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Batch Starts on
25.05.2023 Thursday
(On every Thursday)

Timing
8 AM - 1.30 PM

3,500
Questions

Syllabus  Based No. of Tests

General Tamil 32 x 100 Qns

Mock Test 3 x 100 Qns

Total Tests 35

TEST SERIES FEE

Fees Details All Branches
(Including GST)

New Students d 7,000

Old Students  d5,000

98844 21666 / 98844 32666

TNPSC
குரூப்-I, II&IIA
முதல்நிலைத் ததர்வுத் ததாடர்

பாடத்திடட 
அடிப்பலடயில்
(தபாதுத் தமிழ்)

35 ததர்வுகள்

BATCH 7



TEST DATE PAPER SYLLABUS BASED

1 25.05.2023 Language

• பாரதியார், பாரதிதாசன், நாமக்கல் ்கவிஞர், ்கவிமணி ததசி்க விநாய்கம் 
பிள்ளை ததாடர்பான தசய்தி்கள, சிறநத ததாடர்்கள, சிறப்பு தபயர்்கள.

• சமயப் தபாது்ம உணர்த்திய தாயுமானவர், இராமலிங்க அடி்களைார், 
திரு.வி. ்கல்யாண சுநதரனார் ததாடர்பான தசய்தி்கள மற்றும் 
தமற்த்காள்கள.

2 01.06.2023 Language

• மரபுக்கவி்த - முடியரசன், வாணிதாசன், சுரதா, ்கணணதாசன், 
உடும்ை நாராயண்கவி, பட்டுகத்காட்்ட ்கல்யாண சுநதரம், 
மருத்காசி ததாடர்பான தசய்தி்கள, அ்டதமாழிதபயர்்கள.

• புதுக்கவி்த - ந. பிசசமூர்த்தி, சி.சு. தசல்ைப்பா, தருமு சிவராமு, 
பசுவய்யா, இரா. மீனாட்சி, சி. மணி, சிற்பி மு. தமத்தா, ஈதராடு 
தமிழன்பன், அப்துல் ரகுமான், ்கைாப்ரியா, ்கல்யாணஜி, ஞானக 
கூத்தன், ததாடர்பான தசய்தி்கள, தமற்த்காள்கள, சிறப்புத் ததாடர்்கள 
மற்றும் எழுதிய நூல்்கள.

3 08.06.2023 Language

• தமிழில் ்கடித இைககியம் - நாட்குறிப்பு, ஜவ்கர்ைால் தநரு, ம்காத்மா 
்காநதி, மு. வரதராசனார், தபரறிஞர் அணணா ததாடர்பான தசய்தி்கள.

• தமிழில் சிறு்க்த்கள த்ைப்பு - ஆசிரியர் – தபாருத்துதல்.
• தமிழர் வணி்கம் - ததால்லியல் ஆய்வு்கள - ்கடற் பயணங்கள 

ததாடர்பான தசய்தி்கள.

4 15.06.2023 Language

• தமிழின் ததான்்ம - தமிழ் தமாழியின் சிறப்பு, திராவிட தமாழி்கள 
ததாடர்பான தசய்தி்கள.

• உ்ரந்ட - ம்றம்ையடி்கள, பரிதிமாற்்க்ைஞர், ந.மு. 
தவங்கடசாமி நாட்டார், ரா.பி. தசதுப்பிள்ளை, திரு.வி.்க., 
்வயாபுரிப்பிள்ளை, தபரா. தனிநாய்கம் அடி்கள, தசய்குதம்பி பாவைர் 
- தமாழிந்ட ததாடர்பான தசய்தி்கள.

• உ.தவ. சாமிநாத ஐயர், தத.தபா. மீனாட்சி சுநதரனார், 
சி. இைககுவனார் – தமிழ்ப்பணி ததாடர்பான தசய்தி்கள.

5 22.06.2023 Language Revision Test 1 (Test No: 1 to 4)

6 29.06.2023 Language

• ததவதநயப்பாவாணர் - அ்கரமுதலி, பாவைதரறு தபருஞ்சித்திரனார், 
தமிழ்த்ததாணடு ததாடர்பான தசய்தி்கள.

• நி்கழ்்க்ை (நாட்டுப்புறக ்க்ை்கள) ததாடர்பான தசய்தி்கள.
• ஜி.யு. தபாப் - வீரமாமுனிவர் தமிழ்த்ததாணடு சிறப்பு ததாடர்்கள.
• தமிழ்தமாழியில் அறிவியல் சிநத்ன்கள ததாடர்பான தசய்தி்கள.

7 06.07.2023 Language

• தந்த தபரியார் - தபரறிஞர் அணணா - முத்துராமலிங்கர் - 
அம்தபத்்கர் - ்காமராசர் – மா.தபா. சிவஞானம் - ்காயிததமில்ைத் - 
சமுதாயத் ததாணடு.

• தமிழ் ம்களிரின் சிறப்பு - மூவலூர் ராமாமிர்தத்தம்மாள, டாகடர். 
முத்துைட்சுமி அம்்மயார், தவலு நாசசியார் மற்றும் சாத்ன 
ம்களிர் - விடுத்ைப் தபாராட்டத்தில் ம்களிர் பஙகு - தில்்ையாடி 
வளளியம்்ம, ராணி மங்கம்மாள, அன்னி தபசணட் அம்்மயார்.

