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TNUSRB POLICE / TNPSC / FOREST தேர்வுக்கு படிக்க புத்ேகம் இல்லாே தோழர்கள் அதியமான் அகாடமி 

வெளியிட்டு உள்ள புத்ேகங்களள ொங்கி படிக்கலாம்

BOOKS ORDER LINK: https://athiyamanteam.com/shop    

WHATSAPP / CALL: 9994359181   OR   8681859181    

READ INSTRUCTION BEFORE JOIN. 

COURSE START FROM: JULY 10th  

VALIDITY: POLICE PC தேர்வு வரை அல்லது SEPTEMBER 30, 2022 

POLICE VIDEO CLASS + TESTS 2022 BATCH பற்றிய முக்கிய ேகெல்கள் 

 

➢ POLICE PC பாடத்திட்டத்ளே படிக்க விருப்பமுள்ளெர்கள், வீட்டில் இருந்து ஆன்ரலன் வகுப்ரை 

ையன்ைடுத்தி ைடிக்க எண்ணுதவார், தவரலக்கு சென்று சகாண்தட தேர்வுக்கு  படித்து முடிக்க 

நிளைப்பெர்கள், படித்து முடித்து தேர்வு எழுதி பயிற்சி வபற விரும்புெர்கள், நிச்சயம் தேர்ச்சி வபற 

தெண்டும் அேற்காை பயிற்சிளய தமற்வகாள்ள தெண்டும் எை விரும்புபெர்கள் இந்ே POLICE PC 

Video Class Batch ல் இரைந்து சகாள்ளலாம்  

➢ ஏற்கைதெ POLICE PC ஆன்ளலன் ெகுப்பில் இளைந்துள்ள தோழர்கள் இதில் இளைய 

தேளெயில்ளல.  

➢ POLICE தேர்வுக்கு படிக்க விருப்பம் உள்ளெர்கள் இந்ே ஆன்ரலன் வகுப்புகரள  பயன்படுத்தி 

வகாள்ளவும் 

➢ ஆன்ளலன் வீடிதயாக்கள் & ஆன்ளலன் தேர்வுகள் இைண்டுதே இடம்வபறும்.  
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➢ ஒவ்வொரு நாளும் என்வைன்ை பாடங்கள் படிக்க தெண்டும் என்பது சகாடுக்கப்ைடும்  

➢ ஒவ்வொரு ொரத்திற்கும் ேனி அட்டவரை நமது செயலியில் வெளியிடப்படும். 

➢ ஒவ்சவாரு வாைத்திற்கும் ைடித்ே ைாடங்களில் இருந்து தேர்வு நரடசைறும் 

➢ நீங்கள் விரும்பும் தநரத்தில் விரும்பும் தேதியில் தேர்வுகளள எழுேலாம்.  

➢ Email: askathiyaman@gmail.com 

➢ Whatsapp: 8681859181 

➢ TOPICS COVER:  POLICE PC பாடத்திட்டம் மட்டும் 

➢ வீடிதயா வகுப்புகள் நீங்கள் விரும்பும் தநைத்தில் ைார்க்கலாம் 

➢ இந்ே தைட்ச் தவலிடிட்டி, முடியும் வரை நீங்கள் இந்ே வீடிதயாக்கரள எங்கிருந்து தவண்டுோலும் 

எத்ேரை முரை தவண்டுோலும் ைார்க்க முடியும். 

➢ பாடங்களள படித்து முடித்து வகாடுக்கப்பட்ட தேதிகளில் நீங்கள் விரும்பும் தநரத்தில் தேர்வு எழுதிக் 

வகாள்ளலாம். முடிந்ேெளர வகாடுக்கப்பட்ட தேதிகளில் அளைத்து பாடங்களளயும் சரியாை 

முளறயில் படித்து ெரவும். 

➢ தேர்வு எழுதி முடித்ேவுடன் உங்களுளடய மதிப்வபண் உங்களுளடய ேரெரிளச அளைத்தும்  

ஆண்ட்ராய்டு வசயலியில் வேரிவிக்கப்படும். 

➢ ஒவ்வொரு தேர்விலும் எவ்ொறு நீங்கள் முன்தைற்றம் அளடந்து ெருகிறீர்கள் என்ற ரிப்தபார்ட் 

உங்களுக்கு இருக்கும். 

