல் ேமிைகத்திவன போடர்பு  டுத்தி 

 தைைாண்வம முவறகள்-கால்னவட-மீன்ைைம் 

05|05|2021 
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 போழிற்சாவலகள்-ைைர்ச்சி மற்றும் தமம் ாடு 

 சமூக கலாச்சார புவியியல்-மக்கள் போவக, ைைர்ச்சி, ப ருக்கம் மற்றும் 

 ரைல் 

 இனம் பமாழி மற்றும் பிற  ைங்குடிகள்  

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

05|05|2021   Percentage ‐ Highest Common Factor (HCF) ‐ Lowest Common 

Multiple (LCM)  

  Ratio and Proportion  

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூர்கம, தகெல் பதொழில்னுட் ம் 

 சதவீதம்-மீ.ப .ெ. மற்றும் மீ.சி.ம,  

 விகிதம் மற்றும் விகிதொச்சொரம் 

07|05|2021 

07|05|2021  Geography of India with special reference to Tamil Nadu 

 Oceanography - Bottom relief features of Indian Ocean, Arabian 

sea and Bay of Bengal.  

 Basics of Geospatial Technology: Geographical Information 

System (GIS) and Global Navigation Satellite System (GNSS).  

 Map: Geographical landmarks - India and its neighbor’s. 

 Current Events with Reference to Above Topic 

இந்தியப் புவியியல் ேமிைகத்திவன போடர்பு  டுத்தி 

 இந்தியப் ப ருங்கடல், அபரபியக் கடல், ெங்கொள விரிகுடொவின் 

அடிப் ரப்பு அகமவுநிகல 

 புவி இடம் சார்ந்ே அடிப் வடத் போழில்னுட் ம்-புவித் ேகைல் முவற- 

உலக பசயற்வகக்தகாள் த ாக்குைரத்து முவற,  டங்கள், புவியியல் 

ேடங்கள் 

 இந்தியாவும் அேன் அண்வட  ாடுகளும் 

 தமதல உள்ை ேவலப்புக்கள் போடர் ான  டப்பு நிகழ்வுகள் 

09|05|2021 

09|05|2021  General Aptitude & Mental Ability 

 Simple interest ‐ Compound interest ‐ 

 Area ‐ Volume‐ Time and Work - Probability 

 Information technology ‐ Basic terms,  

 Communications ‐ Application of Information and 

Communication Technology (ICT)  

  Decision making and problem solving ‐ Basics in Computers / 

Computer terminology. 

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூர்கம, தகெல் பதொழில்னுட் ம் 

 தனிெட்டி-கூட்டு ெட்டி 

  ரப் ளவு-கை அளவு 

 பநரம் மற்றும் பெகல  

 நிகழ்தகவு 

 தகெல் பதொழில்நுட் ம் 

 அடிப் கட பசொற்கள்-தகெல் பதொடர்பு 

 தகெல் பதொழில்நுட் த்தின்  யன் ொடு 

 முடிபெடுத்தல் மற்றும் பிரச்சகைககள தீர்த்தல 

 கணிப்ப ொறியின் அடிப் கட மற்றும் அடிப் கடச் பசொற்கள் 

11|05|2021 

 

MODULE - 5 REVISIONS திருப்புேல் 

DATE  SUBJECT  
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13|05|2021 Revision on Mental Ability & Geography   

அறிவுக்கூர்வம மற்றும் புவியியல் திருப்புேல்   

15|05|2021 Revision on Science & Technology, Tamil Culture, Environment and Ecology 

அறிவியல் போழில்னுட் ம், ேமிைக ைரலாறு  ண் ாடு, சுற்றுச்சூைல் திருப்புேல் 

17|05|2021 Revision on polity and Modern History  

அரசியலவமப்பு மற்றும் ைரலாறு திருப்புேல்   

19|05|2021 Revision on Economy & Social Issues  

ப ாருைாோரம் மற்றும் சமூக நிகழ்வு திருப்புேல்  

 

MODEL TEST  

DATE SUBJECT  

20|05|2021 PAPER 1 

21|05|2021 PAPER 2 

22|05|2021 PAPER 3 

23|05|2021 PAPER 1 

24|05|2021 PAPER 2 

25|05|2021 PAPER 3 

 

 

ஊவையும் உப் க்கம் காண் ர் உவலவின்றித் 

ோைாது உஞற்று  ைர். 

 

மனம் ேைராமல் இவடவிடாது முயற்சி பசய் ைர், விதிவயயும் புறமுதுகு காட்டக் காண் ர். 

 

NOTE 

 

POSTAL AND ONLINE STUDENTS SHOULD SEND THE PAPER VIA POSTAL OR 

SCANNED PDF, FEEDBACK WILL BE GIVEN VIA PHONE  


