
 
    

 

TNPSC Group 4 VAO Exam 2019 - TNPSC Tamil 75 Days Study Plan 

TNPSC Group 4 VAO (CCSE 4) தேரவ்ிற்கு ப ொதுே்ேமிழ்  குதியை எ ் டி நீங்கள்  டிக்கலொம் 

ஒவ்பவொரு நொளும் எயே எயே  டிக்க தவண்டும் எந்ே புே்ேம்  டிக்க தவண்டும் இவற்யற      

75 நொட்களுக்குள் எ ் டி  டிக்கலொம் என்ற முழு  டிக்கும் திட்டம் (TNPSC Group 4 VAO CCSE 4 

Tamil Study Plan – 75 Days) சமசச்ீர ்புே்ேக அடி ் யடயில் பகொடுக்க ் ட்டுள்ளது. 

TNPSC Group 4 VAO Exam 2019 - TNPSC Tamil 75 Days Study Plan  

சமசச்ீர் புத்தக அடிப்படையில் படிக்க வேண்டியடே  

ோரம்  நாள் வததி  படிக்க வேண்டியடே 

முதல்  

ோரம்  நாள் 1 ஜூன் 8 

பாைத்திை்ைம் &  

முந்டதய 5 ஆண்டு வினாத்தாள்கள்  

 நாள் 2 ஜூன் 9 6 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 3 ஜூன் 10 6 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 4 ஜூன் 11 7ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 5 ஜூன் 12 7ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 6 ஜூன் 13 7ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 7 ஜூன் 14 6ேது & 7ேது தமிழ் திருப்புதல்  

முதல் ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

இரண்ைாம் 

ோரம்  நாள் 8 ஜூன் 15 8 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 9 ஜூன் 16 8 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 10 ஜூன் 17 8 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 11 ஜூன் 18 9 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 12 ஜூன் 19 9 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 13 ஜூன் 20 9 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 14 ஜூன் 21 8 ேது & 9 ேது தமிழ் திருப்புதல்  

இரண்ைாம் ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

மூன்றாம்  

ோரம்  நாள் 15 ஜூன் 22 10 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 16 ஜூன் 23 10 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  
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 நாள் 17 ஜூன் 24 10 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 18 ஜூன் 25 11 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 19 ஜூன் 26 11 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 20 ஜூன் 27 11 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 21 ஜூன் 28 

10 ேது & 11ேது படழய  

புத்தகம் திருப்புதல் 

மூன்றாம் ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

நான்காம்  

ோரம்  நாள் 22 ஜூன் 29 12 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 23 ஜூன் 30 12 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 24 ஜூடல 1 12 ேது தமிழ் படழய புத்தகம்  

 நாள் 25 ஜூடல 2 11 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 26 ஜூடல 3 11 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 27 ஜூடல 4 11 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 28 ஜூடல 5 

12 ேது தமிழ் படழய புத்தகம் &  

11 ேது தமிழ் புது புத்தகம் திருப்புதல் 

நான்காம் ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

ஐந்தாம்  

ோரம்  நாள் 29 ஜூடல 6 9 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 30 ஜூடல 7 9 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 31 ஜூடல 8 9 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 32 ஜூடல 9 6 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 33 ஜூடல 10 6 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 34 ஜூடல 11 

6 ேது 9ேது தமிழ் 

புது புத்தகம் திருப்புதல் 

 நாள் 35 ஜூடல 12 

6 ேது 9ேது 11ேது தமிழ் 

புது புத்தகம் திருப்புதல் 

ஐந்தாம் ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

ஆறாம்  

ோரம்  நாள் 36 ஜூடல 13 7 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  
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 நாள் 37 ஜூடல 14 7 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 38 ஜூடல 15 8 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 39 ஜூடல 16 8 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 40 ஜூடல 17 10 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 41 ஜூடல 18 10 ேது தமிழ் புது புத்தகம்  