• நூை்கம் பற்றிய தசய்தி்கள.

8 13.07.2023 Language

• ்க்ை்கள - சிற்பம் - ஓவியம் - தபசசு - தி்ரப்படக்க்ை ததாடர்பான 
தசய்தி்கள.

• தமிழ்கம் - ஊரும் தபரும், ததாற்றம், மாற்றம் பற்றிய தசய்தி்கள.
• உை்களைாவிய தமிழர்்கள சிறப்பும், தபரு்மயும், தமிழ்ப் பணியும்.
• உணதவ மருநது - தநாய் தீர்ககும் மூலி்்க்கள ததாடர்பான 

தசய்தி்கள.

SYLLABUS BASED (General Tamil)



9 20.07.2023 Language Revision Test 2 (Test No: 1, ,2, 3, 4, 6, 7, 8)

10 27.07.2023 Language

• அறநூல்்கள: நாைடியார், நான்மணிக்கடி்்க, பழதமாழி நானூறு, 
முதுதமாழிக்காஞ்சி, திரி்கடு்கம், இன்னா நாற்பது, இனிய்வ நாற்பது, 
சிறுபஞ்சமூைம், ஏைாதி, ஓௗ்வயார் பாடல்்கள ததாடர்பான தசய்தி்கள, 
பதிதனணகீழ்க்கணககு நூல்்களில் பிற தசய்தி்கள.

11 03.08.2023 Language
• புறநானூறு, அ்கநானுறு, நற்றி்ண, குறுநததா்்க, ஐஙகுறுநூறு, 

்கலித்ததா்்க ததாடர்பான தசய்தி்கள, தமற்த்காள்கள, அடிவ்ரய்ற, 
எட்டுத்ததா்்க, பத்துப்பாட்டு நூல்்களில் உளளை பிற தசய்தி்கள.

12 10.08.2023 Language

• திருககுறள ததாடர்பான தசய்தி்கள, தமற்த்காள்கள, ததாட்ர 
நிரப்புதல் (இருபத்்தநது அதி்காரம் மட்டும்). அன்பு, பணபு, ்கல்வி, 
த்களவி, அறிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம், தபா்ற, நட்பு, வாய்்ம, ்காைம், 
வலி, ஒப்புரவறிதல், தசய்நன்றி, சான்றாண்ம, தபரியா்ரத் 
து்ணகத்காடல், தபாருள தசயல்வ்்க, வி்னத்திட்பம், இனிய்வ 
கூறல், ஊக்கமு்ட்ம, ஈ்்க, ததரிநது தசயல்வ்்க, இன்னா 
தசய்யா்ம, கூடா நட்பு, உழவு.

• ்கம்பராமாயணம், இராவண ்காவியம் ததாடர்பான தசய்தி்கள, 
தமற்த்காள்கள, பாவ்்க, சிறநத ததாடர்்கள.

13 17.08.2023 Language
• சிைப்பதி்காரம் – மணிதம்க்ை ததாடர்பான தசய்தி்கள, 

தமற்த்காள்கள, சிறநத ததாடர்்கள, உட்பிரிவு்கள மற்றும் ஐம்தபரும் - 
ஐஞ்சிறுங ்காப்பியங்கள ததாடர்பான தசய்தி்கள.

14 24.08.2023 Language Revision Test 3 (Test No: 10 to 13)

15 31.08.2023 Language

• தபரியபுராணம் - நாைாயிர திவ்வியப்பிரபநதம் - திருவி்ளையாடற் 
புராணம் - ததம்பாவணி - சீறாப்புராணம் ததாடர்பான தசய்தி்கள.

• மதனான்மணியம் - பாஞ்சாலி சபதம் - குயில் பாட்டு - இரட்டுற 
தமாழிதல் (்காளைதம்கப் புைவர் - அழகிய தசாக்கநாதர் ததாடர்பான 
தசய்தி்கள).

16 07.09.2023 Language

• சிற்றிைககியங்கள: திருககுற்றாைககுறவஞ்சி - ்கலிங்கத்துப்பரணி - 
முத்ததாளளைாயிரம், தமிழ்விடு தூது - நநதிக்கைம்ப்கம், முககூடற்பளளு, 
்காவடிசசிநது, முத்துககுமாரசுவாமி பிள்ளைத் தமிழ், இராஜராஜ 
தசாழன் உைா ததாடர்பான தசய்தி்கள. 

• நாட்டுப்புறப்பாட்டு - சித்தர் பாடல்்கள ததாடர்பான தசய்தி்கள.

17 14.09.2023 Language

• சமய முன்தனாடி்கள: அப்பர், சம்பநதர், சுநதரர், மாணிக்கவாச்கர், 
திருமூைர், குைதச்கர ஆழ்வார், ஆணடாள, சீத்த்ைசசாத்தனார், 
எச.ஏ. கிருஷண பிள்ளை, உமறுப்புைவர் ததாடர்பான தசய்தி்கள, 
தமற்த்காள்கள, சிறப்பு தபயர்்கள.

