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GROUP2|2A MAINS PROGRAM | SCHEDULE 

MAINS IS THE MAIN BATTLE AND YOUR ANSWER WRITING IS YOUR WEAPON 

முதன்மைத் ததர்வு எனும் த ோர்க்களத்தில் உங்கள் விமைகதள ஆயுதங்கள் 

In limited time you have to collate your thoughts and then write the answer in a 

structured form. This can’t be left for the examination hall, so the question arises 

how to hone your writing skills in next 6 months?  

குறிப்பிட்ட நேரத்தில், உங்கள் எண்ணங்களைத் த ொகுத்து, பின்னர் கட்டளைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் 

பதிளை எழு  நவண்டும். இள  பழகாமல் ந ர்வறைக்கு செல்ல இயலாது, எனநவ அடுத்  6 

ைொ ங்களில் உங்கள் எழுத்துத் திறளன எவ்வொறு நைம்படுத்துவது என்ற நகள்வி எழுகிறது. 

Simple answer is writing time bound tests, along with expert feedback and 

mentorship. This is where our test series come into picture.  

எளிய பதில், நிபுணர் கருத்து ைற்றும் வழிகொட்டு லுடன்  குறிப்பிட்ட நேர வரம்புக்குள் தேர்வுகறை 

எழுதுவது. இங்கு ொன் எங்கள் தேர்வுத் த ொடர் முன்னிற்கிைது. 

IMPORTANCE OF ANSWER WRITING 

விடையெழுதுவதின் முக்கிெத்துவம் 

 Answer writing acclimatizes you exam conditions, makes sure you are not   

overwhelmed with the limited time you have.  

பதில் எழுதுவது உங்கள் ந ர்செழுதும் நிளைளைகளைப் பழக்கப்படுத்துகிறது, உங்களுக்கு 

இருக்கும் வளரயறுக்கப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் அதிகைொக இருக்கவில்ளை என்பள  

உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 It helps you to internalize the sea of information you have read. Enables    you to 

structure the information and flow of thoughts in an orderly manner. 

நீங்கள் கடலைவு ொசித்ே ேகெல்கறை உள்ொங்கி  கவல் ைற்றும் எண்ணங்களின் ஓட்டத்ள  

ஒழுங்கொன முளறயில் விறடறயக் கட்டளைக்க உங்களை அனுைதிக்கிறது 

 Repeated writing practice and standardized review helps in realizing not   only 

your mistakes but also identifying your strength areas. 

திரும்பத் திரும்ப எழுதும் பயிற்சி ைற்றும்  ரப்படுத் ப்பட்ட ைதிப்பொய்வு உங்கள்  வறுகளை 

உணர்ந்துதகொள்வ ற்கு ைட்டுைல்ைொைல் உங்கள் வலிளைப் பகுதிகளை அளடயொைம் கொணவும் 

உ வுகிறது. 

 Regular practice in examination conditions helps in creating a mental map in 

your mind regarding various topics and help you lessen the time for writing. 
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 ந ர்வு நிளைகளில் வழக்கைொன பயிற்சியொனது பல்நவறு  ளைப்புகளில் உங்கள் ைனதில் ஒரு 

ைன வளரபடத்ள  உருவொக்க உ வுகிறது ைற்றும் எழுதுவ ற்கொன நேரத்ள  குளறக்க 

உ வுகிறது. 

 

 

To enrol: https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ  

WHY OPT IYACHAMY ACADEMY | ஏன் ஐயாச்ொமி அகாசடமிறயத் தேர்ந்சேடுக்க 

தெண்டும். 

 

 

 

 

 

 We have made a well-spaced programme with enough time to prepare and   revise 

before you actually write tests and also enough time after the test to analyse your 

performance.  

நீங்கள் உண்ளையில் தேர்வுகறை எழுதுவ ற்கு முன்  யொர் தெய்து திருத்துவ ற்கு நபொதுைொன 

நேரத்ள யும், நெொ ளனக்குப் பிறகு உங்கள் தெயல்திறளன பகுப்பொய்வு தெய்ய நபொதுைொன 

நேரத்ள யும் தகொண்ட ஒரு ேல்ை இளடதவளி தகொண்ட திட்டத்ள  ேொங்கள் 

உருவொக்கியுள்நைொம். 

