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Class Time Test Time 

10.30 - 1  2-5  

 

DATE  

CLASS  
PORTION/SYLLABUS Sources to be followed  Test Date  

29|05|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 Model  Question 

Paper   

Detailed Hand-out Will 
be Given in Tamil & 
English  

 

31|05|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 

 

02|06|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  

Notes Will be Given in 
Tamil & English  

03|06|2022 

07|06|2022 Women Empowerment- Role of 

the Government  Women 

Empowerment Social injustice to 

womenfolk -  Domestic violence, 

dowry menace, sexual assault 

பபண்கள் மமம்பாட்டு 

நடவடிக்மககளில் அரசின் பங்கு-
அமைத்து துமைகளிலும் 
பபண்களுக்கு இமைக்கப்படும் 

அநீதிகள்-குடும்ப வன்முமை-

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

08|06|2022 

GROUP 2 MAINS TEST | CLASS 

SCHEDULE| REGULAR | ONLINE 

CLASS 
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வரதட்சமைப் பிரச்சமை- பாலியல் 
தாக்குதல் 

 

09|06|2022 Govt. policy /organizations on 

Science and Technology  

அரசின் அறிவியல் பதாடர்பாை 

பகாள்மககள் மற்றும் நிறுவைங்கள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

10|06|2022 

12|06|2022 Elements and compounds - 

Acids, bases and  salts - 

Oxidation and reduction 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

13|06|2022 

13|06|2022 (c) Corruption in public life - Anti 

-Corruption  measures - CVC, 

Lok-adalats, Ombudsman, CAG 

பபாதுவாழ்வில் ஊைல்-ஊைல் 

முன்தடுப்பு நடவடிக்மககள்- மத்திய 

ஊைல் கண்காணிப்பு ஆமையம்-

மக்கள் நீதிமன்ைம் (மலாக் அதாலத்)-

குமைதீர்ப்பாளர்-மத்திய கைக்கு 

தணிக்மகயாளர் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

14|06|2022 

19|06|2022 Classification of living organism - 

Main concepts of life science - The 

cell -basic unit of life 

உயிரிைங்களின் பல்மவறு வமககள்- 

வாழ்க்மக அறிவியலின் முக்கிய 

கருத்துக்கள்-பசல்லின் அடிப்பமட 

பற்றிய அறிவியல்  

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

20|06|2022 

21|06|2022 Nature of universe - General 
scientific laws - Scientific 
instruments - Inventions and 
discoveries - National scientific 

laboratories - Science glossary 
மபரண்டத்தின் அமமப்பு-பபாது 

அறிவியல் விதிகள்-புதிய 

உருவாக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்-
மதசிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி 

கூடங்கள்-அறிவியல் கமலச் பசாற்கள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

22|06|2022 

22|06|2022 Tamil Qualifying Paper  - Essay 
Writing on Thirukural  - class 1  
Current Issues , August , 
September 2022  

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

23|06|2022 

Revision Test – 1  Date will be announced later   

23|06|2022 Population Explosion – 
Unemployment issues in India  & 
Tamil Nadu – Child Labour 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

24|06|2022 
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மக்கள்பதாமக பவடிப்பு-
மவமலவாய்ப்பின்மம பற்றிய 
நிகழ்வுகள் இந்திய மற்றும் தமிைக 

அளவில்-குைந்மத பதாழிலாளார் 

 

28|06|2022 Physical quantities, standards 
and units – Mechanics  and 
properties of matter – Force, 
motion and energy 
பருப்பபாருள்களின் 

பண்புகளும்,இயக்கங்களும்,-

இயற்பியல் அளவுகள்,அளவீடுகள் 

மற்றும் அலகுகள்-விமச,இயக்கம் 
மற்றும் ஆற்ைல் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

29|06|2022 

29|06|2022 Tamil Qualifying Paper  - Essay 
Writing on Thirukural  - class 2 
Current Issues , October , 
November 2021. 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

30|06|2022 

30|06|2022 Heat, light and sound – 
Magnetism, electricity and 
electronics 
காந்தவியல்,மின்சாரவியல் மற்றும் 

