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TNPSC Group 4 / Gr 2 2A Prelims TOPPERS Batch NOVEMBER 

Tamil Medium Batch  

(Limited Students Only Join Before Nov 2nd) 

Email: askathiyaman@gmail.com 

TNPSC Group 4 VAO Group 2 2A தேர்வுக்கு படிக்க புத்ேகம் இல்லாே தோழர்கள் அதியமான் அகாடமி வெளியிட்டு உள்ள புத்ேகங்களள 

ொங்கி படிக்கலாம்

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

WHATSAPP / CALL: 9994359181   OR   8681859181    

 

➢ அதியமான் அகாடமியிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 12 அல்லது அதற்கு மமற்பட்ட புத்தகம் வாங்கி இருப்பின், GROUP 4 

VIDEOS + TESTS BATCH கட்டணத்தில் 20% வறை கட்டண சலுறக இருக்கும்.  

➢ புத்தகம் வாங்கிய மதாழர்கள் இதறை பயன்படுத்தி ககாள்ளவும்.  
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READ INSTRUCTION BEFORE JOIN. 

COURSE START FROM: NOVEMBER  2nd 2022 

Class Tests Duration: 6 Months Plan / 180 Days  VALIDITY: 12 MONTHS / 2023 - குரூப் 4 / 2A மதர்வு வறை  

பயிற்சிக்  கட்டணம்: INR 8,000 | 30% சிைப்பு தள்ளுபடி   

தற்மபாது நறடமுறையில் உள்ள கட்டணம் - INR. 5500   

முதலில் இறணயும் நண்பர்களுக்கு:  OCT 26th வரை : RS 4600 (ATHIYAMAN 7th YEAR) 

OCT 27th முதல் NOV 2nd வரை: RS 4999  

Install Athiyaman Team App: https://bit.ly/2Xq78ct      Telegram: https://t.me/athiyamancbe  

 

இந்த TOPPERS பேட்ச் - யில் எப்ேடி இணைவது ?  

நமது 9994359181 என்ற எண்ணிற்கு gpay மூலம் கட்டைம் செலுத்திய பின் கீபே உள்ள ேடிவத்ணத பூர்த்தி 

செய்து தரவும்                      

  GPAY NUMBER: 9994359181 

 

TOPPERS VIDEO CLASS + TESTS BATCH Form link:  https://forms.gle/txGsDhKhiX1KKP2S8  
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GROUP 4 VIDEO CLASS + TESTS 2023 BATCH பற்றிய முக்கிய ேகெல்கள் 

 

➢ TNPSC Group 4 VAO பாடத்திட்டத்ளே படிக்க விருப்பமுள்ளெர்கள், வீட்டில் இருந்து ஆன்றலன் வகுப்றப பயன்படுத்தி படிக்க எண்ணுமவார், 

மவறலக்கு கசன்று ககாண்மட மதர்வுக்கு  படித்து முடிக்க நிளைப்பெர்கள், படித்து முடித்து தேர்வு எழுதி பயிற்சி வபற விரும்புெர்கள், நிச்சயம் 

தேர்ச்சி வபற தெண்டும் அேற்காை பயிற்சிளய தமற்வகாள்ள தெண்டும் எை விரும்புபெர்கள் இந்ே TNPSC Group 4 Video Class Batch ல் 

இறணந்து ககாள்ளலாம்  

➢ ஏற்கைதெ குரூப் 4 VAO ஆன்ளலன் ெகுப்பில் இளைந்துள்ள தோழர்கள் இதில் இளைய தேளெயில்ளல.  

➢ குரூப் 4 VAO தேர்வுக்கு படிக்க விருப்பம் உள்ளெர்கள் இந்ே ஆன்றலன் வகுப்புகறள  பயன்படுத்தி வகாள்ளவும் 

➢ ஆன்ளலன் வீடிதயாக்கள் & ஆன்ளலன் தேர்வுகள் இைண்டுமம இடம்வபறும்.  

➢ ஒவ்வொரு நாளும் என்வைன்ை பாடங்கள் படிக்க தெண்டும் என்பது ேனி வீடிமயா வகுப்பாக  ககாடுக்கப்படும்  

➢ ஒவ்வொரு ொரத்திற்கும் தனி அட்டவறண நமது கசயலியில் வெளியிடப்படும். 

