
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FEATURES  

 DURATION: TILL MAINS | முதன்மைத் ததர்வு வமை நமைபெறும்  
 TOTAL NO OF TEST : 33 ( SUBJECTIVE + 6 REVSION TEST + 

MODEL TESTS) பைொத்த ததர்வுகளின் எண்ணிக்மக 33  
 SPECIAL EMPHASIS ON CURRENT ISSUES ESSAY 
 நைப்பு நிகழ்வுகள் பதொைர்ெொன கட்டுமைக்கு முக்கியத்தும் 

அளிக்கப்ெடும் 

 INDVIDUAL FEEDBACK |  தனியொன ைதிப்பீடு  
 HARDCOPY MATERIAL FOR ALL UNITS IN TAMIL & 

ENGLISH  
 ெொைத்திட்ை அடிப்ெமையில் குறிப்புகள் தமிழ் ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் 

வழங்கப்ெடும் 

 ANSWER BOOKLET WILL BE PROVIDED  
 விமைத்தொள் வழங்கப்ெடும் 

 FOR POSTAL | ONLINE STUDENTS MATERIALS & ANSWER 
BOOKLET WILL BE SENT VIA COURIER  

 அஞ்சல் ைற்றும் ஆன்மலன் வழி ைொணவர்களுக்கு பகொரியர் மூலம் 

புத்தகங்கள் அனுப்பி மவக்கப்ெடும் 

STARTS FROM JANUARY 8TH 2022 

 

LIMITED ADMISSION ONLY 
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GROUP II|IIA MAINS SCHEDULE  

DATE  

CLASS  

PORTION/SYLLABUS Sources to be followed  

08|01|2022 
 

 Brainstorming on Group II Mains  

 Medium of Writing Selection  

 What are the skill set needed  

 Significance of Current Affairs  

 Challenges in Tamil Qualifying Paper  

 Discussion of Old Question Paper  

Detailed Hand-out Will be Given in 
Tamil & English  

16|01|2022  
Special Session on Enrichment of Writing Skills with 
Questions and Evaluation ( Based on Current Affairs 

Topics)  

Detailed Hand-out Will be Given in 
Tamil & English 

22|01|2022 Nature of universe - General scientific laws - Scientific 
instruments - Inventions and discoveries - National 
scientific laboratories - Science glossary 

பேரண்டத்தின் அமைப்பு-பேொது அறிவியல் விதிகள்-புதிய 

உருவொக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்-பேசிய அறிவியல் ஆரொய்ச்சி 

கூடங்கள்-அறிவியல் கமைச் ப ொற்கள் 

Qualifying paper  

 Reading Comprehension  

 Translation  

 6-10th Old Science books  

 Notes will be given  

 6-10 வமரயிைொன அறிவியல் 

புத்ேகம் , 2004, ேதிப்பு 

 ேொடக்குறிப்புக்கள் வழங்கப்ேடும் 

23|01|2022 State government organization - structure, functions  
and control mechanism - Union government 
organization - structure, functions and control  
mechanism - District administration 

மாநில  மற்றும் மத்திய அரசு அமமப்பு-பணிகள்-கட்டுபாட்டு முமைகள்-
மாவட்ட  நிர்வாகம் 

Qualifying Paper  

 Hints Development  

 Essay Writing on Thirukural 

 12th political science  

 Notes will  be given  

 Administration of union with 

Special reference to Tamilnadu 
- Iyachamy Murugan 

29|01|2022 Population Explosion - Unemployment issues in India  & 
Tamil Nadu - Child Labour 

மக்கள்த ாமக தவடிப்பு-வவமலவாய்ப்பின்மம பற்றிய நிகழ்வுகள் 

இந்திய மற்றும்  மிழக அளவில்-குழந்ம  த ாழிலாளார் 

Qualifying paper  

 Letter Writing  

 Precis Writing  

 11th Economy ( new & old)  

 Socio Economic Issues India & 

Tamilnadu Iyachamy Murugan 

 இந்திய தபாருளா ார வமம்பாடு, 
மா.தபா குருசாமி  

 Socio Economic Issues India & 

Tamilnadu Iyachamy Murugan 

30|01|2022 Physical quantities, standards and units - Mechanics  
and properties of matter - Force, motion and energy 

