A Premier Institute for UPSC, TNPSC and Banking
TNPSC Group II Preliminary Test Batch Schedule – 2020

Test No.
1.

Date
22.03.2020

Syllabus
ப ொது அறிவியல் - பேரண்டத்தின் இயல் பு - பேொது
அறிவியல் விதிகள் - இயக்கவியல் ேருே்பேொருளின் ேண்புகள்
இந் தியொவின் புவியியல் - இயற் கக அகைவுகள்
(Physiographic Divisions)

இந் தியொவின் வரலொறும்
– குே்தர்கள்

ண் ொடும் - சிந்துபெளி நொகரிகை்

நட ் பு நிகழ் வுகள் – January 2020
2.

29.03.2020

இந் திய
ஆட்சியியல்
கூட்டொட்சியின்
தன் கைகள் , ைத்திய - ைொநில உறவுகள்

அடிே்ேகடத்

இந் திய ் ப ொருளொதொரம் - இந்தியே் பேொருளொதொரத்தின்
இயல் புகள் - ஐந்தொண்டு திட்ட ைொதிரிகள் - ஒரு ைதிே்பீடு திட்டக்குழு ைற் றுை் நிதி ஆபயொக்
இந் திய ததசிய இயக்கம் - பதசிய ைறுைலர்ச்சி - ஆங் கிபலயர்
ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல எழுச்சிகள்
திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு
(APTITUDE AND
MENTAL ABILITY) - சுருக்குதல் , மீே்பேரு பேொதுக் கொரணி (HCF) –
மீச்சிறு பேொது ைடங் கு (LCM).
3.

12.04.2020

ப ொது அறிவியல் - விகச இயக்கை் ைற் றுை் ஆற் றல்
இந் தியொவின் புவியியல் - ேருெைகை, ைகைே்பேொழிவு,
ெொனிகல ைற் றுை் கொலநிகல

இந் தியொவின் வரலொறும்
முகலொயர்கள்

ண் ொடும் - தில் லி சுல் தொன் கள் ,

நட ் பு நிகழ் வுகள் – February 2020
4.

19.04.2020

இந் திய ஆட்சியியல் - அடிே்ேகட உரிகைகள் , அடிே்ேகட
கடகைகள் அரசின் பநறிமுகறக் பகொட்ேொடுகள்
இந் திய ் ப ொருளொதொரம் - ெருெொய் ஆதொரங் கள் - இந் திய
ரிசர்ெ் ெங் கி நிதி பகொள் கக ைற் றுை் ேணவியல் பகொள் கக
இந் திய ததசிய இயக்கம் – (1885-1905)
இந்திய பதசிய
கொங் கிரஸ் உருெொதல் தகலெர்கள் - பி ஆர் அை் பேத்கர்,
ேகத்சிங் , ஜெகர்லொல் பநரு, ைகொத்ைொ கொந்தி, பைௌலொனொ
அே்துல் கலொை் ஆசொத், சுேொஷ் சந்திர பேொஸ் ைற் றுை் ேலர்.
திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு
(APTITUDE AND
MENTAL ABILITY) - விழுக்கொடு - விகிதை் ைற் றுை் விகிதொசொரை் .

5.

26.04.2020

ப ொது அறிவியல் - அன் றொட ெொை் வில் இயக்கவியல் ,
மின் னியல் , கொந்தவியல் .

இந் தியொவின் புவியியல் - நீ ர் ெளங் கள் - இந்திய ஆறுகள் ைண், கனிை ெளங் கள் ைற் றுை் இயற் கக ெளங் கள் - கொடு
ைற் றுை் ென உயிரினங் கள் .
இந் தியொவின் வரலொறும் ண் ொடும் - ைரொத்தியர்கள் விஜயநகர ைற் றுை் ேொமினி அரசுகளின் கொலை் - பதன் இந்திய
ெரலொறு
நட ் பு நிகழ் வுகள் – March 2020
6.

03.05.2020

இந் திய
ஆட்சியியல்
நொடொளுைன் றை்

-

ஒன் றிய

நிர்ெொகை் ,

ஒன் றிய

இந் திய ் ப ொருளொதொரம் - நிதி ஆகணயை் - ைத்திய ைொநில
அரசுகளுக்கிகடபயயொன நிதி, GST
இந் திய ததசிய இயக்கம் - தகலெர்கள் - ேொரதியொர்,
ெ.உ.சிதை் ேரனொர், கொைரொசர், தந்கத பேரியொர், இரொஜொஜி
திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு
(APTITUDE AND
MENTAL ABILITY) - தனி ெட்டி - கூட்டு ெட்டி - ேரே்பு பகொள் ளளவு

7.