 Workbook model to cover the Syllabus Comprehensively  

பாடத்திட்ட்த்றே முழுறமயாக உள்ொங்க தேர்வுப்பயிற்சி புத்ேக முறை  

 The only academy which provides worthy Current Affairs in Tamil & English for 

Descriptive and Objective Examination   

விெரித்து எழுதுேல் மற்றும் சகாள்குறிெறகத் தேர்வுகளுக்கு ேரமான நடப்பு நிகழ்வுகறை 

ேமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் ெழங்கும் ஒதர நிறுெனம்  

 Updated Material in Tamil & English  

ேமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பாடக்குறிப்புகள்  

 Personalised Mentorship by Chief Mentor Iyachamy Murugan  

 ளைளை ஆநைொெகர் ஐயொச்ெொமி முருகனின்  னிப்பட்ட வழிகொட்டு ல் 

 Same Importance will be given for Tamil Qualifying paper  

ேமிழ் ேகுதித் தேர்வுக்கும் ெமமான முக்கியத்துெம் 

2018 குருப் 2 தேர்வில் எங்களிடம் படித்ே 155 தபரில் 30 தபருக்கும் தமல் தநர்காணல் 

பணியிடங்களில் இருக்கிைார்கள். மானில அைவில் 21 ெது இடம் சபற்று 

ொர்பதிொைரகவும், 59 ெது இடம் பிடித்ே நபர் பின்னர் குருப் 1 தேர்வில் செற்று சபற்று 

துறன ஆட்சியராக பயிற்சியில் உள்ைனர்.  

ேமிழக நிர்ொகம் மற்றும் ெமூக பிரச்ெறனகளுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டிதல புத்ேகம்  

ஐயாச்ொமி முருகனால் செளியிடப்பட்டிருக்கிைது  

 

ADMISSION IS LIMITED ONLY 50 MEMBERS FOR MAINS 

https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ
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 Tests will be evaluated by team headed by Iyachamy Murugan who have through 

knowledge about the demand of TNPSC in an answer. 

ஐயொச்ெொமி முருகன்  ளைளையிைொன குழு, TNPSC யின் தேறெக்தகற்ைொறு 

விறடயளித்திருக்கின்றீர்கைா என்பறே மதிப்பீடு செய்யும்  

 Test discussion will focus on structuring of answer rather than just information 

overload  

தேர்வுக்கான விவொ ம் தவறும்  கவல் சுளைக்கு பதிைொக பதிளை கட்டளைப்பதில் கவனம் 

தெலுத்தும் 

 Detailed test solutions will be provided right after the test  

தேர்வுக்குப் பின்னர் விைக்கமான் விறடகள் ெழங்கப்படும்  

DIFFERENCE BETWEEN CLASSROOM | ONLINE 

Direct  Online  

Have to come the classroom for 

Class  

Classes will be provided live and 

Recorded  

Workbook Workbook  

Material in Hardcopy  Material in Hardcopy 

One to on evaluation  Feedback through phone | Video  

Fee 30,000 25,000 

TEST SERIES 

CLASSROOM  POSTAL  

Fee 25,000 

Materials will be provided  

20,000 

Materials will be provided  

 

WHAT IS OUR MENTORSHIP MODEL ALL ABOUT?  

எங்களின் வழிகொட்டி ைொதிரி என்ன? 

Often aspirants ask: How to improve your answers? Is the structure they are writing 

is ok? What worked for rank holders? For all these questions, one stop solution is 

our mentorship model integrated with test series. 

அடிக்கடி தேர்ெர்கள் தகட்பது? எப்படி எங்களுறடய விறடகளில் முன்தனற்ைம் காண்பது? 

நாங்கள் எழுதும் விறடக்கட்டறமப்பு தபாதுமா? ேரெரிறெப் பட்டியலில் முேலிடம் 

சபற்ைெர்களுக்கு எது ெழி ெகுத்த்து? இறெ அறனத்திற்கும் ஒதர விறட எங்களின் 

ஒருங்கறமப்பட்ட தேர்வுத் சோடர்கள் ோன். 



ADMISSION OPEN FOR MORE INFO: 9952521550, 9840281550 

CPC – GROUP 2|2A MAINS PROGRAM 2022- IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI|TIRUNVELVELI|TENKASI 4 

 

 

 

 

Frequently Asked Question | அடிக்கடி தகட்கப்படும் தகள்விகள்  

1. Now am Joining online after preliminary exam may I shift to Offline program?  

மு ல் நிறலத் ந ர்வுக்குப் பிறகு ஆன்ளைனில் இளணகிநறன் ேொன் தநரடி ெகுப்பிற்கு 

ைொறைொைொ? 