➢ உங்களுளடய PERFORMANCE எவ்ொறு உயர்ந்து ெருகிறது என்பளேயும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். 

➢ வீடிதயா வகுப்புகள் ேற்றும் தேர்வு எழுதும் அளைத்து மாைெர்களிடமும் நீங்கள் எவ்ொறு தபாட்டி 

தபாட்டு எழுதி ெருகிறீர்கள் என்பளே நீங்கள் அறிந்து வகாள்ள முடியும். 

➢ உங்கள் ெந்தேகம் தீர்க்க, ஒவ்சவாரு வாைமும் உங்கதளாடு ஒரு தநைரல வகுப்பும் நரடசைறும் 

➢ வீடிதயா வகுப்புகள் அரைத்தும் ைதிவு செய்யப்ைட்ட (RECORDED CLASS – HD QUALITY) வகுப்புகளாக 

இருக்கும் 

➢ ஆன்ரலன் வகுப்புகள் ேற்றும் தேர்வுகளள சரியாக ையன்ைடுத்ேவில்ரல என்றாலும் ேெறாை 

வசயலில் ஈடுபட்டாலும் ஆன்ரலன் வகுப்பில் இருந்து நீக்கப்படுவீர்.  

➢ தேர்வுக்கு தேளெயாை SAMACHEER BOOKS PDF அளைத்தும் நமது இளையேளத்தில் 

பதிவிறக்கம் வசய்துவகாள்ளலாம்.  

➢ தேர்வில் தகட்கப்படும் விைாக்களில் உங்களுக்கு நிச்சயமாை ேெறு சந்தேகம் இருப்பின் அேளை 

நீங்கள் ரிப்தபார்ட் வசய்யலாம். 

➢ உங்களிடம் சமச்சீர் புத்ேகம் இருப்பின் படிக்க இன்னும் எளிளமயாக இருக்கும். 
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➢ NOTE: கட்டைம் வசலுத்திய பின் கட்டைத்ளே திரும்ப வபற இயலாது  

➢ உங்களிடம் புத்ேகம் இல்ளல எனில் ATHIYAMAN TEAM சார்பாக வெளியிடப்பட்ட TNPSC BOOKS 

UNIT 8, UNIT 9 BOOKS, வபாது ேமிழுக்கு 4 புத்ேகமும் வபாது அறிவுக்கு 8 புத்ேகங்களள (HISTORY, 

POLITY, INM, GEOGRAPHY, ECONOMICS, PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY, TAMIL PYQ BOOK 

TOTAL 16 BOOKS நீங்கள் ொங்கிக் வகாள்ளலாம்.  https://athiyamanteam.com/shop/ 

EXAM: TN POLICE PC EXAM 2022 

Topics/Subjects to be covered: TNUSRB PC தேர்வின்  முழுரேயாை ைாடத்திட்டம் 

TNUSRB PC FULL SYLLABUS - GS + ULAVIYAL  

வகுப்புகள் ஆைம்ைம் : FRIDAY, JULY 8th , 2022 

வகுப்புகள்:  முன் ைதிவு செய்யப்ைட்ட வகுப்புகள் + தநைரல வகுப்புகள்: 

LIVE CLASS :  

தநைரல வகுப்புகளின் நீளம்: தநைரல வகுப்பு 70 முேல் 120 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும்;  

RECORDED CLASS :     

முன் ைதிவுசெய்யப்ைட்ட வகுப்புகளின் ெைாெரி ைதிவு காலம் சுோர் 60-100 நிமிடங்கள்  

ேற்றும் ஒரு ெைாெரி ோைவருக்கு ஒரு வகுப்பு முடிக்க தோைாயோக 2-3 ேணிதநைம் ஆகும். 

வகுப்புகள் செல்லுைடியாகும் காலம்: PC EXAM 2022 வரை அல்லது  SEP 30, 2022 வரை 
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ையிற்று சோழி: ேமிழ்  

ையிற்றுக் கட்டைம்: INR 2500 |  OFFER COUPON CODE : POLICE700  

Discount : Rs 700 

ேற்தைாது நரடமுரையில் உள்ள கட்டைம் - INR. 1800 (Join Before July 7th)   

 

அடிக்கடி தகட்கப்ைடும் தகள்விகள் 

இந்ே வகுப்பில் யார் ைாடம் நடத்துவார்கள்? 