 நாள் 42 ஜூடல 19 

7 ேது 8ேது & 10ேது 

தமிழ் புது புத்தகம்  

ஆறாம் ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

ஏழாம்  

ோரம்  நாள் 43 ஜூடல 20 

6ேது & 7ேது தமிழ்  

படழய புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 44 ஜூடல 21 

6ேது & 7ேது தமிழ்  

படழய புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 45 ஜூடல 22 8 ேது தமிழ் படழய புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 46 ஜூடல 23 8 ேது தமிழ் படழய புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 47 ஜூடல 24 9 ேது தமிழ் படழய புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 48 ஜூடல 25 9 ேது தமிழ் படழய புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 49 ஜூடல 26 

6ேது 7ேது 8ேது 9ேது தமிழ்  

படழய புத்தகம் திருப்புதல்  

ஏழாம் ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

எை்ைாம்  

ோரம்  நாள் 50 ஜூடல 27 

10 ேது தமிழ் படழய  

புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 51 ஜூடல 28 

10 ேது தமிழ் படழய  

புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 52 ஜூடல 29 

11 ேது தமிழ் படழய  

புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 53 ஜூடல 30 

11 ேது தமிழ் படழய  

புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 54 ஜூடல 31 

12 ேது தமிழ் படழய  

புத்தகம் திருப்புதல்  

 நாள் 55 ஆகஸ்ை் 1 

12 ேது தமிழ் படழய  

புத்தகம் திருப்புதல்  
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 நாள் 56 ஆகஸ்ை் 2 

10ேது 11ேது 12ேது தமிழ்  

படழய புத்தகம் திருப்புதல்  

எை்ைாம் ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

ஒன்பதாேது  

ோரம்  நாள் 57 ஆகஸ்ை் 3 

ஆறாம் ேகுப்பு & ஏழாம் ேகுப்பு  

தமிழ் மாதிரி வதரவ்ு  

 நாள் 58 ஆகஸ்ை் 4 

எை்ைாம் & ஒன்பதாம் ேகுப்பு  

தமிழ் மாதிரி வதரவ்ு  

 நாள் 59 ஆகஸ்ை் 5 

பத்தாம் ேகுப்பு  

தமிழ் மாதிரி வதரவ்ு  

 நாள் 60 ஆகஸ்ை் 6 

11 ஆம் ேகுப்பு  

தமிழ் மாதிரி வதரவ்ு  

 நாள் 61 ஆகஸ்ை் 7 

11 ஆம் ேகுப்பு  

தமிழ் மாதிரி வதரவ்ு  

 நாள் 62 ஆகஸ்ை் 8 

6ேது 9ேது & 11ஆம் ேகுப்பு  

தமிழ் மாதிரி வதரவ்ு  

 நாள் 63 ஆகஸ்ை் 9 

ஆறாம் ேகுப்பு முதல் 12 ஆம் ேகுப்பு  

ேடர தமிழ் மாதிரி வதரவ்ு 1 

ஒன்பதாேது ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

பத்தாேது  

ோரம்  நாள் 64 ஆகஸ்ை் 10 

ஆறாம் ேகுப்பு முதல் 12 ஆம் ேகுப்பு  

ேடர தமிழ் மாதிரி வதரவ்ு 2 

& தேறு சசய்யும் பகுதிடய படித்தல்  

 நாள் 65 ஆகஸ்ை் 11 

ஆறாம் ேகுப்பு முதல் 12 ஆம் ேகுப்பு  

ேடர தமிழ் மாதிரி வதரவ்ு 3  

& தேறு சசய்யும் பகுதிடய படித்தல்  

 நாள் 66 ஆகஸ்ை் 12 

ஆறாம் ேகுப்பு முதல்  

எை்ைாம் ேகுப்பு ேடர திருப்புதல்  

& தேறு சசய்யும் பகுதிடய படித்தல்  

 நாள் 67 ஆகஸ்ை் 13 

ஒன்பதாம் & பத்தாம் ேகுப்பு திருப்புதல்  

& தேறு சசய்யும் பகுதிடய படித்தல்  

 நாள் 68 ஆகஸ்ை் 14 

11ஆம் ேகுப்பு & 12 ஆம் ேகுப்பு திருப்புதல்  

& தேறு சசய்யும் பகுதிடய படித்தல்  

 நாள் 69 ஆகஸ்ை் 15 

முழுடமயான திருப்புதல்  

முக்கிய பகுதி மற்றும் வினா குறிப்புகள்  

 நாள் 70 ஆகஸ்ை் 16 

முழுடமயான திருப்புதல்  

முக்கிய பகுதி மற்றும் வினா குறிப்புகள்  
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பத்தாேது ோரம் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது  

