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Combined Batch for Group 2 |1|DEO| Group IV  

After the research Syllabus divided into 100+ topics, based on this daily classes with notes and worksheet model will be 

followed to cover syllabus systematically  

✍️ Staring from March 1st    

✅ Course Duration: 75 days (Daily Classes)  

✅ Newly Updated Study Material with Latest Researches 

✅ Special Focus on Maths and General Tamil   

✅ ONLINE/OFFLINE Batches 

✅ Daily worksheet Practice 

✅ Weekly Test 

✅ Personal Attention & Mentorship for Sure Success 

✅ The Course includes Group 4 also  

 

 

FOR OFFLINE CLASSES AND ONLINE CLASSES: 9952521550 | 9840281550  

To Enrol for Online : https://rzp.io/l/DLP6ZW9xg  

JOIN OUR TELEGRAM: https://t.me/iyachamyacdemy  

 

 

 

75 Days Prelims Micro Schedule |GS Work Sheets | Conceptual QS & 

Practise Tests |Weekly Prelims Tests | Discussion Videos |Mains 

Answer Writing Practice Mentorship 

LIMITED ADMISSION ONLY 

Fees 

Online: 15,000 

Offline: 20,000 

 

https://rzp.io/l/DLP6ZW9xg
https://t.me/iyachamyacdemy
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ஆரம்பம் | Schedule 

01 |03|2022 | ஆரம்பம் | Introduction | Prepare | Practice | Perform  

02|03|2022 தமிழ்   பபொதுத்தமிழ் பொடத்திட்டம் அறிமுகம் | முந்ததய ஆண்டு வினொத்தொள் அலசல் 

03|03|2022 Polity General Introduction - Syllabus decoding | Previous Year Questions 

பொடத்திட்ட அறிமுகம் | முந்ததய ஆண்டு வினொத்தொள் அலசல் 

04|03|2022 INM  

ததசிய 

இயக்கம்  

General Introduction - Syllabus decoding | Previous Year Questions 

பொடத்திட்ட அறிமுகம் | முந்ததய ஆண்டு வினொத்தொள் அலசல் 

05|03|2022 கணிதம்  

Aptitude  

General Introduction - Syllabus decoding | Previous Year Questions 

பொடத்திட்ட அறிமுகம் | முந்ததய ஆண்டு வினொத்தொள் அலசல் 

06|03|2022 Unit -8  

அலகு - 8  

General Introduction - Syllabus decoding | Previous Year Questions 

பொடத்திட்ட அறிமுகம் | முந்ததய ஆண்டு வினொத்தொள் அலசல் 

07|03|2022 பபொருளொதொரம் 

Economy  

General Introduction - Syllabus decoding | Previous Year Questions 

பொடத்திட்ட அறிமுகம் | முந்ததய ஆண்டு வினொத்தொள் அலசல் 

08|03|2022 Geography 

 புவியியல்  

 General Introduction - Syllabus decoding | Previous Year Questions 

பொடத்திட்ட அறிமுகம் | முந்ததய ஆண்டு வினொத்தொள் அலசல் 

DATE  SUBJECT  TOPIC SUBTOPIC ACTIVITIES  

09|03|2022 தமிழ்   இலக்கணம்   புகழ் பபற்ற நூல் நூலொசிரியர்  

 இத்பதொடரொல் குறிக்கப்பபறும் சொன்தறொர்  

 அதடப ொழியொல் குறிக்கப்பபறும் நூல்  

 சந்திப்பிதைதய நீக்குதல்  

 ஒருத  பன்த  பிதைகதள நீக்குதல்  ரபுப் பிதைகள், வழுவுச் 

பசொற்கதள நீக்குதல் / பிறப ொழிச் பசொற்கதள நீக்குதல் 

 ஒலி தவறுபொடறிந்து சரியொன பபொருதளயறிதல் 

 ஓபரழுத்து ஒருப ொழி உரிய பபொருதளக் கண்டறிதல்   

Worksheet  

10|03|2022 Polity Constitution of India - Preamble to 

the Constitution - Salient features 

 Why Does a Country Need a Constitution 

 ஒரு நொட்டிற்கு ஏன் அரசியலத ப்பு தததவ 

 Philosophy of Indian constitution 

 இந்திய அரசியலத ப்பின் தத்துவம் 

 Making of the Constitution 

Worksheet 
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of the Constitution - Union, State 

and Union Territory.  

இந்திய அரசியலத ப்பு - 

அரசியலத ப்பின் முகவுதர - 

அரசியலத ப்பின் முக்கிய கூறுகள் - 

ஒன்றியம்,  ொநிலம்  ற்றும் யூனியன் 

பிதரதசங்கள். 

 இந்திய அரசியலத ப்பு உருவொக்கப்படுதல் 

 Sources  of Indian Constitution 

 இந்திய அரசியலத ப்பின் மூலங்கள் 

  Objective resolution 

 வதரவுத் தீர் ொனம் 

 Key words in Preamble ( Socialist , Secular) 

 முகவுதர உள்ள சிறப்பு வொர்த்ததகள் தசொசலிஸ்ட் , ச யச்சொர்பற்ற தபொன்றதவ 

 Cases related to Preamble 

 முகவுதர பதொடர்பொன வைக்குகள் 

 Amendments in Preamble 

 முகவுதரயில் திருத்தங்கள் 

 Federalism 

 கூட்டொண்த  தன்த  

 Parliamentary Form of Government 

 பொரொளு ன்ற முதற அரசொங்கம் 

 Separation of Powers 

 அதிகொரப் பகிர்வு 

 Secularism 

 ச யச் சொர்பின்த  

 Combination of rigidity and flexibility. 