➢ ஒவ்கவாரு வாைத்திற்கும் படித்த பாடங்களில் இருந்து மதர்வு நறடகபறும் 

➢ நீங்கள் விரும்பும் தநரத்தில் விரும்பும் தேதியில் தேர்வுகளள எழுேலாம்.  

➢ Email: askathiyaman@gmail.com 

➢ Whatsapp: 8681859181 

➢ TOPICS COVER:  GROUP 4 VAO (TAMIL + GS + Maths) பாடத்திட்டம் மட்டும் 

➢ வீடிமயா வகுப்புகள் நீங்கள் விரும்பும் மநைத்தில் பார்க்கலாம் 

➢ இந்த மபட்ச் மவலிடிட்டி, முடியும் வறை நீங்கள் இந்த வீடிமயாக்கறள எங்கிருந்து மவண்டுமாலும் எத்தறை முறை மவண்டுமாலும் பார்க்க 

முடியும். 

➢ பாடங்களள படித்து முடித்து வகாடுக்கப்பட்ட தேதிகளில் நீங்கள் விரும்பும் தநரத்தில் தேர்வு எழுதிக் வகாள்ளலாம். முடிந்ேெளர வகாடுக்கப்பட்ட 

தேதிகளில் அளைத்து பாடங்களளயும் சரியாை முளறயில் படித்து ெரவும். 
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➢ 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. 

➢ வீடிமயா வகுப்புகள் மற்றும் தேர்வு எழுதும் அளைத்து மாைெர்களிடமும் நீங்கள் எவ்ொறு தபாட்டி தபாட்டு எழுதி ெருகிறீர்கள் என்பளே நீங்கள் 

அறிந்து வகாள்ள முடியும். 

➢ உங்கள் சந்மதகம் தீர்க்க, ஒவ்கவாரு வாைமும் உங்கமளாடு ஒரு மநைறல வகுப்பும் நறடகபறும் 

➢ வீடிமயா வகுப்புகள் அறைத்தும் பதிவு கசய்யப்பட்ட (RECORDED CLASS – HD QUALITY) வகுப்புகளாக இருக்கும் 

➢ ஆன்றலன் வகுப்புகள் மற்றும் தேர்வுகளள சரியாக பயன்படுத்தவில்றல என்றாலும் ேெறாை வசயலில் ஈடுபட்டாலும் ஆன்றலன் வகுப்பில் 

இருந்து நீக்கப்படுவீர்.  

➢ தேர்வுக்கு தேளெயாை 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. 

➢ NOTE: கட்டைம் வசலுத்திய பின் கட்டைத்ளே திரும்ப வபற இயலாது  

➢ உங்களிடம் புத்ேகம் இல்ளல எனில் ATHIYAMAN TEAM சார்பாக வெளியிடப்பட்ட & UNIT 8, UNIT 9 BOOKS, வபாது ேமிழுக்கு 4 புத்ேகமும் வபாது 

அறிவுக்கு 8 புத்ேகங்களள (HISTORY, POLITY, INM, GEOGRAPHY, ECONOMICS, PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY, TAMIL PYQ) TOTAL 16 

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

➢ படிக்க தெண்டிய பாடத்திற்க்காை PDF வோகுப்புகளள நீங்கள் எங்களுளடய இளையேளத்தில் பதிவிறக்கம் வசய்து வகாள்ளலாம். 
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EXAM: TNPSC GROUP 4 VAO 

Topics/Subjects to be covered: TNPSC Group 4 VAO மதர்வின்  முழுறமயாை பாடத்திட்டம் 

TNPSC Group 4 SYLLABUS - TAMIL + GS + MATHS 

வகுப்புகள் ஆைம்பம் : NOVEMBER 2nd  2022 

வகுப்புகள்:  முன் பதிவு கசய்யப்பட்ட வகுப்புகள் + மநைறல வகுப்புகள்: 
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LIVE CLASS :  

மநைறல வகுப்புகளின் நீளம்: மநைறல வகுப்பு 70 முதல் 120 நிமிடங்கள் வறை நீடிக்கும்;  

RECORDED CLASS :     

முன் பதிவுகசய்யப்பட்ட வகுப்புகளின் சைாசரி பதிவு காலம் சுமார் 60-100 நிமிடங்கள்  

மற்றும் ஒரு சைாசரி மாணவருக்கு ஒரு வகுப்பு முடிக்க மதாைாயமாக 2-3 மணிமநைம் ஆகும். 