மின்ைனுவியல்- பவப்பம்,ஒளி மற்றும் 
ஒலி 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

01|07|2022 

05|07|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 சார்ந்த திட்டங்களில் 

நிர்வாகத்தின் பங்கு -சமூக நலம்-

மத்திய அரசு திட்டம்- மத்திய அரசால் 
தமிைகத்தில் பசயல்படுத்தப்படும் 
நலத்திட்டங்கள்- மத்திய அரசால் 
பசயல்படுத்தப்படும் சமூகநல 
திட்டங்கள் இந்திய அளவில் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

06|07|2022 

06|07|2022 Translation Class  

Current Issues , December 2021, 

January 2022 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

07|07|2022 

07|07|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- நகர்மயமாதல் மற்றும் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

08|07|2022 
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சமூகத்தில் நகர்மயமாதலின் விமளவு- 

கல்வி- கல்வி மற்றும் பபாருளாதார 

வளர்ச்சிக்கு இமடமயயாை பதாடர்பு- 

கல்வியறிவின்மம 

12|07|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 

தமிைக பதாழிற்சாமல 

அமமவிடங்கள்- பபாதுப்பணிகளில் 

மாநில அரசாங்கம்- பணியாளர் மதர்வு 

முகமமகள் மாநில அளவில்- இந்திய 

பதாழில் அமமவிடங்கள்- 

பபாதுப்பணிகளில் மத்திய அரசின் 

பங்கு- மத்திய அரசு அளவிலாை 

பணியாளார் மதர்வு முகமமகள். 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

13|07|2022 

13|07|2022 Reading Comprehension , Hints , 

Development , Précis Writing , 

Letter Writing   

Current Issues , February , 

March 2022. 

Notes will be given  14|07|2022 

17|07|2022 Carbon, nitrogen and their 

compounds - safeguard 

measures - Chemistry of ores and  

metals - Fertilizers, pesticides, 

insecticides 

பசயற்மக உரங்கள்-

உயிர்பகால்லிகள்- 

நுண்ணுயிரிக்பகால்லிகள்- தாதுக்கள் 

மற்றும் உமலாகங்களின் மவதியல்-

கார்பன், மநட்ரஜன் மற்றும் அதன் 

கூட்டுப்பபாருட்கள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

18|07|2022 

19|07|2022 State finance -- resources, budget 

and financial  administration - 

Union finance resources, budget 

and  financial administration- 

Relationship between State  and 

Union 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

20|07|2022 
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மாநில அரசின்  நிதி பதாடர்பாக- நிதி 

ஆதாரங்கள்-ஆண்டு வரவு 

பசலவு(பட்பஜட்) மற்றும் மாநில நிதி 

நிர்வாகம்- மத்திய அரசின் நிதி 

பதாடர்பாக- நிதி ஆதாரங்கள்- ஆண்டு 

வரவு பசலவு திட்டம் (பட்பஜட்)- நிதி 

நிர்வாகம்.- மத்திய மற்றும் மாநில 

அரசுகளுக்கு இமடமயயாை உைவுகள் 

20|07|2022 Tamil General , Current Issues 

,April May , 2022 

 21|07|2022 

Revision Test – 2  Date will be announced later   

21|07|2022 Impact of violence on the growth 

of the nation -  Religious violence, 

Terrorism and Communal 

violence  -Regional Disparities - 

Problems of Minorities 

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எதிராை 

வன்முமைகள்- மத வன்முமை- 

தீவிரவாதம் மற்றும் வகுப்பு வாதம்- 

வட்டார ஏற்ைத் தாழ்வுகள் - 

சிறுபான்மமயிைரின் பிரச்சமைகள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

22|07|2022 

26|07|2022 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 பதாடர்பாக-தகவல் 

அறியும் உறிமம - மத்திய மற்றும் 

மாநில தகவல் ஆமையங்கள்- நான்கு  

நிர்வாகத் தூண்களாை - நீதித்துமை- 

நிர்வாகத்துமை-சட்டமியற்றுதல்- 

ஊடகங்களுக்கிமடமய உள்ள 

நம்பிக்மக மற்றும் மவறுபாடுகள் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