பருப்தபாருள்களின் பண்புகளும்,இயக்கங்களும்,-இயற்பியல் 

அளவுகள்,அளவீடுகள் மற்றும் அலகுகள்-விமச,இயக்கம் மற்றும் 
ஆற்ைல் 

Current Affairs Essay Writing  

 August 1-15  

 6-10th Old Science books  

 Notes will be given 

 6-10 வமரயிலான அறிவியல் புத் கம் 

, 2004, பதிப்பு 

 பாடக்குறிப்புகள் வழங்கப்படும் 

05|02|2022 Heat, light and sound - Magnetism, electricity and 
electronics 

காந் வியல்,மின்சாரவியல் மற்றும் மின்னனுவியல்- தவப்பம்,ஒளி 
மற்றும் ஒலி 

Current Affairs Essay Writing  

 August 16-31 

 6-10th Old Science books  

 Notes will be given 

 6-10 வமரயிலான அறிவியல் புத் கம் 

, 2004, பதிப்பு 

 பாடக்குறிப்புகள் வழங்கப்படும் 

06|02|2022 role in people’s welfare oriented programmes -Social  

welfare - Government sponsored schemes with  

reference to Tamil Nadu- Social welfare - government  

sponsored schemes by Government of India 

மக்கள் நலம் சார்ந்  திட்டங்களில் நிர்வாகத்தின் பங்கு -சமூக நலம்-

மத்திய அரசு திட்டம்- மத்திய அரசால்  மிழகத்தில் தசயல்படுத் ப்படும் 

 Notes will  be given  

 Administration of union with 
Special reference to Tamilnadu 

- Iyachamy Murugan 

 பாடக்குறிப்புக்கள் , வழங்கப்படும் 

 Administration of union with 

Special reference to Tamilnadu 
- Iyachamy Murugan 
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நலத்திட்டங்கள்- மத்திய அரசால் தசயல்படுத் ப்படும் சமூகநல 

திட்டங்கள் இந்திய அளவில். 

Current Affairs Essay Writing  
September 1-15 

12|02|2022 Poverty (b) Sanitation- Rural and Urban --  Urbanization 

and its impact on the society - Education - Linkage 

between Education and Economic Growth.- Illiteracy 

வறுமம-தூய்மம - நகர்ப்புை மற்றும் ஊரகப்பகுதிகள்- நகர்மயமா ல் 

மற்றும் சமூகத்தில் நகர்மயமா லின் விமளவு- கல்வி- கல்வி மற்றும் 

தபாருளா ார வளர்ச்சிக்கு இமடவயயான த ாடர்பு- கல்வியறிவின்மம 

Current Affairs Essay Writing  

September 16-30 

 Socio Economic Issues India & 
Tamilnadu Iyachamy Murugan 

13|02|2022 Revision 1- 7 ( Classes or Test )    

19|02|2022 Atomic and nuclear physics - Astronomy and space  

science - Elements and compounds - Acids, bases and  

salts - Oxidation and reduction 

அனு மற்றும் அனுக்கரு இயற்பியல்--வானியல் மற்றும் விண்ணியல் 

அறிவியல்- நிைமாமலஇயல் -பூவகாள இயற்பியல்- னிமங்கள் மற்றும் 

வசர்மங்கள்-அமிலங்கள் ,காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் -

ஆக்ஸிஜவனற்ைம் மற்றும் ஒடுக்க விமனகள் 

Current Affairs Essay Writing  

October 1-15 

 6-10th Old Science books  

 Notes will be given 

 6-10 வமரயிலான அறிவியல் புத் கம் 

, 2004, பதிப்பு 

 பாடக்குறிப்புக்கள் வழங்கப்படும் 

20|02|2022 Industrial map of Tamil Nadu role of state government -

Public Services - role of recruitment agencies  Industrial 

map of India role of Union government -  Public Services 

role of recruitment agencies in Union  Government 

 மிழக த ாழிற்சாமல அமமவிடங்கள்- தபாதுப்பணிகளில் மாநில 

அரசாங்கம்- பணியாளர் வ ர்வு முகமமகள் மாநில அளவில்- இந்திய 

த ாழில் அமமவிடங்கள்- தபாதுப்பணிகளில் மத்திய அரசின் பங்கு- 

மத்திய அரசு அளவிலான பணியாளார் வ ர்வு முகமமகள். 