ஆன்றலன் கட்டணம் செலுத்திய பின் மீேம் உள்ை தநரடி ெகுப்பிற்கான சோறகறயச் 

செலுத்திக் மாறிக்சகாள்ைலாம்  

2. I Am a Working person can I Watch the online classes later?  

நான் தெறல செய்பெர்  தநரடி ெகுப்பிறன பார்க்கவில்றல என்ைால் பின்னர் 

பார்த்துக்சகாள்ைலாமா?  

ஆன்றலன் ெகுப்பில் தெரபெர்கள் - றலவ் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட வீடிதயாறெக் கான 

அனுமதிக்கப்படுெர். எப்தபாது தெண்டுமானாலும் பார்த்துக் சகாள்ைலாம். 

3. How you will send Material?  

பாடக்குறிப்புகள் எவ்ொறு அனுப்புவீர்கள்  

கூரியர் தெறெ மூலம் அனுப்பப்படும். ேனியான கட்டணம் ஏதும் ொங்கப்பட மாட்டாது 

4. How the Paper will be evaluated for online | Postal Students?  

ஆன்றலன் மற்றும் அஞ்ெல் ெழி மாணெர்களுக்கு விறடத்ோள் எவ்ொறு மதிப்பீடு 

செய்யப்படும் 

நீங்கள் விறடகறை எழுதியபின்பு அஞ்ெல் அல்லது சமாறபல் செயலி மூலம் பிடிஎப் தகாப்பாக 

மாற்றி அனுப்பினால் விறடகள் திருத்ேப்பட்டு சோறலதபசி மூலம் உங்கள் விறடத்ோள் 

பற்றிய மதிப்பீடு  

5. Will you Provide Materials in Tamil  

பாடக்குறிப்புகள் ேமிழில் ெழங்கப்படுமா?  

நீங்கள் எந்ே சமாழிறய சேரிவு செய்கின்றீர்கதைா அந்ே சமாழியில் பாடக்குறிப்புகள் 

ெழங்கப்படும்  

6. Will you Provide Current Affairs Material?  

நடப்பு நிகழ்வு பாடக்குறிப்புகள் ெழங்கப்படுமா?  

தேர்வுக்கு முன்னர் சோகுத்து ேமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் ெழங்கப்படும். 

 

PROGRAM SCHEDULE 

Incubation  Subjective Test  6 

Qualifying Test  4 

Full Test  1 

After Preliminary Exam we are planning for Residential cum Training for Group 2 Mains. 

The details will be shared later  
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Flying Subjective Test  16  

Revision Test  4 

Full Test  3 

Qualifying Test  5 

(Objective of Incubation Period to understand the demand of Descriptive and learn the 

skill sets in Short period)  

 

INCUBATION MAINS SCHEDULE  

DATE  CLASS  PORTION/SYLLABUS Sources to be followed  Test Date  

05|03|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  

 

 
Session -2  
 
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 

 

07|03|2022 Elements and compounds - 

Acids, bases and  salts - 

Oxidation and reduction 

 

Notes Will be Given in 
Tamil & English  

12|03|2022 

12|03|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 

 
Tamil Qualifying Paper Test  
 

Notes Will be Given in 

Tamil & English 

20|03|2022 
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20|03|2022 Classification of living organism - 

Main concepts of life science - The 

cell -basic unit of lifeஉயிரினங்களின் 

பல்வவறு வமககள்- வாழ்க்மக 

அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள்-

செல்லின் அடிப்பமட பற்றிய அறிவியல்  

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

26|03|2022 

26|03|2022 Women Empowerment- Role of 

the Government  Women 

Empowerment Social injustice to 

womenfolk -  Domestic violence, 

dowry menace, sexual assault 

சபண்கள் வமம்பாட்டு நடவடிக்மககளில் 

அரசின் பங்கு-அமனத்து துமைகளிலும் 

சபண்களுக்கு இமைக்கப்படும் அநீதிகள்-

குடும்ப வன்முமை-வரதட்ெமனப் பிரச்ெமன- 
பாலியல் தாக்குதல் 

Tamil Qualifying Paper Test  

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

02|04|2022 

02|04|2022 Govt. policy /organizations on 

Science and Technology  

அரசின் அறிவியல் சதாடர்பான 

சகாள்மககள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

09|04|2022 

09|04|2022 (c) Corruption in public life - Anti 

-Corruption  measures - CVC, 

Lok-adalats, Ombudsman, CAG 

சபாதுவாழ்வில் ஊைல்-ஊைல் முன்தடுப்பு 

நடவடிக்மககள்- மத்திய ஊைல் 

கண்காணிப்பு ஆமையம்-மக்கள் 

நீதிமன்ைம் (வலாக் அதாலத்)-

குமைதீர்ப்பாளர்-மத்திய கைக்கு 

தணிக்மகயாளர் 

 