வகுப்புகள் கசல்லுபடியாகும் காலம்: குரூப் 4 மதர்வு வறை அல்லது  டிசம்பர் 31, 2022  

பயிற்று கமாழி: தமிழ்  

பயிற்சிக்  கட்டணம்: INR 8,000 | 30% சிைப்பு தள்ளுபடி  

தற்மபாது நறடமுறையில் உள்ள கட்டணம் - INR. 5500   

முதலில் இறணயும் நண்பர்களுக்கு:  

OCT 26th வரை : RS 4600 (ATHIYAMAN 7th YEAR) 

OCT 27th முதல் NOV 2nd வரை: RS 4999  
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அடிக்கடி மகட்கப்படும் மகள்விகள் 

இந்த வகுப்பில் யார் பாடம் நடத்துவார்கள்? 

கற்பித்தல் மற்றும் Content தைத்தில் அதியமான் ஒருமபாதும் சமைசம் கசய்து ககாள்வதில்றல. 

இந்த வகுப்பில்  ைாஜ்குமார் , விஜயன் , தமிழ் ப்ரியா மற்றும் கபான்ைன் ஆகிய நான்கு ஆசிரியர்கள் இருப்பார்கள்.  

அவர்கள் இந்தத் துறையில் மிகுந்த அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் மற்றும் ஒரு மாணவருக்குத் மதர்வில் மதர்ச்சி கபறுவதற்கு என்ை கசய்ய 

மவண்டும் என்பறதப் புரிந்து புரிந்து கசயல்படுவார்கள்.  

அவர்கமள இது மபான்ை பல மதர்வுகறள  எடுத்து அதில் சிைப்பாகச்கசய்திருக்கிைார்கள். ஆயிைக்கணக்காை கவற்றிகைமாை மாணவர்கள் 

தங்கள் கற்பித்தல் முறைக்கு உறுதியளித்துள்மளாம். 

மற்றும் அவர்களின் கவற்றிக்கு அதியமான் ஆசிரியர்கமள காைணம்.  

இந்தத்திட்டத்றதப் பற்றி  தீர்மானிப்பதற்கு முன், அதியமான் கசயலியில் &  அதியமானின்  YouTube மசைலில் அவர்களின் சில வகுப்புகறள 

பார்க்கவும். 

 

எப்மபாது  பாடத்திட்டம் முடிவறடயும்? 

வருகின்ை மார்ச் மாதம் மதர்வு அறிவிப்பு வைலாம். எைமவ அதறை அடிப்பறடயாக  ககாண்மட வகுப்புகள் எடுக்கப்படும். ஒவ்கவாரு வாைமும் 

உங்களுக்கு அட்டவறண ககாடுக்கப்பட்டு அதற்காை வகுப்புகளும் மதர்வுகளும் இருக்கும்.  
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இந்தத் வகுப்பில்  நாங்கள் மபாதுமாை மநைம் எடுத்து உங்கள் பாடத்திட்டத்றத மதர்வு மததிகளுக்கு முன்மப முடித்துவிடுமவாம், கவறலப்பட 

மவண்டாம். 

 

இந்த வகுப்புகளின் Content  Athiyaman Team இன்YouTube மசைலில் உள்ள வகுப்புகறள எந்த வறகயிலும் ஒத்திருக்கிைதா? 

இல்றல,  

இந்த வகுப்புகளின் Content   எங்களின் YouTube வகுப்புகளில் இருந்து  மவறுபட்டதாக இருக்கும்.    

எங்கள் YouTube பாடங்களிலிருந்து ஒரு மாணவர் கபற்றிருக்கக்கூடிய Knowledge அடிப்பறடயில் இந்தத் வகுப்புகள் மமலும் 

உருவாக்கப்படும்.  

இதில் முழுறமயாை புரிதல் ஏற்படுத்தப்படும் .  

இந்த வகுப்புகள் அறைத்தும் சமீபத்திய மதர்வு முறைக்கு ஏற்ப,மதர்வில் மகட்கப்பட்ட அறைத்து வறகயாை மகள்விகளும் அவற்றின் 

பாடங்கறளப் பற்றிய உங்கள் புரிதறல அதிகரிக்க வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளை.  

