
 
 

        
 

செய்தி அியிக்கை எண்.: 01- 2021 

யிம்ப எண்.: 574  

                       

தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்யாகணனம் 
துகத் ததர்வுைள் ? டிெம்ர் 2020 

அியிக்கை 

துகத் ததர்வுைள்- டிெம்ர் 2020-க்ைா யிண்ணப்ங்ைள் இகணனயமி மூநாை நட்டும் 
யபதயற்ைப்டுைின். 

 

தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்யாணணனத்தால் ிபந்தபப் திவு துணத்ததர்வுகள்  டிசம்ர்?2019? ; 

அிமுகப்டுத்தப்ட்டுள்து. எதய, துணத்ததர்வுகளுக்கு யிண்ணப்ிக்குமுன் யிண்ணப்தாபர்கின் 
யியபங்கண ிபந்தபப் தியில் தி ன தயண்டும் . அணத்து  யிண்ணப்தாபர்களும் ஆதார் எண்ணண 
கட்டானநாக துணத் ததர்வுக்கா ிபந்தபப் திவுடன் இணணக்க தயண்டும் . எதய, ஏற்ககதய ிபந்தபப் 
திவு கசய்தயர்களும், அதில் ஆதார் எண்ணணப் தின தயண்டும். 

 

யிண்ணப்தாபர்கள் இணணனயமி மூநாக நட்டுதந துணத் ததர்யிற்கு  யிண்ணப்ிக்க தயண்டும்.   
ி யணககில் கப்டும் யிண்ணப்ங்கள் ஏற்றுக்ககாள்ப்டநாட்டாது . யிண்ணப்க் கட்டணம் 
கசலுத்தினிருந்தாலும் அணய ிபாகரிக்கப்டும். 

 

ததர்யின் சனர்  :  துகத் ததர்வுைள் ? டிெம்ர் ? 2020 

 அியிக்கை ாள்  :  08.01.2021 

முடிவு தபம் நற்றும் ாள் :  29.01.2021 & 11/59 ி.. 
ததர்வு கைசறும் தததிைள் :14/02/2021 Kjy; 21/02/2021 tiu (rdp kw;Wk; “hapw;Wf;fpHik cl;gl) 

  ததர்வு ைட்ைணம்               : திவு ைட்ைணநாை ரூ.30/-ம், ஒவ்சயாரு ததர்யிற்கும் ததர்வு ைட்ைணம்   
U:/200-?k; தெர்த்து இகணனயமி மூநாை நட்டுதந செலுத்தப்ை தயண்டும். 
ி யகைைில் செலுத்தப்டும் ைட்ைணங்ைள் அனுநதிக்ைப்ை நாட்ைாது 
/ ஏற்றுக்சைாள்ப்ைநாட்ைாது. 

 

சாதுயா யியபங்ைள்:  

1. துணத் ததர்வுகள் டிசம்ர் ? 2020 திருத்தினணநக்கப்ட்ட ாடத்திட்டம் – ததர்வு அணநப்பு முணனில் 
அபசாணண (ிண) எண்.33, ணினார் நற்றும் ிர்யாக சீர்திருத்தத் (எம்) துண, ாள். 02/03/2017- 

அபசாணண (ிண) எண்.144, ணினார் நற்றும் ிர்யாக சீர்திருத்தத் (எம்) துண, ாள். 26/10/2018?ன்டி 
ணடகறும். 

2. யிண்ணப்தாபர்கள் கா அட்டயணணனில் உள் எத்தண ததர்வுகணமம் எழுதுயதற்கு 
யிண்ணப்ிக்காம். ஒரு யிண்ணப்தாபர், ஒதப தபத்தில் ணடகயிருக்கும் இபண்டு அல்து 
அதற்கு தநற்ட்ட ததர்வுகண எழுத யிண்ணப்ித்திருந்து, அதற்காக அத்ததர்வுகளுக்குரின ததர்வு 
நுணமவுச் சீட்டு கப்ட்டிருந்தாலும், தது யிருப்ப்டி அத்ததர்வுகில் ஏதாயது ஒரு ததர்ணய 
நட்டுதந எழுதுயதற்கு அயர் அனுநதிக்கப்டுயார். 