 16|04|2022 

23|04|2021 Full Test + Tamil Qualifying  

30|04|2021  Full Test + Tamil Qualifying  

 

FLYING MAINS SCHEDULE ( DATE WILL BE GIVEN AFTER PRELIMS)  

Date  Portion  Sources  Test date  

 Nature of universe - General 
scientific laws - Scientific 
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instruments - Inventions and 
discoveries - National scientific 
laboratories - Science glossary 
நபரண்டத்தின் அளைப்பு-தபொது அறிவியல் 

விதிகள்-புதிய உருவொக்கங்களும் 

,கண்டுபிடிப்பும்-ந சிய அறிவியல் 

ஆரொய்ச்சி கூடங்கள்-அறிவியல் களைச் 
தெொற்கள் 

 Population Explosion - 
Unemployment issues in India  & 
Tamil Nadu - Child Labour 
மக்கள்சதாமக சவடிப்பு-வவமலவாய்ப்பின்மம 
பற்றிய நிகழ்வுகள் இந்திய மற்றும் தமிைக 

அளவில்-குைந்மத சதாழிலாளார் 

 

  

 Physical quantities, standards and 
units - Mechanics  and properties of 
matter - Force, motion and energy 
பருப்சபாருள்களின் 

பண்புகளும்,இயக்கங்களும்,-இயற்பியல் 

அளவுகள்,அளவீடுகள் மற்றும் அலகுகள்-

விமெ,இயக்கம் மற்றும் ஆற்ைல் 

  

 Revision Test  

 Heat, light and sound - Magnetism, 
electricity and electronics 
காந்தவியல்,மின்ொரவியல் மற்றும் 

மின்னனுவியல்- சவப்பம்,ஒளி மற்றும் ஒலி 

  

 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 ொர்ந்த திட்டங்களில் 

நிர்வாகத்தின் பங்கு -ெமூக நலம்-மத்திய அரசு 

திட்டம்- மத்திய அரொல் தமிைகத்தில் 
செயல்படுத்தப்படும் நலத்திட்டங்கள்- மத்திய 
அரொல் செயல்படுத்தப்படும் ெமூகநல 
திட்டங்கள் இந்திய அளவில் 

  

 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- நகர்மயமாதல் மற்றும் 

ெமூகத்தில் நகர்மயமாதலின் விமளவு- கல்வி- 
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கல்வி மற்றும் சபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு 

இமடவயயான சதாடர்பு- கல்வியறிவின்மம 

 Revision Test  

 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 

தமிைக சதாழிற்ொமல அமமவிடங்கள்- 

சபாதுப்பணிகளில் மாநில அரொங்கம்- 

பணியாளர் வதர்வு முகமமகள் மாநில அளவில்- 

இந்திய சதாழில் அமமவிடங்கள்- 

சபாதுப்பணிகளில் மத்திய அரசின் பங்கு- 

மத்திய அரசு அளவிலான பணியாளார் வதர்வு 

முகமமகள். 

  

 Carbon, nitrogen and their 

compounds - safeguard measures - 

Chemistry of ores and  metals - 

Fertilizers, pesticides, insecticides 

செயற்மக உரங்கள்-உயிர்சகால்லிகள்- 

நுண்ணுயிரிக்சகால்லிகள்- தாதுக்கள் மற்றும் 

உவலாகங்களின் வவதியல்-கார்பன், மநட்ரஜன் 

மற்றும் அதன் கூட்டுப்சபாருட்கள் 

  

 State finance -- resources, budget 

and financial  administration - 

Union finance resources, budget 

and  financial administration- 

Relationship between State  and 

Union 

மாநில அரசின்  நிதி சதாடர்பாக- நிதி 

ஆதாரங்கள்-ஆண்டு வரவு செலவு(பட்சஜட்) 