27|07|2022 

31|07|2022 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 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

01|08|2022 
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அமமப்பு-இைப்பபருக்க அமமப்பு 

முமை- விலங்குகள்,மனிதன்,தாவரம் 

இவற்றின் வாழ்வியல்- அரசின் 

அறிவியல் பதாடர்பாை பகாள்மககள் 

மற்றும் நிறுவைங்கள் 

02|08|2022 Community Development 

Programme - Employment  

Guarantee Scheme - Self 

Employment and  

Entrepreneurship Development - 

Role of N.G.O’s in  Social Welfare 

சமூக முன்மைற்ைத்திட்டம்-

மவமலபபறும் உரிமமச் சட்டம்-சுய 

மமம்பாட்டுத்பதாழில்கள் மற்றும் 

பதாழில்முமைமவார் மமம்பாடு- சமூக 

நலத்தில் அரசு சாரா நிறுவன்ங்களின் 

பங்களிப்பு-அரசின் சுகாதரக்  பகாள்மக 

பதாடர்பாைமவ. 

Current Affairs , June July , 2022 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

03|08|2022 

04|082022 Role, achievement & impact of 

Science and  Technology - Energy 

- self sufficiency - oil exploration 

- Defence Research Organization 

- Ocean research and  

development 

அறிவியல் பதாழில் நுட்பத்தின் 

பங்களிப்பு-சாதமை-தாக்கம்-ஆற்ைலில் 

தன்னிமைவு- எண்பைய்வளம் 

கண்டறிதல்-பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

பதாடர்பாை நிறுவைங்கள்- கடல் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாடு. 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

05|08|2022 

06|08|2022 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-

பல்லுயிரிை மவறுபாடும் அதன் 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

07|08|2022 
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பாதுகாப்பும்- மனித மநாய்கள் 

முன்தடுப்பு மற்றும் பராமரித்தல் 

07|07|2022 Communicable diseases and non 

-communicable  diseases - 

Alcoholism and Drug abuse - 

Computer  science and 

advancement - Genetic 

Engineering -  Remote sensing 

and benefits 

பரவும் தன்மமயுள்ள மநாய்கள்-பரவாத் 

தன்மமயுள்ள மநாய்கள்-மது 

அடிமமயாதல் மற்றும் 

மபாமதப்பபாருட்கள்- பதாமல 

நுண்ணுைர்வு பதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

அதன் பயன்பாடுகள். கனினி 

அறிவியல்  

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

08|08|2022 

Revision Test – 3   Date will be announced later   

Full Revision – Science & Technology 

Full Revision – Tamilnadu Administration 

Full Revision – Social Issues 

Model Test – 1 + Tamil Qualifying  

Model Test  - 2  + Tamil Qualifying  

 

Tamil Qualifying Test – Home Test 

Date  Test no  

10|06|2022 Test 1  

20|06|2022 Test 2  

30|06|2022 Test 3 

10|07|2022 Test 4 

20|07|2022 Test 5 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ
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PROGRAM SCHEDULE FOR – GROUP 2 | 2A MAINS EXAM 

 
ADMISSION STARTS ON  

 
MAY 25 2022 

CLASSES STARTS 

|ONLINE | REGULAR IN 
CHENNAI 

 

MAY 29TH , 2022  

 
TEST SERIES START  ON  

 
JUNE 7, 2022 

 
TIRUNELVELI  

 
JUNE 4TH , 2022 

 
TENKASI  

 
JUNE 5TH  2022  

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

GROUP 2|2A MAINS 2022 FEES STRUCTURE  

(Before the Publication of Prelims Results)  

CATEGORY  For the Students of 

IYACHAMY Academy ( 

Current + old Students + 

class and test Batch) 

Those who 

joins only for 

Mains   

Direct Class in Chennai , 

Tirunelveli , Tenkasi  

30,000 35,000 

https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ
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Test Series ( Regular )  25,000 30,000 

Online Class  25,000 28,000 

Postal Test Series  20,000 25,000  

Qualifying Paper & 

Current Affairs alone  

5,000 10,000 

(Note – 50 % will be discounted for special category, Destitute widow, Transgender, Physically 

Challenged but the candidates needs to produce necessary documents)   

The fee included for answer booklets, courier charges, coaching, Materials, Test 

series, qualifying paper Materials) 

Test series students will get only question cum answer. No spot test and source 

material  

 

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 4 months?  