 பநகிழும்  ற்றும் பநகிைொத தன்த யுதடய அரசியலத ப்பு 

 Welfare state 

 நல அரசொங்கம் 

 Article 1-4 

 ஷரத்துக்கள் 1 முதல் 4 வதர 

 Creation of New States 

 புதிய  ொநிலம் உருவொக்கம் 

 Changing name of State 

  ொநிலத்தின் பபயதர  ொற்றுதல் 

 Reorganisation of Indian States 

  ொநில  றுசீரத ப்பு 

11|03|2022 INM  

ததசிய 

இயக்கம்  

National renaissance – Early 
uprising against British rule 
ததசிய  று லர்ச்சி - ஆங்கிதலயர் 

ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல 

எழுச்சிகள் 

● social conditions of the Hindus and Muslims 

● இந்துக்கள்  ற்றும் இஸ்லொமியர்களின் சமூக நிதலத   

● contributions of social and religious reformers like Raja Ram Mohan 

Roy, Swamy Dayananda Saraswati and others; 

● சமூக  ற்றும் ச ய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் உதடய பங்களிப்பு சீர்திருத்தவொதிகள் 

ரொஜொரொம் த ொகன்ரொய் தயொனந்த சரஸ்வதி இன்னும் பிற 

● education  

● கல்வி த ம்பொடு 

● the role of press and newspapers in generating nationalism   

● ததசியத்தத உருவொக்குவதில் பத்திரிக்தககளின் பங்களிப்பு 

● polygor rebellion 

● பொதளயக்கொரர் புரட்சி 

Worksheet 
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● peasant movement  

● விவசொயிகள் இயக்கங்கள் 

● Vellore revolt  

● தவலூர் புரட்சி 

● Tribal uprising  

● பைங்குடியினர் எழுச்சி 

● 1857 revolt , causes, consequences  

● 1857 புரட்சி கொரணங்கள் விதளவுகள் 

● Important leaders in 1857 revolt  

● முக்கிய ததலவர்கள் 

● Important events and year  

● முக்கிய நிகழ்வுகள்  ற்றும் ஆண்டு 

12|03|2022 கணிதம்  

Aptitude  

  Simplification | சுருக்குதல் Worksheet 

13|03|2022 Unit -8  

அலகு - 8  

History of Tamil Society, related 

Archaeological discoveries, Tamil 

Literature from Sangam age till 

contemporary times.  

தமிழ் சமுதொய வரலொறு, அது பதொடர்பொன 

பதொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்க கொலம் 

முதல் இக்கொலம் வதரயிலொன தமிழ் 

இலக்கிய வரலொறு. 

 

 Origin of Tamil Society  

 தமிழ் சமூகத்தின் ததொற்றம்  

 Based on Language  

 ப ொழி அடிப்பதடயில்  

 Based on race  

 இன அடிப்பதடயில்  

 Based on Literary Sources   

 இலக்கிய ஆதொரங்கள்  

 Based on Geology  

 புவியியல்  

 Scholars view on Tamil Orgin and Spread  

 தமிைகத்தின் ததொற்றம் பற்றி ஆய்வொளர்களின் பொர்தவ  

 Links between Tamil land and Indus valley Civilisation  

 தமிழ் நிலத்திற்கு சிந்து ச பவளிக்கும் உள்ள பதொடர்பு 

 Important Places Associated with discoveries Like , keezhadi, 

athichanallur etc  

 முக்கிய  இடங்கள், கீைடி , ஆதிச்ச நல்லூர் தபொன்ற  

 Significance of discoveries and the feature of that places 

 அவ்விடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முக்கிய ொன பபொருள்  ற்றும் அதன் 

சிறப்பியல்புகள்  

 Coins  

 நொணயங்கள் 

 Foreigner Diary 

 பவளி நொட்டினரின் குறிப்புக்கள் 

 Classical Literature ( sangam ) (The Eight Collections , The Ten 

Songs) 

 சங்க இலக்கியம் ( பத்துபொட்டு எட்டுத்பதொதக) 

 Ethical Literature  

 அற இலக்கியங்கள் 

Worksheet 
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 Post sangam Literature  

 சங்கம்  ருவிய கொல இலக்கியம் 

 Epic Literature  

 கொப்பிய இலக்கியம்  

 Religious Literature  

 ச ய இலக்கியங்கள்  

 Sitrilakkiam  

 சிற்றிலக்கியங்கள்  

 Foreigner Contribution 

 பவளினொட்டினரின் பங்களிப்பு   

 Modern Literature ( Prose,Poetry, Short Stories etc)  

 நவீன இலக்கியம் ( உதரனதட, கவிதத, சிறுகதத 

14|03|2022 பபொருளொதொரம் 

Economy  

Nature of Indian economy -Five year 

plan models - an assessment -

Planning Commission and Niti Ayog 

இந்தியப் பபொருளொதொரத்தின் இயல்புகள் - 

ஐந்தொண்டு திட்ட  ொதிரிகள் - ஒரு 

 திப்பீடு - திட்டக்குழு  ற்றும் நிதி 

ஆதயொக், 

 