Current Affairs Essay Writing  
October 16-30 

 Notes will  be given  

 Administration of union with 
Special reference to Tamilnadu 
- Iyachamy Murugan 

 பாடக்குறிப்புக்கள் வழங்கப்படும் 

 

26|02|2022 (c) Corruption in public life - Anti -Corruption  measures 

- CVC, Lok-adalats, Ombudsman, CAG 

தபாதுவாழ்வில் ஊழல்-ஊழல் முன் டுப்பு நடவடிக்மககள்- மத்திய 

ஊழல் கண்காணிப்பு ஆமையம்-மக்கள் நீதிமன்ைம் (வலாக் அ ாலத்)-

குமைதீர்ப்பாளர்-மத்திய கைக்கு  ணிக்மகயாளர் 

Current Affairs Essay Writing  
 November 1-15 

 Socio Economic Issues India & 

Tamilnadu Iyachamy Murugan 

27|02|2022 Carbon, nitrogen and their compounds - safeguard 

measures - Chemistry of ores and  metals - Fertilizers, 

pesticides, insecticides 

 6-10th Old Science books  

 Notes will be given 
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தசயற்மக உரங்கள்-உயிர்தகால்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்தகால்லிகள்- 

 ாதுக்கள் மற்றும் உவலாகங்களின் வவதியல்-கார்பன், மநட்ரஜன் 

மற்றும் அ ன் கூட்டுப்தபாருட்கள் 

Current Affairs Essay Writing  
November 16-30 

05|03|2022 State finance -- resources, budget and financial  

administration - Union finance resources, budget and  

financial administration- Relationship between State  

and Union 

மாநில அரசின்  நிதி த ாடர்பாக- நிதி ஆ ாரங்கள்-ஆண்டு வரவு 

தசலவு(பட்தஜட்) மற்றும் மாநில நிதி நிர்வாகம்- மத்திய அரசின் நிதி 

த ாடர்பாக- நிதி ஆ ாரங்கள்- ஆண்டு வரவு தசலவு திட்டம் (பட்தஜட்)- 

நிதி நிர்வாகம்.- மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இமடவயயான 

உைவுகள் 

Current Affairs Essay Writing  
December 1-15 

Administration of union with 
Special reference to Tamilnadu - 
Iyachamy Murugan 

06|03|2022 Revision 8-12   

12|03|2022 Women Empowerment- Role of the Government  Women 

Empowerment Social injustice to womenfolk -  Domestic 

violence, dowry menace, sexual assault 

தபண்கள் வமம்பாட்டு நடவடிக்மககளில் அரசின் பங்கு-அமனத்து 

துமைகளிலும் தபண்களுக்கு இமழக்கப்படும் அநீதிகள்-குடும்ப 

வன்முமை-வர ட்சமனப் பிரச்சமன- பாலியல்  ாக்கு ல் 

Current Affairs Essay Writing  
December 16-31 

 பாடக்குறிப்புக்கள் வழங்கப்படும். 

 Socio Economic Issues India & 

Tamilnadu Iyachamy Murugan 

13|03|2022 Biochemistry and biotechnology - Polymers and  plastics 

-Electrochemistry - Main concepts of life science - The 

cell -basic unit of life 

உயிர்வவதியல் மற்றும் உயிரித்த ாழில்னுட்பம்-மின்வவதியல்-பாலிமர் 

மற்றும் பிளாஸ்டிக்- வாழ்க்மக அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள்-

தசல்லின் அடிப்பமட பற்றிய அறிவியல் 

 6-10th Old Science books  

 Notes will be given 

 6-10 வமரயிலான அறிவியல் புத் கம் 

, 2004, பதிப்பு 

 பாடக்குறிப்புக்கள் வழங்கப்படும் 

19|03|2022 e-governance in the State- Natural calamities - Disaster  

Management Union and State - strategic planning in the  

State - Use of IT in administration in state- Use of IT in  

administration e-governance in Union Government 

நிர்வாகத்தில்  கவல் த ாழில்நுட்பத்ம  பயன்படுத்து ல்- மாநில 

அளவில் மின் ஆளுமக (E-Governance)- இயற்மகப் வபரிடர்கள்- 

மத்திய மற்றும் மாநில அளவில் வபரிடர்கள்- வபரிடர் த ாடர்பான 

திட்டமிடல்- மத்திய அரசின் தசயல்பாடுகளில்  கவல் த ாழில் நுட்பத்ம  

பயன்படுத்து ல்- மத்திய அரசு அளவில் மின் ஆளுமக 

Current Affairs Essay Writing  
January 1-15 ( 2022)  

 பாடக்குறிப்புக்கள் வழங்கப்படும் 

 Administration of union with 

Special reference to Tamilnadu 
-Iyachamy Murugan 
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20|03|2022 Impact of violence on the growth of the nation -  