கூடுதல் 

நாை்கள்  நாள் 71 ஆகஸ்ை் 17 

பாைத்திை்ை அடிப்படையில் வதரவ்ு 1 

& தேறு சசய்யும் பகுதிடய படித்தல்  

முக்கிய பகுதி மற்றும் வினா குறிப்புகள்  

 நாள் 72 ஆகஸ்ை் 18 

பாைத்திை்ை அடிப்படையில் வதரவ்ு 2 

& தேறான பகுதிடய படித்தல்  

முக்கிய பகுதி மற்றும் வினா குறிப்புகள்  

 நாள் 73 ஆகஸ்ை் 19 

பாைத்திை்ை அடிப்படையில் வதரவ்ு 3 

& தேறான பகுதிடய படித்தல்  

முக்கிய பகுதி மற்றும் வினா குறிப்புகள்  

 நாள் 74 ஆகஸ்ை் 20 

பாைத்திை்ை அடிப்படையில் வதரவ்ு 4 

& தேறான பகுதிடய படித்தல்  

முக்கிய பகுதி மற்றும் வினா குறிப்புகள்  

 நாள் 75 ஆகஸ்ை் 21 

பாைத்திை்ை அடிப்படையில் வதரவ்ு 5 

& தேறான பகுதிடய படித்தல்  

முக்கிய பகுதி மற்றும் வினா குறிப்புகள்  

சபாதுத் தமிழ் படிக்க வேண்டியடே முடிந்தது இனி உங்கள் பயிற்சி அேசியம்  

    

 

நாள் 76 முதல்  

நாள் 85 ேடர  

ஆகஸ்ை் 22 முதல்  

ஆகஸ்ை் 31 ேடர  

புதியதாக எடதயும் படிக்காமல் ஏற்கனவே  

படித்தேற்றில் சிறிதும் தேறின்றி 

முழுடமயாக வதரவ்ிற்கு தயாராகவும்  

    

வதரவ்ில் சேற்றி சபற்று அரசு அதிகாரியாக ோழ்த்துகள் 

 

அதியமான் குழுமத்தின் சார்பாக TNPSC Group 4 & VAO  (Also useful for Group 2 Prelims, Goup 2A and 

other TNPSC Exams 2019) வதரவ்ிற்கு வதடேயான வீடிவயா ேகுப்புகளில் இடணய விருப்பம் 

உள்ளேரக்ள் எங்கடள சதாைர்பு சகாள்ளலாம். 

TNPSC Group 4 VAO (CCSE 4) Exam Course Fees: 3500  

More Details:  https://athiyamanteam.com/tnpsc/ccse-4-group-4-vao/ 

வீடிவயாக்கடள உங்களின் சமாடபல்  அல்லது வலப்ைாப் - யில் OFFLINE – யில் 

பாரத்்து சகாள்ளலாம். 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/
https://athiyamanteam.com/tnpsc/ccse-4-group-4-vao/


 
    

 

சமாத்த காசணாளிகள் : 300+ Videos 

ேகுப்புகள் : வதரவ்ிற்கு வதடேயான முழுடமயான பாைத்திை்ைம் (தமிழில்) 

ஆன்டலன் ேகுப்பில் இடணவோரக்்கு இலேசமாக ஆன்டலன் வதரவ்ுகள், 

அதற்கான வினா விடை சதாகுப்பு PDF ேடிவில் ேழங்கப்படும் 

தமிழ்  ஆன்டலன் வதரவ்ு : 4000 தமிழ் வினா விடைகள்  

கணிதம் ஆன்டலன் வதரவ்ு : 1000 வினா விடைகள் 

 

ஆன்டலன் வதரவ்ில் மைட்ும் இடணய விரும்புவோர ்கீவழ உள்ள  

லிங்டக பயன்படுத்தி ஆன்டலன் வதரவ்ில்  இடணயலாம்.  

https://athiyamanteam.com/tnpsc-2019-test-batch/ 

Answer Key PDF மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பப்படும் 
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