● characteristics of Indian economy 

● இந்திய பபொருளொதொரத்தின் இயல்புகள் 

● developing economy and developed economy 

● வளர்ந்து வரும் பபொருளொதொரம்  ற்றும் வளர்ச்சி அதடந்த பபொருளொதொரம் 

● Growth and Development  

● வளர்ச்சி  ற்றும் த ம்பொடு 

● GDP calculation  

● ததசிய வரு ொனம் கணக்கிடல் 

● Human Development  

●  னிதவள த ம்பொடு 

● objectives of planning  

● திட்டமிடலின் தநொக்கங்கள் 

● strategy of planning in India  

● இந்திய திட்டமிடலின் உத்தி 

● plan models and years , and target  

● திட்ட  ொதிரிகள்  ற்றும் ஆண்டுகள் இலக்குகள் 

● achievement of planning   

● திட்டமிடுதலின் சொததனகள் 

● திட்டக்குழு ததசிய வளர்ச்சி குழு நிதி ஆதயொக் தபொன்றதவ 

Worksheet 

15|03|2022 Geography 

 புவியியல்  

Location - Physical features - 

Monsoon, rainfall, weather and 

climate 

அத விடம் - இயற்தக அத வுகள் - 

பருவ தை,  தைப்பபொழிவு, வொனிதல 

 ற்றும் கொலநிதல 

● Location, extent and boundaries of India 

● இந்தியொவின் அத விடம் நீட்சி  ற்றும் எல்தல 

● Major physiographic divisions  

● முக்கிய நில அத ப்பியல் 

● Plains and plateau 

● ச பவளி  ற்றும் பீடபூமி 

● COASTAL PLAINS 

● கடற்கதரச் ச பவளி 

● Mountain System  

● இந்திய  தலகள் 

● compare India with other countries in terms of area 

● இந்தியொதவ  ற்ற நொடுகளுடன் பரப்பு தபொன்றவற்றில் ஒப்பீடு பசய்க 

● Deserts 

Worksheet 
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● பொதலவனங்கள் 

● climatic variations in India  

● இந்தியொவில் கொலநிதல தவறுபொடுகள் 

● factors which influence the climate of different parts of India 

● இந்தியொவின் பல்தவறு பகுதிகளில் கொல நிதலதய பொதிக்கும் கொரணிகள் 

● Concept and mechanism of monsoon 

● பருவ தை நுட்பம்  ற்றும் த யக்கருத்து 

● characteristics of monsoon  

● பருவ தையின் இயல்புகள் 

● cyclones  

● புயல்கள் 

● SEASONS IN INDIA 

● இந்தியொவின் பருவ கொலங்கள் 

● Know the difference between , weather , and Climate  

● கொலநிதல  ற்றும் பருவநிதல ஆகியவற்றிற்கொன தவறுபொடு 

15|03|2022 200 Question Test From - the above portions 

16|03|2022 தமிழ்    இலக்கணம்   தவர்ச்பசொல்தலத் ததர்வு பசய்தல்  

 தவர்ச்பசொல்தலக் பகொடுத்து / விதனமுற்று, விதனபயச்சம், 

விதனயொலதணயும் பபயர், பதொழிற் பபயதர உருவொக்கல் 

 அகர வரிதசப்படி பசொற்கதளச் சீர் பசய்தல் 

 பசொற்கதள ஒழுங்குபடுத்தி பசொற்பறொடரொக்குதல் 

 பபயர்ச்பசொல்லின் வதகயறிதல் 

 இலக்கணக் குறிப்பறிதல் 

Worksheet  

17|03|2022 Polity  Citizenship, Fundamental rights, 

Fundamental duties, Directive 

Principles of State Policy. 

 குடியுரித , அடிப்பதட உரித கள், 

அடிப்பதடக் கடத கள், அரசின் 

பநறிமுதறக் தகொட்பொடுகள் 

Will be Given in Students Handbook for rest of the Topics  Worksheet 

1803|2022 INM  

ததசிய 

இயக்கம்  

Indian National Congress - 

Emergence of leaders - 

B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, 

Jawaharlal Nehru, Maulana Abul 

Kalam Azad, , Subash Chandra Bose 

and others.  

 Worksheet 
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இந்திய ததசிய கொங்கிரஸ் - ததலவர்கள் 

உருவொதல் - பி.ஆர்.அம்தபத்கர், பகத்சிங், 

ஜவகர்லொல் தநரு,   கொத் ொ கொந்தி, 

ப ௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆசொத், , சுபொஷ் 

சந்திர தபொஸ்  ற்றும் பலர். 

 

19|03|2022 கணிதம்  

Aptitude  

Percentage விழுக்கொடு 

 

 Worksheet 

20|03|2022 Unit -8  

அலகு - 8  

 Significance as a Secular 

literature  

 Relevance to Everyday Life  

 Impact of Thirukkural on 

Humanity  

  தச் சொர்பற்ற தனித்தன்த யுள்ள 

இலக்கியம்  

 அன்றொட வொழ்வியதலொடு பதொடர்புத் 

தன்த   

  ொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் 

தொக்கம் 

 Worksheet 

21|03|2022 பபொருளொதொரம் 

Economy  

Sources of revenue - Reserve Bank 

of India - Fiscal Policy and Monetary 

Policy - Finance Commission - 

Resource sharing between Union 

and State Governments - Goods and 

Services Tax.  