3. யிண்ணப்ங்கள் ததர்யாணணன இணணனதம் www.tnpsc.gov.in - www.tnpscexams.net மூநாக நட்டுதந திவு 
கசய்னப்ட    தயண்டும்  

4. யிண்ணப்ிக்கும்தாது  ைட்ைண  யியபங்ைகப்  திவு  செய்த  ின்ர் . அதற்ைா  
தையல்  திகபனில்  யரும்யகப  ைாத்திருக்ைவும் /   இகைனில்  “Back”  அல்து  “Refresh” 

சாத்தான்ைக  இனக்ைாநல்  ைாத்திருக்ை  தயண்டும்  என்தக  ையத்தில்  
சைாள்  தயண்டும் .  இல்கசனில்  ணப்ரிநாற்ம்  தகைடும் / இபண்ைாம்  
முகனாை  ணம்  செலுத்தும்  சூழ்ிக  ஏற்டும் . இகத  தயிர்ப்தற்ைாைக்  
ைாத்திருக்ை  தயண்டும் . யிண்ணப்தாபர்  ிற்ைாத்  ததகயக்ைாை  யிண்ணப்  
ைிக  தியிக்ைம்  செய்து  கயத்திருக்ைாம் . 
 

 

 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.net/


5 யிண்ணப்தாபர்கள் ஒவ்கயாரு ததர்யிற்கும் ரூ/200-? ததர்வுக் கட்டணநாகவும், திவுக் கட்டணநாக 
ரூ/30-?ம் தசர்த்து இணணனயமி கசலுத்தும் முணனில் அதாயது இணணனயங்கி, ற்று அட்ணட- 

ைைன் அட்கை முக ஆைினயற்ில் ஏததனும் ஒரு முகனில் நட்டுதந ததர்வு ைட்ைணத்கத 
செலுத்தாம். ி யகைைில் செலுத்தப்டும் ைட்ைணங்ைள் அனுநதிக்கப்ட நாட்டாது / 
அவ்யாறு கசலுத்தப்ட்டிருந்தால் கட்டணம் திருப்ித் தபப்டநாட்டாது. 

6 துணத்ததர்யிற்கு யிண்ணப்ிக்கும் யிண்ணப்தாபர்கள் அண்ணநனில் எடுக்கப்ட்ட (மூன்று 
நாதங்களுக்கு நிகாநல்) ாஸ்தா ர்ட் அயிா  ீம்  அல்து  கயள்ண  ி 
ின்பும்  ககாண்ட  கதியா  ிமற்டத்ணத  இணணனயமி   யிண்ணப் த்தில்  
திதயற்ம்  கசய்ன  தயண்டும் . ிமற்டத்தின்  அவு  30kb - 40kb நற்றும்  165 x 125 

pixels–அயிலும்  நற்றும்  ணககனாப்ம்  20kb ?  30kb நற்றும்  80 x 125 pixels– 

அயிலும்  ல்  தபத்துடன்  இருத்தல்  தயண்டும் . தற்ைம் - தாபாய்டு  
ிமற்ைங்ைள்  சைாண்ை  யிண்ணப்ங்ைள்  ஏற்றுக்  சைாள்ப்ைநாட்ைாது . 

7 தநற்காணும்  அிவுணபகண  ின்ற்ாத  யிண்ணப்ங்கள்  கசல்ாததாக்கப்டும் . 
8 ிமற்டம்  நற்றும்  ணககனாப்த்திண  இணணனயமி  யிண்ணப்த்தில்  அதற்கா  

இணணப்புகில்  முணதன  திதயற்ம்  கசய்ன  தயண்டும் . 
9 யிண்ணப்தாபர்கள் தங்கின் தித்துய யிண்ணப் எண் நற்றும் ிந்த தததிணன குிப்ிட்டு  

ததர்யாணணன இணணனதத்தில் தங்கது நுணமவுச்சீட்டிண 12/02/2021 முதல் 21/02/2021 யணப 
தியிக்கம் (Download) கசய்துககாள்ாம். தங்கது ணிப்திதயட்டில் ததர்ச்சி குித்து திமம் 
காருட்டு நுணமவுச் சீட்டிண த்திபப்டுத்த தயண்டும். நாற்று நுணமவுச்சீட்டு குித்து 
கப்டும் தகாரிக்ணககள் கண்டிப்ாக ரிசீிக்கப்ட நாட்டாது. 

10 யிண்ணப்தாபர்கள் ததர்வு கதாடங்குயதற்கு அணப நணி தபம் முன்ாக ததர்வுக்கூடத்திற்குள் 
யருணக புரின தயண்டும்.  ததர்வுகள் கதாடங்கின ின்ர் யரும் யிண்ணப்தாபர்கள் எயரும் 
ததர்வுக்கூடத்திற்குள் அனுநதிக்கப்ட நாட்டார்கள். 

11 நாற்றுத் திாி யிண்ணப்தாபர்கள், அயர்கின் இனாணந யணகனிண யிண்ணப்த்தில் 
தயாநல் குிப்ிட தயண்டும்.  தநலும், நாற்றுத் திாி குித்த ஆதாபத்திண கட்டானநாக 
ததர்வு அணனில் சநர்ப்ிக்க தயண்டும். 