குறிப்பிட்ட மநரத்தில், உங்கள் எண்ைங்கமளத் பதாகுத்து, பின்ைர் கட்டமமக்கப்பட்ட வடிவத்தில் 

பதிமல எழுத மவண்டும். இமத பைகாமல் மதர்வமைக்கு பசல்ல இயலாது, எைமவ அடுத்த 4 

மாதங்களில் உங்கள் எழுத்துத் திைமை எவ்வாறு மமம்படுத்துவது என்ை மகள்வி எழுகிைது. 

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

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

எளிய பதில், நிபுைர் கருத்து மற்றும் வழிகாட்டுதலுடன்  குறிப்பிட்ட மநர வரம்புக்குள் மதர்வுகமள 

எழுதுவது. இங்குதான் எங்கள் மதர்வுத் பதாடர் 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 மதர்பவழுதும் நிமலமமகமளப் பைக்கப்படுத்துகிைது, உங்களுக்கு 

இருக்கும் வமரயறுக்கப்பட்ட மநரத்தில் நீங்கள் அதிகமாக இருக்கவில்மல என்பமத 

உறுதிப்படுத்துகிைது. 
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 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 கடலளவு வாசித்த தகவல்கமள உள்வாங்கி தகவல் மற்றும் எண்ைங்களின் ஓட்டத்மத 

ஒழுங்காை முமையில் விமடமயக் கட்டமமக்க உங்கமள அனுமதிக்கிைது 

 Repeated writing practice and standardized review helps in realizing not   only 

your mistakes but also identifying your strength areas. 

திரும்பத் திரும்ப எழுதும் பயிற்சி மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பாய்வு உங்கள் தவறுகமள 

உைர்ந்துபகாள்வதற்கு மட்டுமல்லாமல் உங்கள் வலிமமப் பகுதிகமள அமடயாளம் காைவும் 

உதவுகிைது. 

 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. 

 மதர்வு நிமலகளில் வைக்கமாை பயிற்சியாைது பல்மவறு தமலப்புகளில் உங்கள் மைதில் ஒரு 

மை வமரபடத்மத உருவாக்க உதவுகிைது மற்றும் எழுதுவதற்காை மநரத்மத குமைக்க 

உதவுகிைது. 

 

 

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

WHY OPT IYACHAMY ACADEMY | ஏன் ஐயாச்சாமி அகாபடமிமயத் மதர்ந்பதடுக்க 

மவண்டும். 

 

 

 

 

 

 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 உண்மமயில் மதர்வுகமள எழுதுவதற்கு முன் தயார் பசய்து திருத்துவதற்கு மபாதுமாை 

மநரத்மதயும், மசாதமைக்குப் பிைகு உங்கள் பசயல்திைமை பகுப்பாய்வு பசய்ய மபாதுமாை 

மநரத்மதயும் பகாண்ட ஒரு நல்ல இமடபவளி பகாண்ட திட்டத்மத நாங்கள் 

உருவாக்கியுள்மளாம். 

 Workbook model to cover the Syllabus Comprehensively  

2018 குருப் 2 மதர்வில் எங்களிடம் படித்த 155 மபரில் 30 மபருக்கும் மமல் மநர்காைல் 

பணியிடங்களில் இருக்கிைார்கள். மானில அளவில் 21 வது இடம் பபற்று 

சார்பதிவாளரகவும், 59 வது இடம் பிடித்த நபர் பின்ைர் குருப் 1 மதர்வில் பவற்று பபற்று 

துமை ஆட்சியராக பயிற்சியில் உள்ளைர்.  