வருவொய் ஆதொரங்கள் - இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி - நிதி பகொள்தக  ற்றும் பணவியல் 

பகொள்தக - நிதி ஆதணயம் -  த்திய 

 ொநில அரசுகளுக்கிதடதயயொன நிதிப் 

பகிர்வு - சரக்கு  ற்றும் தசதவ வரி. 

 

 Worksheet 
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22|03|2022 Geography 

 புவியியல்  

Water resources - Rivers in India - 

Soil, minerals and natural resources 

- Forest and wildlife - Agricultural 

pattern.  

நீர் வளங்கள் - இந்திய ஆறுகள் -  ண், 

கனி  வளங்கள்  ற்றும் இயற்தக 

வளங்கள் - கொடு  ற்றும் 

வனஉயிரினங்கள் - தவளொண் முதறகள். 

 Worksheet 

22|03|2022 200 Question Test From - the above portions 

23|03|2022 தமிழ்    இலக்கணம்   விதடக்தகற்ற வினொதவத் ததர்ந்பதடுத்தல் 

 எவ்வதக வொக்கியம் எனக் கண்படழுதுதல் 

 தன்விதன, பிறவிதன, பசய்விதன, பசயப்பொட்டு விதன 

வொக்கியங்கதளக் கண்படழுதுதல் 

 உவத யொல் விளக்கப்பபறும் பபொருத்த ொன பபொருதளத் 

ததர்ந்பதழுதுதல் 

 எதுதக, த ொதன, இதயபு இவற்றுள் ஏததனும் ஒன்தறத் 

ததர்ந்பதழுதுதல் 

 பைப ொழிகள் 

Worksheet  

24|03|2022 Polity Union Executive, Union legislature - 

State Executive, State Legislature - 

Local governments, Panchayat Raj.  

ஒன்றிய நிர்வொகம், ஒன்றிய 

நொடொளு ன்றம் -  ொநில நிர்வொகம், 

 ொநில சட்ட ன்றம் - உள்ளொட்சி 

அத ப்புகள், பஞ்சொயத்து ரொஜ். 

 

 Worksheet 

25|03|2022 INM  

ததசிய 

இயக்கம்  

Bharathiar, V.O.Chidambaranar, 

Kamarajar, , Thanthai Periyar, Rajaji, 

and others 

பொரதியொர், வ.உ.சிதம்பரனொர்,  கொ ரொசர், , 

தந்தத பபரியொர், இரொஜொஜி,  ற்றும் பலர். 

 

 Worksheet 
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26|03|2022 கணிதம்  

Aptitude  

 Highest Common Factor (HCF) 

Lowest Common Multiple 

(LCM).  

 மீப்பபறு பபொதுக் கொரணி (HCF) - 

மீச்சிறு பபொது  டங்கு (LCM). 

 Worksheet 

27|03|2022 Unit -8  

அலகு - 8  

 Thirukkural and Universal 

Values - Equality, Humanism, 

etc  

 Relevance to Socio - Politico - 

Economic affairs  

 Philosophical content in 

Thirukkural 

 திருக்குறளும்  ொறொத 

விழுமியங்களும்  

 ச த்துவம்,  னிததநயம் 

முதலொனதவ 

 சமூக அரசியல் பபொருளொதொர 

நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

 

 Worksheet 

28|03|2022 பபொருளொதொரம் 

Economy  

Structure of Indian Economy and 

Employment Generation, Land 

reforms and Agriculture - 

Application of Science and 

Technology in agriculture இந்திய 

பபொருளொதொர அத ப்பு  ற்றும் 

தவதலவொய்ப்பு உருவொக்கம், நிலச் 

சீர்திருத்தங்கள்  ற்றும் தவளொண்த  - 

தவளொண்த யில் அறிவியல் 

பதொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொடு  

 Worksheet 

29|03|2022 Geography 

 புவியியல்  

 Transport - Communication.  

 Social geography - Population 

density and distribution - Racial, 

linguistic groups and major 

tribes.  

 Worksheet 
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 தபொக்குவரத்து - தகவல் பதொடர்பு. 

 சமூகப் புவியியல் -  க்கள் பதொதக 

அடர்த்தி  ற்றும் பரவல் - இனம், 

ப ொழிக் குழுக்கள்  ற்றும் முக்கியப் 

பைங்குடிகள். 

29|03|2022 200 Question Test From - the above portions 

30|03|2022 தமிழ்   இலக்கியம்  திருக்குறள் பதொடர்பொன பசய்திகள், த ற்தகொள்கள், பதொடதர நிரப்புதல் 

(இருபத்ததந்து அதிகொரம்  ட்டும்) அன்பு, பண்பு, கல்வி, தகள்வி, அறிவு, 

அடக்கம், ஒழுக்கம், பபொதற, நட்பு, வொய்த , கொலம், வலி, ஒப்புரவறிதல், 

பசய்நன்றி, சொன்றொண்த  , பபரியொதரத் துதணக் தகொடல், 

பபொருள்பசயல்வதக, விதனத்திட்பம், இனியதவ கூறல், ஊக்கமுதடத , 

ஈதக, பதரிந்து பசயல்வதக, இன்னொ பசய்யொத , கூடொ நட்பு, உைவு. 