12 ார்ணயனற் யிண்ணப்தாபர்கள் / தங்கள் ணககால் எழுத முடினாத நாற்றுத்திாி 
யிண்ணப்தாபர்கள் நட்டுதந ததர்வு எழுதுயதற்கு உதயினார்கள் அநர்த்திக்ககாள் 
அனுநதிக்கப்டுயார்கள்.  இதப நாற்றுத் திாி யிண்ணப்தாபர்களுக்கு (காது தகாததார், 
யாய் தசாததார் தான்) ததர்வு எழுத உதயினார்கள் அனுநதிக்கப்டநாட்டார்கள். 

13 யிண்ணப்தாபர்கள் யிண்ணப்ித்த ின்ர் ததர்வு ணநனம் நாற்ம், கனர் / தந்ணத கனர் / 
யனது / ிந்த தததி –ல் திருத்தம் தான் தகாரிக்ணககள் ஏற்றுக்ககாள்ப்டநாட்டாது. 

14 துணத்ததர்வு யிண்ணப்தாபர்களுக்கா யிதிமுணகள் / ாடத்திட்டம், ததர்வு அணநப்பு முண / 
ததர்யின் கனர் / ததர்வுக்குினடீு / ததர்வுகளுக்கா கட்டணம், துணத்ததர்வுகள் ? டிசம்ர் - 
2020?க்கா கா அட்டயணண முணதன ிற்தசர்க்ணக I, II, III நற்றும்  IV  எனும் கீழ்க்காணும் 
யியபங்கண ததர்யாணணனத்தின் இணணனதம்  www.tnpsc.gov.in /  www.tnpscexams.net?ல் காணாம். 

 
  

         ,izg;g[  ?  I   - Jiwj;njh;t[ tpz;zg;gjhuh;fSf;fhd mwpt[iufs;   

   ,izg;g[  ? II    ? ghlj;jpl;lk; - njh;t[ mikg;g[ Kiw 

     ,izg;g[  ? III   ? njh;tpd; bgah; - njh;t[f;FwpaPL - njh;t[fSf;fhd fl;lzk; 

     ,izg;g[  ? IV   - Jiwj;njh;t[fs; ? ork;gh; 2020?f;fhd fhy ml;ltiz 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.net/


 

15/ யிண்ணப்தாபர்கள் ககாள்குி யணக நற்றும் யிரியா யிணட எழுதும்  யணகனில் ஒருங்தக 
அணநனப் கற் தநற்டி துணத்ததர்வுகில் இபண்டு யணகத் ததர்வுகிலும் ததர்ச்சி க 
ிர்ணனிக்கப்ட்ட குணந்தட்ச ததர்ச்சி நதிப்கண்கணக் கட்டானநாகப் கற்ால்தான் 
குிப்ிடப்ட்ட துணத்ததர்யில் ததர்ச்சி கற்யபாக கருதப்டுயர்.  

 

16/ ததர்வுகின் முடியிணத் ததர்யாணணனத்தின் இணணனதம் www.tnpsc.gov.in யானிாக அினாம்.  
ததர்ச்சி கற்யர்கின் திகயண்கள், கனர், தந்ணத கனர், ிந்த தததி நற்றும் முகயரி 
ஆகினணய அடங்கின முழுயியபப்ட்டினல் தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்யாணணன கசய்தி 
கயினடீ்டில் கயினிடப்டும். தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்யாணணன கசய்தி கயினடீ்டின் 
டிகண உரின கதாணகனிணச் கசலுத்தி “எழுது காருள் நற்றும் அச்சுத்துண இனக்குர். 
கயினடீ்டுக் கிடங்கு. அண்ணா சாண. கசன்ண-600 002” என் முகயரினில் கற்றுக் ககாள்ாம்/  

தநலும், நாயட்ட ஆட்சினர் அலுயகம். யட்டாட்சினர் அலுயகம் நற்றும் நாயட்ட ணநன நூகம் 
ஆகினயற்ில் ார்ணயக்கு ணயக்கப்டுகிது.   தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்யாணணன கசய்தி 
கயினடீ்டின் டிகள் ததர்யாணணன அலுயகத்திிருந்து யமங்கப்டநாட்டாது/  

 

 

கசனார் (ந) ததர்வுக் கட்டுப்ாட்டு அலுயர் (கா) 
 

கதாணதசி  : 044 – 25300300 / 336 / 337 / 338 / 339                        

இணணனதம் :  www.tnpsc.gov.in  / www.tnpscexams.net                                                                                                         

நின்ஞ்சல்    : contacttnpsc@gmail.com        

Toll Free No.        : 1800 425 1002                                

 

http://www.tnpsc.gov.in/
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