10.05.2020

ப ொது அறிவியல் - ஒளி, ஒலி, பெே்ேை் , அணுக்கரு
இயற் பியல் , பலசர் (LASER), மின் னணுவியல் ைற் றுை் தகெல்
இந் தியொவின் புவியியல் - பெளொண் முகறகள் .
பேொக்குெரத்து - தகெல் பதொடர்பு.
இந் தியொவின் வரலொறும்

ண் ொடும் - இந்தியே்

ேண்ேொட்டின் இயல் புகள் , பெற் றுகையில் ஒற் றுகை – இனை் ,
பைொழி ெைக்கொறு
நட ் பு நிகழ் வுகள் – April 2020
8.

17.05.2020

இந் திய ஆட்சியியல் - ைொநில நிர்ெொகை் , ைொநில சட்டைன் றை் உள் ளொட்சி அகைே்புகள் , ேஞ் சொயத்து ரொஜ்
இந் திய ் ப ொருளொதொரம் - இந்திய பேொருளொதொர அகைே்பு
ைற் றுை் பெகலெொய் ே்பு உருெொக்கை்
இந் திய ததசிய இயக்கம் – (1905 - 1942) விடுதகலே்
பேொரொட்டத்தின் ேல் பெறு நிகலகள் : அகிை் கச முகறயின்
ெளர்ச்சி ைற் றுை் புரட்சிகர இயக்கங் கள்

திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு
(APTITUDE AND
MENTAL ABILITY) - கொலை்
ைற் றுை்
பெகல, கொட்சிக்
கொரணவியல்
9.

24.05.2020

ப ொது அறிவியல் - தனிைங் களுை் பசர்ைங் களுை் ,
அமிலங் கள் , கொரங் கள் , உே்புகள் , பேட்பரொலிய பேொருட்கள் ,
உரங் கள் , பூச்சி பகொல் லிகள்
இந் தியொவின் புவியியல் - சமூகே் புவியியல் - ைக்கள்
பதொகக அடர்த்தி ைற் றுை் ேரெல் - இனை் , பைொழிக் குழுக்கள்
ைற் றுை் முக்கியே் ேைங் குடிகள்
இந் திய
ஆட்சியியல்
கூட்டொட்சியின்
தன் கைகள் , ைத்திய - ைொநில உறவுகள்

10.

31.05.2020

அடிே்ேகடத்

இந் திய ் ப ொருளொதொரம் - நிலச் சீர்திருத் தங் கள் ைற் றுை்
பெளொண்கை
பெளொண்கையில்
அறிவியல்
பதொழில் நுட்ேத்தின் ேயன் ேொடு பதொழில் ெளர்ச்சி
இந் திய ததசிய இயக்கம் – (1942 – 1947) ெகுே்புெொதை் ைற் றுை்
பதசே்பிரிவிகன.

திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு
(APTITUDE AND
MENTAL ABILITY) - தருக்கக் கொரணவியல் - புதிர்கள் - ேககட எண் எழுத்துக் கொரணவியல் - எண் ெகர
நட ் பு நிகழ் வுகள் – May 2020
11.

07.06.2020

ப ொது அறிவியல் - உயிரியலின் ேரிணொைை் , ைரபியல் ,
உடலியங் கியல் , உணவியல் , உடல் நலை் ைற் றுை் முக்கிய
பகொட்ேொடுகள் உயிர் உலகின் ெககே்ேொடு, சுகொதொரை் , ைனித
பநொய் கள் , சுற் றுே்புறச்சூைல் ைற் றுை் சூைலியல் .
இந் தியொவின் புவியியல் - இயற் ககே் பேரிடர் - பேரிடர்
பைலொண்கை - சுற் றுச்சூைல் ைொசுேடுதல் கொரணங் களுை்
தடுே்பு முகறகளுை் - ேருெநிகல ைொற் றை் - ேசுகை ஆற் றல் .

12.

14.06.2020

இந் திய ஆட்சியியல்
சட்டத்தின் ஆட்சி

- பதர்தல் - இந்திய நீ தி அகைே்புகள் -

பேொதுெொை் வில் ஊைல் - ஊைல் தடுே்பு நடெடிக்கககள் பலொக்ேொல் ைற் றுை் பலொக் ஆயுக்தொ தகெல் உரிகை பேண்களுக்கு அதிகொரைளித்தல் - நுகர்பெொர் ேொதுகொே்பு
அகைே்புகள் - ைனித உரிகைகள் சொசனை் .

இந் திய ்
ப ொருளொதொரம்
திட்டங் கள்
சமூகே்
பிரச்சிகனகள் - ைக்கள் பதொகக, கல் வி, நல ெொை் வு, ஊரக
நலன் சொர், பெகலெொய் ே்பு, ெறுகை
13.