தமிைக நிர்வாகம் மற்றும் சமூக பிரச்சமைகளுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டிமல புத்தகம்  

ஐயாச்சாமி முருகைால் பவளியிடப்பட்டிருக்கிைது  

 

ADMISSION IS LIMITED ONLY 100 MEMBERS FOR EACH CATERGORY  

https://rzp.io/l/BGsMmz5coZ
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பாடத்திட்டத்மத முழுமமயாக உள்வாங்க மதர்வுப்பயிற்சி புத்தக முமை  

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

Descriptive and Objective Examination   

விவரித்து எழுதுதல் மற்றும் பகாள்குறிவமகத் மதர்வுகளுக்கு தரமாை நடப்பு நிகழ்வுகமள 

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வைங்கும் ஒமர நிறுவைம்  

 Updated Material in Tamil & English  

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பாடக்குறிப்புகள்  

 Personalised Mentorship by Chief Mentor Iyachamy Murugan  

தமலமம ஆமலாசகர் ஐயாச்சாமி முருகனின் தனிப்பட்ட வழிகாட்டுதல் 

 Same Importance will be given for Tamil Qualifying paper  

தமிழ் தகுதித் மதர்வுக்கும் சமமாை முக்கியத்துவம் 

 Tests will be evaluated by team headed by Iyachamy Murugan who have through 

knowledge about the demand of TNPSC in an answer. 

ஐயாச்சாமி முருகன் தமலமமயிலாை குழு, TNPSC யின் மதமவக்மகற்ைவாறு 

விமடயளித்திருக்கின்றீர்களா என்பமத மதிப்பீடு பசய்யும்  

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

overload  

மதர்வுக்காை விவாதம் பவறும் தகவல் சுமமக்கு பதிலாக பதிமல கட்டமமப்பதில் கவைம் 

பசலுத்தும் 

 Detailed test solutions will be provided right after the test  

மதர்வுக்குப் பின்ைர் விளக்கமான் விமடகள் வைங்கப்படும்  

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  

 

WHAT IS OUR MENTORSHIP MODEL ALL ABOUT?  

எங்களின் வழிகாட்டி மாதிரி என்ை? 
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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 மதர்வர்கள் மகட்பது? எப்படி எங்களுமடய விமடகளில் முன்மைற்ைம் காண்பது? 

நாங்கள் எழுதும் விமடக்கட்டமமப்பு மபாதுமா? தரவரிமசப் பட்டியலில் முதலிடம் 

பபற்ைவர்களுக்கு எது வழி வகுத்த்து? இமவ அமைத்திற்கும் ஒமர விமட எங்களின் 

ஒருங்கமமப்பட்ட மதர்வுத் பதாடர்கள் தான். 

Frequently Asked Question | அடிக்கடி மகட்கப்படும் மகள்விகள்  

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

முதல் நிமலத் மதர்வுக்குப் பிைகு ஆன்மலனில் இமைகிமைன் நான் மநரடி வகுப்பிற்கு 

மாைலாமா? 

ஆன்மலன் கட்டைம் பசலுத்திய பின் மீதம் உள்ள மநரடி வகுப்பிற்காை பதாமகமயச் 

பசலுத்திக் மாறிக்பகாள்ளலாம்  

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

நான் மவமல பசய்பவர்  மநரடி வகுப்பிமை பார்க்கவில்மல என்ைால் பின்ைர் 

பார்த்துக்பகாள்ளலாமா?  

ஆன்மலன் வகுப்பில் மசரபவர்கள் - மலவ் மற்றும் பதிவு பசய்யப்பட்ட வீடிமயாமவக் காை 

அனுமதிக்கப்படுவர். எப்மபாது மவண்டுமாைாலும் பார்த்துக் பகாள்ளலாம். 

3. How you will send Material?  

பாடக்குறிப்புகள் எவ்வாறு அனுப்புவீர்கள்  

கூரியர் மசமவ மூலம் அனுப்பப்படும். தனியாை கட்டைம் ஏதும் வாங்கப்பட மாட்டாது 

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

ஆன்மலன் மற்றும் அஞ்சல் வழி மாைவர்களுக்கு விமடத்தாள் எவ்வாறு மதிப்பீடு 

பசய்யப்படும். நீங்கள் விமடகமள எழுதியபின்பு அஞ்சல் அல்லது பமாமபல் பசயலி மூலம் 

பிடிஎப் மகாப்பாக மாற்றி அனுப்பிைால் விமடகள் திருத்தப்பட்டு பதாமலமபசி மூலம் உங்கள் 

விமடத்தாள் பற்றிய மதிப்பீடு  

5. Will you Provide Materials in Tamil  

பாடக்குறிப்புகள் தமிழில் வைங்கப்படுமா?  