Worksheet  

31|03|2022 Polity  Spirit of Federalism: Centre - 

State Relationships.  

 Election - Judiciary in India – 

Rule of law.  

 கூட்டொட்சியின் அடிப்பதடத் 

தன்த கள்:  த்திய -  ொநில 

உறவுகள். 

 ததர்தல் - இந்திய நீதி அத ப்புகள் - 

சட்டத்தின் ஆட்சி. 

 

 Worksheet 

01|04|2022 INM  

ததசிய 

இயக்கம்  

 Different modes of Agitation: 

Growth of Satyagraha and 

Militant movements.  

 விடுததலப் தபொரொட்டத்தின் பல்தவறு 

நிதலகள்: அகிம்தச முதறயின் 

வளர்ச்சி  ற்றும் புரட்சிகர 

இயக்கங்கள். 

 Communalism and partition 

 வகுப்புவொதம்  ற்றும் 

ததசப்பிரிவிதன.  

 Worksheet 

02|04|2022 கணிதம்  

Aptitude  

 Ratio and Proportion  

 விகிதம்  ற்றும் விகிதொசொரம் 

 Worksheet 

03|04|2022 Unit -8  

அலகு - 8  

Role of Tamil Nadu in freedom 

struggle - Early agitations against 

British Rule - Role of women in 

freedom struggle.  

விடுததலப் தபொரொட்டத்தில் தமிழ்நொட்டின் 

பங்கு -ஆங்கிதலயருக்கு எதிரொன 

 Worksheet 
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பதொடக்க கொல கிளர்ச்சிகள் - விடுததலப் 

தபொரொட்டத்தில் பபண்களின் பங்கு 

04|04|2022 பபொருளொதொரம் 

Economy  

 Industrial growth - Rural 

welfare oriented programmes – 
Social problems – Population, 
education, health, employment, 
poverty. 

 பதொழில் வளர்ச்சி - ஊரக நலன்சொர் 

திட்டங்கள் - சமூகப் பிரச்சிதனகள் - 

 க்கள் பதொதக, கல்வி, நலவொழ்வு, 

தவதலவொய்ப்பு, வறுத .  

 Worksheet 

05|04|2022 Geography 

 புவியியல்  

 Natural calamity – Disaster 

Management – Environmental 
pollution: Reasons and 
preventive measures – Climate 
change – Green energy 

 இயற்தகப் தபரிடர் - தபரிடர் 

த லொண்த  - சுற்றுச்சூைல் 

 ொசுபடுதல்: கொரணங்களும் தடுப்பு 

முதறகளும் - பருவநிதல  ொற்றம் - 
பசுத  ஆற்றல் 

 Worksheet 

05|04|2022 200 Question Test From - the above portions 

06|04|2022 தமிழ்   இலக்கியம்  அறநூல்கள் - நொலடியொர், நொன் ணிக்கடிதக, பைப ொழி நொனூறு முதுப ொழிக் 

கொஞ்சி, திரிகடுகம், இன்னொ நொற்பது, இனியதவ நொற்பது, சிறுபஞ்சமூலம், 

ஏலொதி, ஒளதவயொர் பொடல்கள் பதொடர்பொன பசய்திகள், பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு 

நூல்களில் பிற பசய்திகள் 

Worksheet  

07|04|2022 Polity Corruption in public life – Anti-
corruption measures – Lokpal and 
LokAyukta - Right to Information - 
Empowerment of women - 
Consumer protection forums, 

Human rights charter. 

பபொதுவொழ்வில் ஊைல் - ஊைல் தடுப்பு 

நடவடிக்தககள் - தலொக்பொல்  ற்றும் 

தலொக் ஆயுக்தொ - தகவல் உரித  - 

பபண்களுக்கு அதிகொர ளித்தல் - 

நுகர்தவொர் பொதுகொப்பு அத ப்புகள் -  னித 

உரித கள் சொசனம். 

 

 

 

Worksheet 

08|04|2022 Unit 9  

   

General Introduction - Syllabus decoding | Previous Year Questions 

பொடத்திட்ட அறிமுகம் | முந்ததய ஆண்டு வினொத்தொள் அலசல் 
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09|04|2022 கணிதம்  

Aptitude  

 Simple interest - Compound 

interest 

 தனி வட்டி கூட்டு வட்டி 

 Worksheet 

10|04|2022 Unit -8  

அலகு - 8  

Evolution of 19th and 20th Century 
Socio-Political movements in Tamil 
Nadu - Justice Party, Growth of 
Rationalism - Self Respect 
Movement, Dravidian movement 

and Principles underlying both 
these movements, Contributions of 
Thanthai Periyar and Perarignar 
Anna. 
பத்பதொன்பது  ற்றும் இருபதொம் 

நூற்றொண்டுகளில் தமிழ்நொட்டின் சமூக - 
அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணொ  வளர்ச்சி 

- நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு வொதத்தின் 

வளர்ச்சி - சுய ரியொதத இயக்கம், திரொவிட 
இயக்கம்  ற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கொன 

அடிப்பதட பகொள்தககள், தந்தத 
பபரியொர்  ற்றும் தபரறிஞர் அண்ணொவின் 

பங்களிப்புகள்.  
 