18 21.09.2023 Language Revision Test 4 (Test No: 15 t0  17)

19 21.09.2023 Language Revision Test 5 (Test No: 13, 14, 15, 16, 17)

20 28.09.2023 Language

• தபாருத்துதல்: (i) தபாருத்தமான தபாரு்ளைத் ததர்வு தசய்தல், (ii) பு்கழ் 
தபற்ற நூல், நூைாசிரியர்.

• தபாருநதாச தசால்்ைக ்கணடறிதல்.
• தசாற்்க்ளை ஒழுஙகுபடுத்தி தசாற்தறாடராககுதல்.

21 05.10.2023 Language

• ததாடரும் ததாடர்பும் அறிதல் (i) இத்ததாடரால் குறிக்கப்தபறும் 
சான்தறார், (ii) அ்டதமாழியால் குறிக்கப்தபறும் நூல்.

• ஓதரழுத்து ஒருதமாழி உரிய தபாரு்ளைக ்கணடறிதல்.
• வி்டகத்கற்ற வினா்வத் ததர்நததடுத்தல்.



SALEM: 99436 22022  |  95001 22022 
No. 189/1, Meyanoor Road, Near ARRS Multiplex,  
Opp. Venkateshwara Complex, Salem – 636 004.

KOVAI: 93848 48036  |  75021 65390  
No. 347, D.S. Complex (3rd Floor), Nehru Street, 
Ram Nagar, Gandipuram Central Bus Stand 
(Back Side), Kovai – 641 009.

MADURAI: 91500 21999  |  91500 21998 
No. 199, Dharshini Tower, 1st Floor, Vaigai Colony,  
Anna Nagar, Madurai – 625 020 .

THANJAVUR: 78711 69099  |  78715 71819 
Muthu Complex, Pantaloons Showroom Basement, 
No. 243, Cauvery Nagar, Opp. New Housing Unit, 
Thanjavur – 613 005.

TIRUNELVELI: 91500 10079 
58, IVY Towers, 3rd Floor, Near to Palai Bus Stand, 
(Next to Muthamil Hospital), Palayamkottai, 
Tirunelveli - 627 002.

KOVILPATTI: 90037 90335  |  81222 80685 
No. 15, Kathiresan Kovil Road,  Behind Kaliamman 
Temple,  Kovilpatti – 628 501. 

CHENNAI: 98844 21666  |  98844 32666 
Old No. 52, New No. 1, 9th Street, F-Block, 1st Avenue Main Road, (Near Istha Siddhi Vinayakar Temple), Anna Nagar East, Chennai – 600 102.

TEST CENTRES

22 12.10.2023 Language
• பிரித்ததழுது்க. - இைக்கணக குறிப்பறிதல்.
• பழதமாழி்கள.

23 19.10.2023 Language

• எதிர்சதசால்்ை எடுத்ததழுதுதல்.
• பி்ழ திருத்தம் (i) சநதிப்பி்ழ்ய நீககுதல், (ii) ஒரு்ம, பன்்ம 

பி்ழ்கள, மரபுப் பி்ழ்கள, வழுவுச தசாற்்க்ளை நீககுதல்/பிறதமாழிச 
தசாற்்க்ளை நீககுதல்.

• ஆஙகிைச தசால்லுககு தநரான தமிழ்சதசால்்ை அறிதல்.

24 26.10.2023 Language Revision Test 6 (Test No: 20 to 23)

25 02.11.2023 Language

• ஒலி தவறுபாடறிநது சரியான தபாரு்ளையறிதல்.
• தவர்சதசால்்ைத் ததர்வு தசய்தல்.
• தவர்சதசால்்ைக த்காடுத்து வி்னமுற்று, வி்னதயசசம், 

வி்னயாை்ணயும் தபயர், ததாழிற்தபயர் உருவாக்கல்.

26 09.11.2023 Language

• அ்கர வரி்சப்படி தசாற்்க்ளைச சீர் தசய்தல்.
• எது்்க, தமா்ன, இ்யபு இவற்றுள ஏததனும் ஒன்்றத் 

ததர்நததழுதுதல்
• தபயர்சதசால்லின் வ்்கயறிதல்.

27 23.11.2023 Language

• எவ்வ்்க வாககியம் எனக ்கணதடழுதுதல்.
• தன்வி்ன, பிறவி்ன, தசய்வி்ன, தசயப்பாட்டு வி்ன 

வாககியங்க்ளைக ்கணதடழுதுதல்.
• உவ்மயால் விளைக்கப்தபறும் தபாருத்தமான தபாரு்ளைத் 

ததர்நததழுதுதல்.

28 30.11.2023 Language Revision Test 5 (Test No: 25 to 27)

29 07.12.2023 Language Full Test 1

30 14.12.2023 Language Full Test 2

31 21.12.2023 Language Full Test 3

32 28.12.2023 Language Full Test 4

33 11.01.2024 Mock Test 1

34 25.01.2024 Mock Test 2

35 01.02.2024 Mock Test 3