கற்பித்ேல் ேற்றும் Content ேைத்தில் அதியோன் ஒருதைாதும் ெேைெம் செய்து சகாள்வதில்ரல. 

இந்ே வகுப்பில்  ைாஜ்குோர் , விஜயன் ேற்றும் சைான்ைன் ஆகிய மூன்று ஆசிரியர்கள் 

இருப்ைார்கள்.  

அவர்கள் இந்ேத் துரையில் மிகுந்ே அனுைவம் வாய்ந்ேவர்கள் ேற்றும் ஒரு ோைவருக்குத் 

தேர்வில் தேர்ச்சி சைறுவேற்கு என்ை செய்ய தவண்டும் என்ைரேப் புரிந்து புரிந்து 

செயல்ைடுவார்கள்.  

அவர்கதள இது தைான்ை ைல தேர்வுகரள  எடுத்து அதில் சிைப்ைாகச்செய்திருக்கிைார்கள். 

ஆயிைக்கைக்காை சவற்றிகைோை ோைவர்கள் ேங்கள் கற்பித்ேல் முரைக்கு 

உறுதியளித்துள்தளாம். 

ேற்றும் அவர்களின் சவற்றிக்கு அதியோன் ஆசிரியர்கதள காைைம்.  

இந்ேத்திட்டத்ரேப் ைற்றி  தீர்ோனிப்ைேற்கு முன், அதியோன் செயலியில் &  அதியோனின்  

YouTube தெைலில் அவர்களின் சில வகுப்புகரள ைார்க்கவும். 

 

எப்தைாது  ைாடத்திட்டம் முடிவரடயும்? 

வருகின்ை JUNE 30th  தேர்வு அறிவிப்பு வைலாம். எைதவ அேரை அடிப்ைரடயாக  சகாண்தட 

வகுப்புகள் எடுக்கப்ைடும். ஒவ்சவாரு வாைமும் உங்களுக்கு அட்டவரை சகாடுக்கப்ைட்டு 

அேற்காை வகுப்புகளும் தேர்வுகளும் இருக்கும்.  

இந்ேத் வகுப்பில்  நாங்கள் தைாதுோை தநைம் எடுத்து உங்கள் ைாடத்திட்டத்ரே தேர்வு 

தேதிகளுக்கு முன்தை முடித்துவிடுதவாம், கவரலப்ைட தவண்டாம். 
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இந்ே வகுப்புகளின் Content  Athiyaman Team இன்YouTube தெைலில் உள்ள வகுப்புகரள எந்ே 

வரகயிலும் ஒத்திருக்கிைோ? 

இல்ரல,  

இந்ே வகுப்புகளின் Content   எங்களின் YouTube வகுப்புகளில் இருந்து  தவறுைட்டோக 

இருக்கும்.    

எங்கள் YouTube ைாடங்களிலிருந்து ஒரு ோைவர் சைற்றிருக்கக்கூடிய Knowledge அடிப்ைரடயில் 

இந்ேத் வகுப்புகள் தேலும் உருவாக்கப்ைடும்.  

இதில் முழுரேயாை புரிேல் ஏற்ைடுத்ேப்ைடும் .  

இந்ே வகுப்புகள் அரைத்தும் ெமீைத்திய தேர்வு முரைக்கு ஏற்ை,தேர்வில் தகட்கப்ைட்ட அரைத்து 

வரகயாை தகள்விகளும் அவற்றின் ைாடங்கரளப் ைற்றிய உங்கள் புரிேரல அதிகரிக்க 

வடிவரேக்கப்ைட்டுள்ளை.  

 

நேது ெந்தேகங்கள் எவ்வாறு தீர்க்கப்ைடும்? 

அதியோன் APP ல்"CHAT / LIVE "  ன் மூலம், ோைவர்களின்எண்ணிக்ரக மிகவும் குரைவாக 

இருக்கும் என்ைோல், மிகச் சிைப்ைாக நிர்வகிக்கப்ைட்டு கட்டுப்ைடுத்ேப்ைடுகிைது. 