 Worksheet 

11|04|2022 Indian 

History 

General Introduction - Syllabus decoding | Previous Year Questions 

பொடத்திட்ட அறிமுகம் | முந்ததய ஆண்டு வினொத்தொள் அலசல் 

12|04|2022 Science physics   Scientific Knowledge and Scientific temper - Power of Reasoning - 
Rote Learning Vs Conceptual Learning - Science as a tool to 
understand the past, present and future. Nature of Universe - 
General Scientific Laws 

அறிவியல் அறிவு  ற்றும் அறிவியல் உணர்வு - பகுத்தறிதல் - பபொருள் 

உணரொ ல் கற்றலும் கருத்துணர்ந்து கற்றலும் - கடந்தகொலம், நிகழ்கொலம், 

எதிர்கொலம் பற்றி புரிந்து பகொள்வதற்கொன ஒரு கருவி அறிவியல். -
தபரண்டத்தின் இயல்பு 
 

Worksheet 

12|04|2022 200 Question Test From - the above portions 

13|04|2022 தமிழ்   இலக்கியம்  கம்பரொ ொயணம், இரொவண கொவியம் பதொடர்பொன பசய்திகள், பொவதக, சிறந்த 

பதொடர்கள். புறநொனூறு, அகநொனூறு, நற்றிதண, குறுந்பதொதக, ஐங்குறுநூறு 

கலித்பதொதக பதொடர்பொன பசய்திகள், த ற்தகொள்கள், அடிவதரயதற, 

எட்டுத்பதொதக, பத்துப்பொட்டு நூல்களில் உள்ள பிற பசய்திகள். 

Worksheet  
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14|04|2022 தமிழ்   இலக்கியம் சிலப்பதிகொரம் -  ணித கதல பதொடர்பொன பசய்திகள், த ற்தகொள்கள், சிறந்த 

பதொடர்கள், உட்பிரிவுகள்  ற்றும் ஐம்பபரும்-ஐஞ்சிறுங் கொப்பியங்கள் 

பதொடர்பொன பசய்திகள்.பபரிய புரொணம் - நொலொயிர திவ்வியப்பிரபந்தம் - 

திருவிதளயொடற் புரொணம் - ததம்பொவணி - சீறொப்புரொணம் பதொடர்பொன 

பசய்திகள். 

Worksheet 

15|04|2022 Unit 9    

Development Administration  

 Human Development Indicators in Tamil Nadu and a 

comparative assessment across the Country - Impact of Social 

Reform movements in the Socio - Economic Development of 

Tamil Nadu.  

 Political parties and Welfare schemes for various sections of 

people - Rationale behind Reservation Policy and access to 

Social Resources - Economic trends in Tamil Nadu – Role and 

impact of social welfare schemes in the Socio - economic 

development of Tamil Nadu.  

 தமிழ்நொட்டின்  னிதவள த ம்பொட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்தற ததசிய 

 ற்றும் பிற  ொநிலங்களுக்கொன குறியீடுகளுடன் ஒப்பொய்வும் - 

தமிைகத்தின் சமூக பபொருளொதொர வளர்ச்சிக்கு சமூக  று லர்ச்சி 

இயக்கங்களின் பங்களிப்பு.  

 அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு  க்களுக்கொன நலத்திட்டங்களும் - இட 

ஒதுக்கீட்டுக் பகொள்தகக்கொன நியொயங்களும் சமூக வளங்கதளப் பபறும் 

வொய்ப்புகளும் - தமிைகத்தின் பபொருளொதொர தபொக்குகள் - தமிைகத்தின் 

சமூக பபொருளொதொர வளர்ச்சியில் சமூகநலத் திட்டங்களின் தொக்கமும் 

பங்களிப்பும்.  

 

Worksheet 

16|04|2022 கணிதம்  

Aptitude  

 Area - Volume 

 பரப்பு - பகொள்ளளவு 

 Class 1  Worksheet 

17|04|2022 கணிதம்  

Aptitude 

 Area - Volume 

 பரப்பு - பகொள்ளளவு 

Class 2 Worksheet 

18|04|2022 Indian 

History 

  

 Indus valley civilization - 

Guptas 

 சிந்துபவளி நொகரிகம் - குப்தர்கள் 

 Worksheet 

19|04|2022 Science   Physics   Mechanics - Properties of Matter, Force, Motion and Energy 

 பபொது அறிவியல் விதிகள் - இயக்கவியல் - பருப்பபொருளின் பண்புகள், 

விதச, இயக்கம்  ற்றும் ஆற்றல் 

Worksheet 
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19|04|2022 200 Question Test From - the above portions 

20|04|2022 தமிழ்   இலக்கியம்  சிற்றிலக்கியங்கள் : திருக்குற்றொலக்குறவஞ்சி - கலிங்கத்துப்பரணி - 

முத்பதொள்ளொயிரம், தமிழ்விடு தூது - நந்திக்கலம்பகம் - முக்கூடற்பள்ளு - 

கொவடிச்சிந்து - முத்துக்கு ொரசொமி பிள்தளத் தமிழ் - இரொஜரொஜ தசொைன் உலொ 

- பதொடர்பொன பசய்திகள். தனொன் ணியம் - பொஞ்சொலி சபதம் - குயில் பொட்டு 

- இரட்டுற ப ொழிதல் (கொளத கப் புலவர்) - அைகிய பசொக்கநொதர் பதொடர்பொன 

பசய்திகள். 