Religious violence, Terrorism and Communal violence  -

Regional Disparities - Problems of Minorities 

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எதிரான வன்முமைகள்- ம  வன்முமை- தீவிரவா ம் 

மற்றும் வகுப்பு வா ம்- வட்டார ஏற்ைத்  ாழ்வுகள் - 

சிறுபான்மமயினரின் பிரச்சமனகள் 

Current Affairs Essay Writing  
January 16-31 ( 2022) 

 Socio Economic Issues India & 

Tamilnadu Iyachamy Murugan  

 பாடக்குறிப்புக்கள் வழங்கப்படும் 

26|03|2022 Classification of living organism - Nutrition and  

dietetics - Respiration - Excretion of metabolic waste -  

Bio  communication 

உயிரினங்களின் பல்வவறு வமககள்-உைவூட்டம் மற்றும் திட உைவு-

சுவாசம்-சத்துைவியல் மற்றும் உைர்வியல்-வளர்சிம மாற்ை 

தவளிவயற்ைம்-உயிரித் த ாடர்பியல். 

Current Affairs Essay Writing  
February  1-15 ( 2022) 

 6-10th Old Science books  & 
Samacheer book  

 Notes will be given 

27|03|2022 Revision 13-17   

 Human Rights issues - Right to information - Central 

and State Commission - Government Policy on Health.- 

Faith and conflict among legislature, executive, judiciary 

and media. 

மனி  உரிமமகள் த ாடர்பாக- கவல் அறியும் உறிமம - மத்திய மற்றும் 

மாநில  கவல் ஆமையங்கள்- நான்கு  நிர்வாகத் தூண்களான - 

நீதித்துமை- நிர்வாகத்துமை-சட்டமியற்று ல்- ஊடகங்களுக்கிமடவய 

உள்ள நம்பிக்மக மற்றும் வவறுபாடுகள் 

Current Affairs Essay Writing  
February 16-28 ( 2022) 

 Socio Economic Issues India & 

Tamilnadu Iyachamy Murugan  

 Blood and blood circulation -Endocrine system-  

Reproductive system- Animals, plants and human life -  

Govt. policy /organizations on Science and Technology 

இரத் ம் மற்றும் இரத்  சுழற்சி- நாளாமில்லா சுரப்பி மண்டலம் 

அமமப்பு-இனப்தபருக்க அமமப்பு முமை- விலங்குகள்,மனி ன், ாவரம் 

இவற்றின் வாழ்வியல்- அரசின் அறிவியல் த ாடர்பான தகாள்மககள் 

மற்றும் நிறுவனங்கள் 

Current Affairs Essay Writing  
March 1-15 ( 2022) 

 6-10th Old Science books  & 
Samacheer book  

 Notes will be given 

 Community Development Programme - Employment  

Guarantee Scheme - Self Employment and  

Entrepreneurship Development - Role of N.G.O’s in  

Social Welfare 

சமூக முன்வனற்ைத்திட்டம்-வவமலதபறும் உரிமமச் சட்டம்-சுய 

வமம்பாட்டுத்த ாழில்கள் மற்றும் த ாழில்முமனவவார் வமம்பாடு- சமூக 

நலத்தில் அரசு சாரா நிறுவன்ங்களின் பங்களிப்பு-அரசின் சுகா ரக்  

தகாள்மக த ாடர்பானமவ. 

 Socio Economic Issues India & 

Tamilnadu Iyachamy Murugan 
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Current Affairs Essay Writing  
March 16-31 ( 2022) 

 Role, achievement & impact of Science and  Technology 

- Energy - self sufficiency - oil exploration - Defence 

Research Organization - Ocean research and  

development 

அறிவியல் த ாழில் நுட்பத்தின் பங்களிப்பு-சா மன- ாக்கம்-ஆற்ைலில் 

 ன்னிமைவு- எண்தனய்வளம் கண்டறி ல்-பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

த ாடர்பான நிறுவனங்கள்- கடல் ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாடு. 