 

நமது சந்மதகங்கள் எவ்வாறு தீர்க்கப்படும்? 

அதியமான் APP ல்"CHAT / LIVE "  ன் மூலம், மாணவர்களின்எண்ணிக்றக மிகவும் குறைவாக இருக்கும் என்பதால், மிகச் சிைப்பாக 

நிர்வகிக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது. 

எங்களின் எந்தகவாரு தளத்திலும் APP / WHATSAPP / CALL ஒவ்கவாரு மாணவருக்கும் பதிலளிக்க நாங்கள் எப்மபாதும் முயற்சிப்மபாம், 

ஆைாலும் ஆசிரியர்களிடமிருந்து "தனிப்பட்ட சந்மதகங்கறளத் தீர்க்கும் வகுப்புகறள (ONE TO ONE DOUBT SESSION)" நீங்கள் எதிர்பார்த்தால், 

தயவுகசய்து பதிவு கசய்ய மவண்டாம்.  
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அது நறடமுறைவாய்ப்பு குறைவு .  மமலும், கபரும்பாலாை சந்மதகங்கள் கபாதுவாைறவ. எைமவ, நீங்கள் ஒழுங்காகவும் மநர்றமயாகவும் 

இருந்தால், நீங்கள் மகட்க விரும்பும்கபரும்பாலாை விஷயங்களுக்கு தாைாகமவ பதில் கிறடக்கும் என்பறத நீங்கள் புரிந்துககாள்வீர்கள். 

உண்றமயில், மற்ை மாணவர்களின் விைவல்கள் மற்றும் அவர்களின் பதில்கறளப் படிப்பதன் மூலம், நீங்கள் பல சுவாைஸ்யமாை மற்றும் 

பயனுள்ள விஷயங்கறளக் கற்றுக்ககாள்ளலாம்.  

ஒரு சில நல்லமனிதர்கள் கதாடர்பு ககாள்ளும்மபாது, அவர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் கற்றுக்ககாள்கிைார்கள் மற்றும் கபாதுவாக மிகவும் 

சிக்கலாை பிைச்சறைகளுக்கு கூட தீர்வு காண முடியும். மதறவப்படும் மபாகதல்லாம், விவாதங்களில் பங்களிக்கவும் உங்கள் 

மகள்விகளுக்கு உதவவும் நாங்கள் தயாைாக இருப்மபாம். 

எந்த மகள்விகளும் பிளாட்ஃபார்மில் கபாருத்தமற்ைதாகமவா அல்லது திரும்பத் திரும்ப மகட்கப்பட்டதாகமவா இருக்கும் பட்சத்தில் 

பதிலளிக்கப்படாது.  

எமது கடந்தகால மாணவர்கள் அதற்கு உறுதியளிக்க முடியும்.  

அதிக கவைம் மதறவ என்று நாங்கள் கருதிைால், அமர்வுகளின் மபாது அறத எடுத்துக்ககாள்மவாம்.  

அறைத்து மாணவர்களும் தவைாமல் Announcement / CHAT பக்கத்றதப் பார்றவயிட்டு பங்மகற்க மவண்டும். 

அங்கு SPAM அல்லது பயைற்ை மபச்சு இருக்காது. இது உங்களுக்குத் மதறவயாைறத மட்டுமம ககாண்டிருக்கும்  கல்வி சார்ந்த 

விஷயங்கள். 

 

திைமும் எத்தறை மணி வகுப்புகள் இருக்கும் ? 

3 மணி மநைம் முதல் 4 மணி மநைம் 
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வகுப்புகள் எப்படி ககாடுக்கப்படும் ? 

 

 

இது மபால நமது கசயலியில் கதளிவாக ககாடுக்கப்படும் 
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இந்த மபட்ச் - யில் எப்படி இறணவது ?  

எங்கறள கதாடர்பு ககாண்டு நீங்கள் இந்த மபட்ச் - யில் இறணயலாம் 

ஏமதனும் சந்மதகம் இருப்பின் எங்கறள கதாடர்பு ககாள்ளலாம் 

WHATSAPP / CALL: 9994359181   OR   8681859181    

 

அல்லது  

நமது அதியமான் கசயலியில் கசன்று நீங்கள் இறணயலாம் 

Athiyaman App > STORE > TNPSC TOPPERS BATCH NOVEMBER 2023 
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