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Athiyaman Team Free Online & Live Test Batch 2020 

 Website athiyamanteam.com Athiyaman Channel Videos  

 Email admin@athiyamanteam.com Telegram : https://bit.ly/3dJQz2G   

For TNPSC Group 2 2A Group 4, TNUSRB PC, RRB NTPC, Level 1, Assessor  

Offline Video Course Call / Whatsapp : 8681859181  

ஒவ்வ ொரு தேர்வுக்கு படிக்க த ண்டிய சமச்சீர் PDF வேொகுப்புகள் நமது தசனலில் 

வகொடுக்கப்படும் .  

  

ஒவ்வ ொரு தேர்வு முடிந்ே பின்னும் தேர்வுக்கு அடுத்ே நொள் தேர் ில்  

தகட்கப்பட்ட  ினொ  ிடடகள் தநரடையில் பொர்க்கப்படும். TIME: 8:30 PM 

 

இந்ே ஆன்டைன் தேர்வுகள் அடனத்து தபொட்டி தேர்வுகளுக்கு பயன்படும்  

 டகயில்  டி டமக்கப்படும். குறிப்பிட்ட ஒரு தேர்வுக்கு மட்டுமல்ை.  

 

TNPSC, TNUSRB, RRB, Forest, TN EB தபொன்ற தேர்வுகளுக்கு படிக்கும் அடன ரும் 

பயன்படுத்ேைொம் 

 

தேர்வு எழுதும் முன் குறிப்பிட்ட ஆன்டைன் தேர்வுக்கொன பொடம்  

நீங்கள் ேயொர் வசய்யும் தேர் ின் பொடத்ேிட்டத்ேில் உள்ளேொ என்படே சொிபொர்க்கவும். 

முடிந்ே டர அடனத்து ேக ல்கடளயும் முழுடமயொய் படித்து பயன்படுத்ேவும்  

 

ஏற்கனத  வசொல்ைப்பட்ட ேக ல்கடள பொர்க்கொமல் மீண்டும் மீண்டும் ஒதர சந்தேகங்கடள 

தகட்டு குழு ில் உள்ள தேொழர்கடள சிரமப்படுத்ே த ண்டொம்.  

 

உங்கள் ஆேரத  எங்கடள இன்னும் சிறப்பொக வசய்யப்பட ட க்கும். கற்றதை ே ம் 

ஆற்றதை  ரம். நன்றி  

 

Test Batch for Subscribers -  ிேிமுடறகடள படிக்கவும். 

• 2nd Schedule - அட்ட டை வகொடுக்கப்பட்டுள்ளது அேடன பொர்க்கவும். 

• ஆன்டைன் தேர்வுகள் ேமிழில் மட்டுதம நடடவபறும் 

• உங்களுடடய டகதபசியில் மட்டுதம நீங்கள் ஆன்டைன் தேர்வு எழுே முடியும்  

• வகொடுக்கப்பட்ட நொட்களில் மட்டுதம நீங்கள் தேர்வு எழுே முடியும்  

https://bit.ly/2Xq78ct
http://athiyamanteam.com/
https://www.youtube.com/channel/UCg85er3o0WAFy2mMTHV7crg/
https://bit.ly/3dJQz2G
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• ஏப்ரல் மொேம் முேல் அடுத்து  ருகின்ற ஒவ்வ ொரு மொேமும் எங்களொல் 

முடிந்ே டர கட்டைம் வசலுத்ேி படிக்க இயைொே மொை ர்களுக்கு உேவும்  ண்ைம் 

இங்கு ஆன்டைன் தேர்வுகள் நடத்ேப்படும். 

• இங்கு பேித ற்றம் வசய்யப்படும் தேர்வுகடள ேற்தபொடேக்கு நீங்கள் கட்டைம் 

வசலுத்ேொமல் எடுத்துக்வகொள்ளைொம். 

• ஆன்டைன் தேர்வுகடள எழுேி முடித்ேபின் உங்களுடடய மேிப்வபண் மற்றும் 

ேர ொிடச பட்டியடை நீங்கள் சொி பொர்க்கைொம். 