எங்களின் எந்ேசவாரு ேளத்திலும் APP / WHATSAPP / CALL ஒவ்சவாரு ோைவருக்கும் 

ைதிலளிக்க நாங்கள் எப்தைாதும் முயற்சிப்தைாம், ஆைாலும் ஆசிரியர்களிடமிருந்து "ேனிப்ைட்ட 

ெந்தேகங்கரளத் தீர்க்கும் வகுப்புகரள (ONE TO ONE DOUBT SESSION)" நீங்கள் எதிர்ைார்த்ோல், 

ேயவுசெய்து ைதிவு செய்ய தவண்டாம்.  

அது நரடமுரைவாய்ப்பு குரைவு .  தேலும், சைரும்ைாலாை ெந்தேகங்கள் சைாதுவாைரவ. 

எைதவ, நீங்கள் ஒழுங்காகவும் தநர்ரேயாகவும் இருந்ோல், நீங்கள் தகட்க 

விரும்பும்சைரும்ைாலாை விஷயங்களுக்கு ோைாகதவ ைதில் கிரடக்கும் என்ைரே நீங்கள் 

புரிந்துசகாள்வீர்கள். 

உண்ரேயில், ேற்ை ோைவர்களின் விைவல்கள் ேற்றும் அவர்களின் ைதில்கரளப் ைடிப்ைேன் 

மூலம், நீங்கள் ைல சுவாைஸ்யோை ேற்றும் ையனுள்ள விஷயங்கரளக் கற்றுக்சகாள்ளலாம்.  

ஒரு சில நல்ல ேனிேர்கள் சோடர்பு சகாள்ளும்தைாது, அவர்கள் ஒருவருக்சகாருவர் 

கற்றுக்சகாள்கிைார்கள் ேற்றும் சைாதுவாக மிகவும் சிக்கலாை பிைச்ெரைகளுக்கு கூட தீர்வு காை 

முடியும். தேரவப்ைடும் தைாசேல்லாம், விவாேங்களில் ைங்களிக்கவும் உங்கள் தகள்விகளுக்கு 

உேவவும் நாங்கள் ேயாைாக இருப்தைாம். 
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எந்ே தகள்விகளும் பிளாட்ஃைார்மில் சைாருத்ேேற்ைோகதவா அல்லது திரும்ைத் திரும்ை 

தகட்கப்ைட்டோகதவா இருக்கும் ைட்ெத்தில் ைதிலளிக்கப்ைடாது.  

எேது கடந்ேகால ோைவர்கள் அேற்கு உறுதியளிக்க முடியும்.  அதிக கவைம் தேரவ என்று 

நாங்கள் கருதிைால், அேர்வுகளின் தைாது அரே எடுத்துக்சகாள்தவாம்.  

அரைத்து ோைவர்களும் ேவைாேல் Announcement / CHAT ைக்கத்ரேப் ைார்ரவயிட்டு 

ைங்தகற்க தவண்டும். அங்கு SPAM அல்லது ையைற்ை தைச்சு இருக்காது. இது உங்களுக்குத் 

தேரவயாைரே ேட்டுதே சகாண்டிருக்கும்  கல்வி ொர்ந்ே விஷயங்கள். 

திைமும் எத்ேரை ேணி வகுப்புகள் இருக்கும் ? 

3 ேணி தநைம் முேல் 4 ேணி தநைம் 

வகுப்புகள் எப்ைடி சகாடுக்கப்ைடும் ? 

 

இது தைால நேது செயலியில் சேளிவாக சகாடுக்கப்ைடும் 

இந்ே தைட்ச் - யில் எப்ைடி இரைவது ?  

நேது அதியோன் செயலியில் சென்று  நீங்கள் இரையலாம் 

Athiyaman App > STORE > TNUSRB POLICE PC VIDEO CLASS + TEST - BATCH JULY 2022 

 அல்லது எங்கரள சோடர்பு  சகாண்டு  Whatsapp 8681859181 நீங்கள் இந்ே தைட்ச் - யில் இரையலாம் 
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ஏதேனும் ெந்தேகம் இருப்பின் எங்கரள சோடர்பு சகாள்ளலாம் 

WHATSAPP / CALL: 9994359181   OR   8681859181    
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