21.06.2020

தமிழ் நொட்டின் வரலொறு, மரபு,
ண் ொடு மற் றும் சமூக அரசியல் இயக்கங் கள் - தமிை் சமுதொய ெரலொறு அது
பதொடர்ேொன பதொல் லியல் கண்டுபிடிே்புகள் ,
சங் க கொலை் முதல் இக்கொலை் ெகரயிலொன தமிை் இலக்கிய
ெரலொறு
(ii) திருக்குறள்
இலக்கியை்

அ)

ைதச்

சொர்ேற் ற

தனித்தன் கையுள் ள

ஆ) அன் றொட ெொை் வியபலொடு பதொடர்புத் தன் கை
இ) ைொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கை்
ஈ) திருக்குறளுை் ைொறொத விழுமியங் களுை் - சைத்துெை் , ைனித
பநயை் முதலொனகெ
உ) சமூக அரசியல் பேொருளொதொர நிகை் வுகளில் திருக்குறள்
பேொருத்தே்ேொடு ஆ) திருக்குறள் தத்துெக் பகொட்ேொடுகள்
தமிழகத்தில் வளர்சசி
்
நிர்வொகம் - தமிை் நொட்டின் ைனிதெள
பைை் ேொட்டுக் குறியீடுகளுை் அெற் கற பதசிய ைற் றுை் பிற

ைொநிலங் களுக்கொன
குறியீடுகளுடன்
ஒே்ேொய் வுை்
தமிைகத்தின் சமூக பேொருளொதொர ெளர்ச்சிக்கு ைறுைலர்ச்சி
இயக்கங் களின் ேங் களிே்பு இட ஒதுக்கீட்டுக் தமிைகத்தின்
சமூக பேொருளொதொர ெளர்ச்சியில் சமூகநலத் திட்டங் களின்
அரசியல் கட்சிகளுை் ேலதரே்பு ைக்களுக்கொன நலத்திட்டங் கள்
பேறுை்
ெொய் ே்புகளுை்
தமிைகத்தின்
பேொருளொதொர
பேொக்குகள்
பகொள் ககக்கொன
நியொயங் களுை்
சமூக
ெளங் ககளே் தொக்கமுை் ேங் களிே்புை் .
14.

28.06.2020

தமிழ் நொட்டின் வரலொறு, மரபு,
ண் ொடு மற் றும் சமூக அரசியல் இயக்கங் கள் –
விடுதகலே் பேொரொட்டத்தில்
தமிை் நொட்டின் ேங் கு – ஆங் கிபலயருக்கு எதிரொன பதொடக்க
கொல கிளர்ச்சிகள் விடுதகலே் பேொரொட்டத்தில் பேண்களின்
ேங் கு ேத்பதொன் ேது ைற் றுை் இருேதொை் நூற் றொண்டுகளில்
தமிை் நொட்டின் சமூக -அரசியல் இயக்கங் களின் ேரிணொை
ெளர்ச்சி - நீ திக்கட்சி, ேகுத்தறிவு ெொதத்தின் ெளர்ச்சி சுயைரியொகத
இயக்கை் ,
திரொவிட
இயக்கை்
ைற் றுை்
இெ் வியக்கங் களுக்கொன அடிே்ேகட பகொள் கககள் , தந்கத
பேரியொர் ைற் றுை் பேரறிஞர் அண்ணொவின் ேங் களிே்புகள் .
தமிழகத்தில் வளர்சசி
்
நிர்வொகம் - சமூக நீ தியுை் சமூக
நல் லிணக்கமுை்
சமூகே்
பேொருளொதொர
பைை் ேொட்டின்

மூலொதொரங் கள் . தமிைகத்தின் கல் வி ைற் றுை் நலெொை் வு (Health)
முகறகைகள் , தமிைகே் புவியியல் கூறுகளுை் பேொருளொதொர
ெளர்ச்சியில் அெற் றின் தொக்கமுை் ேல் பெறு துகறகளில்
தமிைகை்
நிகை் த்தியுள் ள
சொதகனகள் ,
தமிைகத்தில்
மின் னொளுகக.
நட ் பு நிகழ் வுகள் – June 2020

15.

05.07.2020

Full Mock Test 1

16.

12.07.2020

Full Mock Test 2

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Most extensive and thoroughly balanced test series.
TNPSC like question pattern and OMR answer sheet marking.
Detailed answer discussion after every test.
Detailed answers will be provided for all questions.
Test timing – Every Sunday 2-5 p.m.
Test fee Rs.3500.