Current Affairs Essay Writing  
April 1-15 ( 2022) 

 Sources will be Given  

 Genetics - the science of heredity - Environment, 

ecology, health and hygiene, Bio - diversity and its  

conservation -Human diseases, prevention and 

remedies   

மரபியல் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவியல்-சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்- 

உயிரிய நலம் மற்றும் சுகா ாரம்-பல்லுயிரின வவறுபாடும் அ ன் 

பாதுகாப்பும்- மனி  வநாய்கள் முன் டுப்பு மற்றும் பராமரித் ல் 

Current Affairs Essay Writing  
April 16-30 ( 2022) 

 6-10th Old Science books  & 
Samacheer book  

 Notes will be given 

 Communicable diseases and non -communicable  

diseases - Alcoholism and Drug abuse - Computer  

science and advancement - Genetic Engineering -  

Remote sensing and benefits 

பரவும்  ன்மமயுள்ள வநாய்கள்-பரவாத்  ன்மமயுள்ள வநாய்கள்-மது 

அடிமமயா ல் மற்றும் வபாம ப்தபாருட்கள்- த ாமல நுண்ணுனர்வு 

த ாழில்நுட்பம் மற்றும் அ ன் பயன்பாடுகள். கனினி அறிவியல்  

 

 6-10th Old Science books  & 

Samacheer book  

 Notes will be given 

 Revision 18-23   

 Revision Test on Science & Technology   

 Revision on Administration of Union &  States with 

Special Reference to Tamilnadu  

 

 Revision on Social Economic Issues   

 Full Test 1  

 Full Test 2  
 

 Full Test 3  

 (All Test Question paper will be set up with two essays without options)  

 

PRACTICE ON TAMIL QUALIFYING PAPER 
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Activities | தசயல்பாடுகள்  

Translation | summary 

Tamils indigenous  | lemurian theory based on this  

 மிழர்கள் பூர்வகுடியினர்| தலமூரியாக் தகாள்மக | தமாழிப்தபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு  

கடவுள் வாழ்த்தில் வள்ளுவர் வைங்கும் கடவுள் யார் என்பம  தவளிக்தகாைர்க 

Translation | summary 

Tamil Religion   

 மிழரின் சமயம் | தமாழிப்தபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு  

அைம் த ாடர்பான திருக்குைள் கண்டறி ல் | identify the virtue couplets in Thirukural  

Translation | summary 

Tamil Sciences  

 மிழரின் அறிவியல் |தமாழிப்தபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

வள்ளுவம் எடுத்துமரக்கும் ஆளுமம வமம்பாடு | Personality development of Valluvam  

Translation | summary 

Salient features of Tamil Civilization 

 மிழ் நாகரிகத்தின் சிைப்பம்சங்கள் | தமாழிப்தபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

திருக்குைள் தசய்  புதுமமயும் புரட்சியும்  | The novelty and revolution made by Thirukkural  

Translation | summary 

Sangam literature - akam ilakkiyam   

சங்க இலக்கியம் - அக இலக்கியம் | தமாழிப்தபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

திருக்குைள் - உலகின்  மூ ல்  ன்முன்வனற்ை சிந் மன நூல்  

Thirukkural - The world's first self-improvement book 

Translation | summary 

Art and Architecture of the Pallavas 

பல்லவர்களின் கமல மற்றும் கட்டிடக் கமல | தமாழிப்தபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் அறிவு எது?   

What knowledge does the valluvar emphasize? 

Translation | summary 

Dravidian movement and Tamil Press  

திராவிட இயக்கமும்  மிழக பத்திரிக்மககள் | தமாழிப்தபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

”வள்ளுவன்  ன்மன உலகினுக்வக- ந்து வான்புகழ் தகாண்ட  மிழ்நாடு” என்ை பாரதியின் கூற்றுக்கு காரைமான வள்ளுவத்தின் 

கருத்துக்கள் யாமவ? 

What were Valluva's ideas that led to Bharathi's claim that What were Valluva's ideas that led to 

Bharathi's claim that "Valluvan gave himself to the world and became identity of Tamil Nadu" 

Translation | summary 
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Emergence of Tamil Novels  

 மிழ் நாவல்களின் எழுச்சி | தமாழிப்தபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

(For Tamil Qualifying Paper 5 Full Test Will be provided)  

  

(All Test Question paper will be set up with two essays without options)  

 This Schedule is subject to Modify  

 All tests are conducted as Spot Test No Questions will be given prior. 

 All test Paper Carries Two Essays of National and State Issues  

 Notes will be given before the Test for Postal and Test batch Students 

 Class Students will get After the Classes over  

 Class details will be given at the time of admission 

 Classes, social issues, administration, Recent Developments in Science and Technology and 

Current Issues National & State level. 

 For Postal Test Students Questions will be mailed as per Schedule and Printed answer sheets 

will be provided. 

 Evaluated answer sheets will be dispatched by Professional Couriers. 

 Limited admission only ( 60 for class,50 for online ,50 for postal)  

 Week days (30), Weekend (30) 

 

FEES 

DIRECT – 30,000 

ONLINE – 25,000 

 