Worksheet  

21|04|2022 தமிழ்   இலக்கியம் நொட்டுப்புறப் பொட்டு - சித்தர் பொடல்கள் பதொடர்பொன பசய்திகள். 

ச ய முன்தனொடிகள் - அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர்,  ொணிக்கவொசகர், திருமூலர், 

குலதசகர ஆழ்வொர், ஆண்டொள், சீத்ததலச் சொத்தனொர், எச்.ஏ.கிருட்டிணனொர், 

உ றுப்புலவர் பதொடர்பொன பசய்திகள், த ற்தகொள்கள், சிறப்புப் பபயர்கள். 

Worksheet 

22|04|2022 Unit 9   Development Administration   Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of 

Socio - Economic development.  

 Education and Health systems in Tamil Nadu.  

 சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூகப் பபொருளொதொர த ம்பொட்டின் 

மூலொதொரங்கள், 

 தமிைகத்தின் கல்வி  ற்றும் நலவொழ்வு (Health) முதறத கள், 

 

Worksheet 

23|04|2022 கணிதம்  

Aptitude  

 Time and Work 

 கொலம்  ற்றும் தவதல 

 Worksheet 

24|04|2022 கணிதம்  

Aptitude 

 Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - Alpha 

numeric Reasoning – Number Series. 
தருக்கக் கொரணவியல் - புதிர்கள் - பகதட - கொட்சிக் கொரணவியல் - 

எண் எழுத்துக் கொரணவியல் - எண் வரிதச 

Worksheet 

25|04|2022 Indian 

History 

  Change and Continuity in the Socio - Cultural History of 

India 

 இந்திய சமூகப் பண்பொட்டு வரலொற்றில்  ொற்றங்களும் பதொடர்ச்சியும் 

Worksheet 

26|04|2022 Science   Physics  Everyday application of the basic principles of Mechanics, 
Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear 
Physics, Laser, Electronics and Communications.  

 அன்றொட வொழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், கொந்தவியல், ஒளி, 

ஒலி, பவப்பம், அணுக்கரு இயற்பியல், தலசர் (LASER), 

மின்னணுவியல்  ற்றும் தகவல் பதொடர்பியல் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பதட தகொட்பொடுகளின் பயன்பொடுகள் 

 

Worksheet 

26|04|2022 200 Question Test From - the above portions 

27|04|2022 தமிழ்   தமிைறிஞர்களும் தமிழ்த் பதொண்டும்   பொரதியொர், பொரதிதொசன், நொ க்கல் கவிஞர், கவி ணி ததசிக விநொயகனொர் 

பதொடர்பொன பசய்திகள், சிறந்த பதொடர்கள், சிறப்புப் பபயர்கள். 

Worksheet  
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  ரபுக் கவிதத - முடியரசன், வொணிதொசன், சுரதொ, கண்ண தொசன், 

உடு தல நொரொயண கவி, பட்டுக்தகொட்தட கல்யொணசுந்தரம்,  ருதகொசி 

பதொடர்பொன பசய்திகள், அதடப ொழிப் பபயர்கள். 

 புதுக்கவிதத - ந.பிச்சமூர்த்தி, சி.சு.பசல்லப்பொ, தருமு சிவரொமு, பசுவய்யொ, 

இரொ.மீனொட்சி, சி. ணி, சிற்பி, மு.த த்தொ, ஈதரொடு தமிைன்பன், 

அப்துல்ரகு ொன், கலொப்ரியொ, கல்யொண்ஜி, ஞொனக்கூத்தன் - பதொடர்பொன 

பசய்திகள், த ற்தகொள்கள், சிறப்புத் பதொடர்கள்  ற்றும் எழுதிய நூல்கள். 

28|04|2022 தமிழ்   தமிைறிஞர்களும் தமிழ்த் பதொண்டும்  தமிழில் கடித இலக்கியம் - நொட்குறிப்பு, ஜவகர்லொல் தநரு,  கொத் ொ 

கொந்தி, மு.வரதரொசனொர், தபரறிஞர் அண்ணொ பதொடர்பொன பசய்திகள். 

 நிகழ்கதல (நொட்டுப்புறக் கதலகள்) பதொடர்பொன பசய்திகள். 

 தமிழில் சிறுகததகள் ததலப்பு - ஆசிரியர் - பபொருத்துதல். 

 கதலகள் - சிற்பம் - ஓவியம் - தபச்சு - திதரப்படக்கதல பதொடர்பொன 

பசய்திகள்.  

 தமிழின் பதொன்த  - தமிழ்ப ொழியின் சிறப்பு, திரொவிட ப ொழிகள் 

பதொடர்பொன பசய்திகள் 

Worksheet 

29|04|2022 Unit 9    

Development Administration 

 Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth 

 Achievements of Tamil Nadu in various fields.  

 e-governance in Tamil Nadu 

 தமிைகப் புவியியல் கூறுகளும் பபொருளொதொர வளர்ச்சியில் அவற்றின் 

தொக்கமும் 

 பல்தவறு துதறகளில் தமிைகம் நிகழ்த்தியுள்ள சொததனகள்.  

 தமிைகத்தில் மின்னொளுதக. 

Worksheet 

30|04|2022 கணிதம்  

Aptitude  

  Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - Alpha 

numeric Reasoning – Number Series. 