• குடறந்ேபட்சம் 25 முேல் 30  ினொக்கள் உள்ள ஒரு ஆன்டைன் 

தேர் ிற்கு எங்களுடடய அேியமொன் குழுமத்ேிலிருந்து ஒரு ர் குடறந்ேபட்சம் 4 

மைிதநரம் முேல் 5 மைிதநரம்  டர த டை வசய்கிதறொம். ஆன்டைன் தேர் ிற்கொன 

 ினொக்கடள எடுத்து அ ற்டற ேட்டச்சு வசய்து அேில் உள்ள பிடழகடள 

சொிபொர்த்து பின்னர் ஆன்டைன் தேர்வு எழுதும் ேளத்ேில் பேித ற்றம் வசய்து தேர்வு 

எழுேக்கூடிய தேர் ர்களுக்கு சொியொன முடறயில் தேர்வுகள் வசயல்படுகிறேொ என்படே 

தசொேடன வசய்ேல் தபொன்ற பல்த று த டைகள் இேன் பின்னைியில் 

உள்ளன. எனத  இந்ே தேர்வுகடள சொியொன முடறயில் பயன்படுத்துமொறு 

த ண்டுகிதறொம். 

• ஆன்டைன் தேர் ின்தபொது தேர் ர்கள் யொதரனும் ே றொக நடந்து வகொண்டொதைொ 

 ிேிமுடறகடள மீறினொதைொ ஒழுக்கமற்ற வசயல்களில் ஈடுபட்டொதைொ எந்ே ிேமொன 

முன் அறி ிப்பும் இன்றி ஆன்டைன் தேர் ில் இருந்து  ிைக்கி 

ட க்கப்படு ர் தேர்ட  அடன ரும் ஆக்கப்பூர் மொக பயன்படுத்ேிக் வகொள்ள 

த ண்டுகிதறொம் 

• அேியமொன் குழுமத்ேில் உள்ள தேொழர்களுக்கு நீங்கள் உே   ிரும்பினொல் இேில் 

குறிப்பிட்டுள்ள குடறந்ேபட்ச கட்டைத்டே (Rs.99) வசலுத்ேி நீங்கள் உே ைொம். 

• இது கட்டொயம் கிடடயொது. முழுக்க முழுக்க உங்களுடடய  ிருப்பம் மட்டுதம. முடிந்ே 

தேர்வுகடளயும் எழுே முடியும் 

• ேற்தபொது May 10 தேேி முேல் June 13ஆம் தேேி  டர நீங்கள் என்வனன்ன படிக்க 

த ண்டும் எந்ே பொடத்ேில் தேர்வு எழுே த ண்டும் என்பது பற்றிய முழுடமயொன 

ேக ல் வகொடுக்கப்பட்டுள்ளது 

• அட்ட டைடய பொர்த்து படிக்க ஆரம்பிக்கவும் உங்களுடடய நண்பர்களுக்கு 

இேடன பகிர்ந்து வகொள்ளவும். 

 

https://bit.ly/2Xq78ct
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Online Test  
Date & 
TIME Refer Book Lesson Names Questions 

Test # 1 May 10 
12th Polity 
Vol 1 1. இந்திய அரசமைப்பு 25-30 Qts 

     

Test # 2 May 13 
11th 
Economics 2. இந்திய பபொருளொதொரை் 25-30 Qts 

     

Test # 3 May 16 
12th Polity 
Vol 1 3. சட்டை ன்றை் 25-30 Qts 

     

Test # 4 May 19 
11th 
Economics 

4. இந்திய பபொருளொதொரை் சுதந்திரத்திற்கு 

முன்னருை் பின்னருை் 25-30 Qts 

     

Test # 5 May 22 
12th Polity 
Vol 1 5. ஆட்சித்துமற 25-30 Qts 

     

Test # 6 May 25 
11th 
Economics 6.இந்தியொவின் மைை்பொட்டு அனுபவங்கள் 25-30 Qts 

     

Test # 7 May 28 
12th Polity 
Vol 1 

7. இந்திய நீதித்துமற 

II. இந்தியொவில் உயரநீ்திைன்றங்கள் 25-30 Qts 

     

Test # 8 May 31 
11th 
Economics 8. ஊரக பபொருளொதொரை் 25-30 Qts 

     

Test # 9 June 3 
12th Polity 
Vol 1 

10.இந்தியொவில் கூட்டொட்சி 

I. (1 முதல் 103வமர திருத்தசச்ட்டை்) 25-30 Qts 

     

Test # 10 June 6 
11th 
Economics 11. தமிழ்நொட்டு பபொருளொதொரை் 25-30 Qts 

     

Test #11 June 9 
12th Polity 
Vol 1 12. இந்தியொவின் நிரவ்ொக அமைப்பு 25-30 Qts 

     

Test #12 June 12 
12th Polity 
Vol 1 12.மதசகட்டமைப்பின் சவொல்கள் 25-30 Qts 

     

Test #13 
Revision  June 15  TEST 1-11 ECONOMICS + Polity 100 Qts 
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