மற்றும் மாநில நிதி நிர்வாகம்- மத்திய அரசின் 

நிதி சதாடர்பாக- நிதி ஆதாரங்கள்- ஆண்டு 

வரவு செலவு திட்டம் (பட்சஜட்)- நிதி நிர்வாகம்.- 

மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு 

இமடவயயான உைவுகள் 

  

 Revision  

 Impact of violence on the growth of 

the nation -  Religious violence, 

Terrorism and Communal violence  -
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Regional Disparities - Problems of 

Minorities 

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எதிரான வன்முமைகள்- 

மத வன்முமை- தீவிரவாதம் மற்றும் வகுப்பு 

வாதம்- வட்டார ஏற்ைத் தாழ்வுகள் - 

சிறுபான்மமயினரின் பிரச்ெமனகள் 

 Human Rights issues - Right to 

information - Central and State 

Commission - Government Policy on 

Health.- Faith and conflict among 

legislature, executive, judiciary and 

media. 

மனித உரிமமகள் சதாடர்பாக-தகவல் அறியும் 

உறிமம - மத்திய மற்றும் மாநில தகவல் 

ஆமையங்கள்- நான்கு  நிர்வாகத் 

தூண்களான - நீதித்துமை- நிர்வாகத்துமை-

ெட்டமியற்றுதல்- ஊடகங்களுக்கிமடவய உள்ள 

நம்பிக்மக மற்றும் வவறுபாடுகள் 

  

 Blood and blood circulation -

Endocrine system-  Reproductive 

system- Animals, plants and human 

life -  Govt. policy /organizations on 

Science and Technology 

இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுைற்சி- நாளாமில்லா 

சுரப்பி மண்டலம் அமமப்பு-இனப்சபருக்க 

அமமப்பு முமை- விலங்குகள்,மனிதன்,தாவரம் 

இவற்றின் வாழ்வியல்- அரசின் அறிவியல் 

சதாடர்பான சகாள்மககள் மற்றும் 

நிறுவனங்கள் 

  

 Revision Test  

 Community Development 

Programme - Employment  

Guarantee Scheme - Self 

Employment and  Entrepreneurship 

Development - Role of N.G.O’s in  

Social Welfare 

ெமூக முன்வனற்ைத்திட்டம்-வவமலசபறும் 

உரிமமச் ெட்டம்-சுய வமம்பாட்டுத்சதாழில்கள் 

மற்றும் சதாழில்முமனவவார் வமம்பாடு- ெமூக 

நலத்தில் அரசு ொரா நிறுவன்ங்களின் 
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பங்களிப்பு-அரசின் சுகாதரக்  சகாள்மக 

சதாடர்பானமவ. 

 Role, achievement & impact of 

Science and  Technology - Energy - 

self sufficiency - oil exploration - 

Defence Research Organization - 

Ocean research and  development 

அறிவியல் சதாழில் நுட்பத்தின் பங்களிப்பு-

ொதமன-தாக்கம்-ஆற்ைலில் தன்னிமைவு- 

எண்சனய்வளம் கண்டறிதல்-பாதுகாப்பு 

ஆராய்ச்சி சதாடர்பான நிறுவனங்கள்- கடல் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாடு. 

  

 Genetics - the science of heredity - 

Environment, ecology, health and 

hygiene, Bio - diversity and its  

conservation -Human diseases, 

prevention and remedies   

மரபியல் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவியல்-

சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சூைலியல்- உயிரிய நலம் 

மற்றும் சுகாதாரம்-பல்லுயிரின வவறுபாடும் 

அதன் பாதுகாப்பும்- மனித வநாய்கள் 

முன்தடுப்பு மற்றும் பராமரித்தல் 

  

 Communicable diseases and non -

communicable  diseases - 

Alcoholism and Drug abuse - 

Computer  science and 

advancement - Genetic Engineering 

-  Remote sensing and benefits 

பரவும் தன்மமயுள்ள வநாய்கள்-பரவாத் 

தன்மமயுள்ள வநாய்கள்-மது அடிமமயாதல் 

மற்றும் வபாமதப்சபாருட்கள்- சதாமல 

நுண்ணுனர்வு சதாழில்நுட்பம் மற்றும் அதன் 

பயன்பாடுகள். கனினி அறிவியல்  

  

 Revision  

 Full Test   

 Full Test  

 Full Test  
 

 