 தருக்கக் கொரணவியல் - புதிர்கள் - பகதட - கொட்சிக் கொரணவியல் - 

எண் எழுத்துக் கொரணவியல் - எண் வரிதச 

Worksheet 

01|05|2022 Indian 

History  

  Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – 
Race, language, custom.  

 India as a Secular State, Social Harmony 

 இந்தியப் பண்பொட்டின் இயல்புகள், தவற்றுத யில் ஒற்றுத  

- இனம், ப ொழி, வைக்கொறு. 

 இந்தியொ ஒரு  தச்சொர்பற்ற நொடு, சமூக நல்லிணக்கம். 

 

Worksheet 
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02|05|2022 Chemistry    Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum 

Products, Fertilizers, Pesticides.  

 தனி ங்களும் தசர் ங்களும், அமிலங்கள், கொரங்கள், உப்புகள், 

பபட்தரொலிய பபொருட்கள், உரங்கள், பூச்சிபகொல்லிகள். 

 

Worksheet 

03|05|2022 Biology     Main concepts of Life Science, Classification of Living 

Organisms, Evolution 

 உயிரியலின் முக்கியதகொட்பொடுகள், உயிர் உலகின் வதகப்பொடு, 

பரிணொ ம் 

Worksheet 

03|05|2022 200 Question Test From - the above portions 

04|05|2022 தமிழ்   தமிைறிஞர்களும் தமிழ்த் பதொண்டும்   உதரநதட -  தற தல அடிகள், பரிதி ொற்கதலஞர், ந.மு. 

தவங்கடசொமி நொட்டொர், ரொ.பி. தசது, திரு.வி.கல்யொண சுந்தரனொர் 

தவயொபுரி, தபரொ.தனிநொயகம் அடிகள், பசய்குதம்பி பொவலர் - ப ொழி 

நதட பதொடர்பொன பசய்திகள். 

 உ.தவ.சொமிநொதர், பத.பபொ.மீனொட்சி சுந்தரனொர், சி.இலக்குவனொர் - 

தமிழ்ப்பணி பதொடர்பொன பசய்திகள். 

 ததவதநயப்பொவொணர் - அகரமுதலி, பொவலதரறு பபருஞ்சித்திரனொர், 

தமிழ்த்பதொண்டு பதொடர்பொன பசய்திகள். 

 ஜி.யு.தபொப் - வீர ொமுனிவர் தமிழ்த்பதொண்டு சிறப்புத் பதொடர்கள். 

 தந்தத பபரியொர் - தபரறிஞர் அண்ணொ - முத்துரொ லிங்கர் - அம்தபத்கர் 

- கொ ரொசர் -  .பபொ.சிவஞொனம் - கொயிததமில்லத் - சமுதொயத் பதொண்டு. 

 தமிைகம் - ஊரும் தபரும், ததொற்றம்  ொற்றம் பற்றிய பசய்திகள். 

 உலகளொவிய தமிைர்கள் சிறப்பும் - பபருத யும் - தமிழ்ப் பணியும். 

 தமிழ்ப ொழியின் அறிவியல் சிந்ததனகள் பதொடர்பொன பசய்திகள். 

Worksheet  

05|05|2022 தமிழ்   தமிைறிஞர்களும் தமிழ்த் பதொண்டும்  தமிழ்  களிரின் சிறப்பு - மூவலூர் ரொ ொமிர்தம் ொள், டொக்டர் முத்துலட்சுமி 

அம்த யொர், தவலு நொச்சியொர்  ற்றும் சொததன  களிர் - விடுததலப் 

தபொரொட்டத்தில்  களிர் பங்கு - தில்தலயொடி வள்ளியம்த , ரொணி 

 ங்கம் ொள், அன்னி பபசன்ட் அம்த யொர். 

 தமிைர் வணிகம் - பதொல்லியல் ஆய்வுகள் - கடற் பயணங்கள் -

பதொடர்பொன பசய்திகள். 

 உணதவ  ருந்து - தநொய் தீர்க்கும் மூலிதககள் பதொடர்பொன பசய்திகள். 

 ச யப் பபொதுத  உணர்த்திய தொயு ொனவர், இரொ லிங்க அடிகளொர், 

திரு.வி.கல்யொண சுந்தரனொர் பதொடர்பொன பசய்திகள் - த ற்தகொள்கள். 

 நூலகம் பற்றிய பசய்திகள். 

Worksheet 
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06|05|2022 Biology    Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human 

diseases.  

  ரபியல், உடலியங்கியல், உணவியல், உடல் நலம்  ற்றும் சுகொதொரம், 

 னிததநொய்கள்.  

Worksheet 

07|05|2022 Biology   Environment and Ecology 

 சுற்றுப்புறச்சூைல்  ற்றும் சூைலியல், 

Worksheet 

08|05|2022 Current Affairs August - October 

09|05|2022 Current Affairs November - January  

10|05|2022 Current Affairs February- April  

200 Question Test From - the above portions 

11|05|2022 Revision Test  - Tamil 200 Question   

12|05|2022 Revision Test  - Unit 8 & ,9 , 200 Question  

13|05|2022 Revision Test  , Polity , National Movement ,200 Question  

14|05|2022 Revision Test  - History - Geography  - Economy  

15|05|2022 Revision Test  - Aptitude  

 Model Test Date Will be announced later  

 Schedule is Subject to Change  

 If  portion is  high Additional Class will be allotted  

 