நீங்கள் எந்த பமாழிமய பதரிவு பசய்கின்றீர்கமளா அந்த பமாழியில் பாடக்குறிப்புகள் 

வைங்கப்படும்  

6. Will you Provide Current Affairs Material?  

நடப்பு நிகழ்வு பாடக்குறிப்புகள் வைங்கப்படுமா?  

மதர்வுக்கு முன்ைர் பதாகுத்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வைங்கப்படும். 

Program Schedule 

Subjective Test  22 
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Language Test  5 

Revision Test  6 

Model Test 2  2  

Total Test  35  

 

 

THE COURSE BEGIN WITH ASSIGNMENT FROM MODEL 

QUESTION PAPER 

 AFTER THE ENROLMENT YOU WILL GET ASSIGNMENT  

  

Sample notes 

Administration in English  

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/ADMINISTRATION-1-ENGLISH-S.pdf  

Administration in Tamil  

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/ADMINISTRATION-SAMPLE-TAMIL.pdf  

Social Issues notes in English  

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-English-

Open.pdf  

Social issues in Tamil 

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-

TAMIL.docx.pdf  

Test & keys  

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/GROUP-II-MAINS-PROGRAM-

FEATURES.pdf  

 

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/ADMINISTRATION-1-ENGLISH-S.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/ADMINISTRATION-SAMPLE-TAMIL.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-English-Open.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-English-Open.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-TAMIL.docx.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-of-Social-Problem-TAMIL.docx.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/GROUP-II-MAINS-PROGRAM-FEATURES.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/05/GROUP-II-MAINS-PROGRAM-FEATURES.pdf


IYACHAMY ACADEMY 
Institution For Competitive Exam



STARTS FROM
29TH MAY

TOTAL TESTS – 30
18 Subjective Test | 7 Full Syllabus Test | 5 Language Test 

 

GROUP 2/2A MAINS  
PROGRAM 2022 

CHENNAI TENKASI TIRUNELVELI
9952521550 9840281550

ONLINE/ REGULAR/ POSTAL

Understanding Of 
Mains Exam 

Selection Of Writing 
Language Role Of Pen 

Skill Development 
On Writing 

Time / Space
Management 

Understanding Of 
Syllabus 



A SCIENTIFICALLY DESIGNED PROGRAM, 
LEADING YOU TO 360 DEGREE 
COVERAGE OF SYLLABUS

Focus on Fundamental understanding of each subject
Each subject is broken down into  mains tests are scheduled in a 
scientific way for maximum retention.

Most Relevant and Best Quality Questions as per TNPSC standards
Test Series will consist of Most Probable Questions from exam 
point of view. Our team is working 24"7 to ensure that most 
targeted questions.form the part of our Test Series.

Most Comprehensive and concise material
Get the best study material in English and Tamil for static and 
current affairs from the Best Content Team.

Marks Booster Session
Discussions to follow every test, on how to tackle each question 
and score more marks

Model Answer perfection
At Iyachamy Academy, we try to ensure that model answers 
provided by us are to thepoint and relevant, We will give the model 
answer asifithas to be replicated in the final exam.

Support
Team Iyachamy Academy will be available to support you in 
improving your answers and get them better!

Evaluation and Feedback
Comprehensive evaluation and customized feedback are part of 
this,Test series. We will ensure that feedback helps you to 
improve better inevery subsequent Test.

CHENNAI 9952521550
TENKASI 9786947055NO.172,THIRUGNANASAMBANDAR ST, ANNACHI KADAI,

TIRUVALLEESWARAR NAGAR,
ANNA NAGAR WEST, CHENNAI - 600040     

KRISHNA BAKERY UPSTAIRS , SWAMY SANNATHI STREET 

TIRUNELVELI 9952521550
VOC GROUND OPPOSITE, PALAYAMKOTTAI


