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GROUP II MAINS TEST SCHEDULE | REGULAR | POSTAL 

Features  

❖ Worksheet for Each Test  

❖ Comprehensive source Material  

❖ Test on Spot (no Test Question will be provided prior)  

❖ After the Test is over keys will be provided in Tamil & English  

❖ Current Affairs will be provided  

❖ Feedback  

 

Starts From November 28th 

 

Fees Direct 25,000, postal 25,000 

 

Test Series available @ Chennai| Tirunelveli| Tenkasi 

 

Test will be on Every Monday and Friday 

TEST NO & 
DATE  

PORTION/SYLLABUS Sources to be followed  

TEST 1  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  

TEST 2  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-

வரதட்சமைப் பிரச்சமை- பாலியல் தாக்குதல் 

 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

TEST 3 Elements and compounds - Acids, bases and  

salts - Oxidation and reduction 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

TEST 4 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 

TEST 5 (c) Corruption in public life - Anti -Corruption  

measures - CVC, Lok-adalats, Ombudsman, 

CAG 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 
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பபாதுவாழ்வில் ஊைல்-ஊைல் முன்தடுப்பு 

நடவடிக்மககள்- மத்திய ஊைல் கண்காணிப்பு 

ஆமையம்-மக்கள் நீதிமன்ைம் (மலாக் அதாலத்)-

குமைதீர்ப்பாளர்-மத்திய கைக்கு தணிக்மகயாளர் 

TEST 6 Govt. policy /organizations on Science and 

Technology அரசின் அறிவியல் பதாடர்பாை 

பகாள்மககள் மற்றும் நிறுவைங்கள் 

Population Explosion – Unemployment issues 
in India  & Tamil Nadu – Child Labour 
மக்கள்பதாமக பவடிப்பு-மவமலவாய்ப்பின்மம பற்றிய 

நிகழ்வுகள் இந்திய மற்றும் தமிைக அளவில்-குைந்மத 
பதாழிலாளார் 

 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

TEST 7 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 

TEST 8 Heat, light and sound – Magnetism, electricity 
and electronics 
காந்தவியல்,மின்சாரவியல் மற்றும் மின்ைனுவியல்- 

பவப்பம்,ஒளி மற்றும் ஒலி 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

TEST 9 Revision   

TEST 10 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 சமூகத்தில் நகர்மயமாதலின் 

விமளவு- கல்வி- கல்வி மற்றும் பபாருளாதார 
வளர்ச்சிக்கு இமடமயயாை பதாடர்பு- 

கல்வியறிவின்மம 

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 

TEST 11 Impact of violence on the growth of the nation 

-  Religious violence, Terrorism and Communal 

violence  -Regional Disparities - Problems of 

Minorities 
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நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எதிராை வன்முமைகள்- மத 

வன்முமை- தீவிரவாதம் மற்றும் வகுப்பு வாதம்- 

வட்டார ஏற்ைத் தாழ்வுகள் - சிறுபான்மமயிைரின் 

பிரச்சமைகள் 

TEST 12 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-இைப்பபருக்க அமமப்பு முமை- 

விலங்குகள்,மனிதன்,தாவரம் இவற்றின் வாழ்வியல்- 

அரசின் அறிவியல் பதாடர்பாை பகாள்மககள் மற்றும் 

நிறுவைங்கள் 

 

TEST 13 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 பாதுகாப்பும்- மனித 

மநாய்கள் முன்தடுப்பு மற்றும் பராமரித்தல் 

 

TEST 14 Revision 2   

TEST 15 State finance -- resources, budget and 

financial  administration - Union finance 

resources, budget and  financial 

administration- Relationship between State  

and Union 

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 

 

TEST 16 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 - 
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நீதித்துமை- நிர்வாகத்துமை-சட்டமியற்றுதல்- 

ஊடகங்களுக்கிமடமய உள்ள நம்பிக்மக மற்றும் 

மவறுபாடுகள் 

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. 

TEST 17 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 

 

TEST 18 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 

TEST 19 role of Union government -  Public Services role 

of recruitment agencies in Union – disaster 

Management   Governmentபபாதுப்பணிகளில் 

மத்திய அரசின் பங்கு- மத்திய அரசு அளவிலாை 

பணியாளார் மதர்வு முகமமகள். – பேரிடர் பேலாண்மே 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 

TEST 20 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 

Notes Will be Given in 
Tamil & English 
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கண்டறிதல்-பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி பதாடர்பாை 

நிறுவைங்கள்- கடல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாடு. 

Test 21 Revision Test – 3   Date will be announced later   

Test 22 Full Revision – Science & Technology 

Test 23 Full Revision – Tamilnadu Administration 

Test 24  Full Revision – Social Issues 

Test 25 Current Affairs Test  

Test 26 Model Test – 1 + Tamil Qualifying  

Test 27 Model Test  - 2  + Tamil Qualifying  

 

Tamil Qualifying paper 

Test 1  Full portion  

Test 2  Full portion  

Test 3  Full Portion  

Test 4  Full portion  

Test 5  Full Portion  

Sources for Thirukural Essays will be given. 

(This Tests Can be Write in any time)  

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. 

• 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. 
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• மதர்வு நிமலகளில் வைக்கமாை பயிற்சியாைது பல்மவறு தமலப்புகளில் உங்கள் மைதில் ஒரு 

மை வமரபடத்மத உருவாக்க உதவுகிைது மற்றும் எழுதுவதற்காை மநரத்மத குமைக்க 

உதவுகிைது. 

 
ADMISSION IS LIMITED ONLY 100 MEMBERS FOR EACH CATERGORY  


