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ANNEXURE - I
TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR DEPARTMENTAL EXAMINATIONS

இணைப்பு- I

திழ்நாடு அசுப் பைிாரர் ததர்லாணைம்

துணமத்ததர்வு லிண்ைப்பதார்களுக்கான லிதிமுணமகள்

I.

The Departmental Examinations (except General Educational Test of the S.S.L.C. Standard) are
open to all persons, whether in Government Service or not, on payment of the prescribed fees.
Persons in Government Service who are eligible under the existing rules to apply without
paying the examination fee, should also pay the fee and may claim reimbursement of the fee
from their offices.
அபசுப்ணினில்
தகுதித்

உள்யர்கள்,

ததர்வு

கட்டணத்னதச்

தயிப)

துனத்

பெலுத்தி

யிதிகின்டி,

ததர்வுக்

இல்ாதயர்கள்
ததர்வுகள்

இத்ததர்வுகன
கட்டணம்

அனயருக்கும்

(பாதுக்கல்யித்

பாதுயானயனாகும்.
ழுதாம்.

பெலுத்தாநல்

உரின

னடபனனிலுள்

யிண்ணப்ிக்கத்

தகுதிபள்

அபசுப்ணினார்களும் கட்டணத்னதச் பெலுத்தி யிண்ணப்ிக்க தயண்டும்.
இத்ததர்வுக்

கட்டணத்னத

அயர்களுனடன

அலுயகங்கின்

ின்ர்,

பநாகப்

பற்றுக்பகாள்ாம்.

II.

The candidates who apply for any of the Departmental Examinations should have completed the
age of 16 years on the date of this Notification.
துனத் ததர்வுக்கு யிண்ணப்ிக்கும் யிண்ணப்தாபர்கள் இவ்யியிக்னக ான்று
16 யனது ிபம்ினயபாக இருக்க தயண்டும்.

III.

The candidates should note that Registration fee of Rs.30/- along with examination fee of
Rs.200/- for each test should be paid through online mode only using Net banking / Debit
Card / Credit card. (Any other mode of payment will not be allowed/accepted).
யிண்ணப்தாபர்கள்
திவுக்கட்டணநாக

ஒவ்பயாரு
ரூ.30/-ம்

ததர்யிற்கும்

தெர்த்து

ரூ.200/-

இணைலறி

ததர்வுக்

கட்டணநாகவும்,

செலுத்தும்

முணமில்

அதாலது இணைலங்கி / பற்று அட்ணை / கைன் அட்ணை முணம ஆகினயற்ில்
ததனும்

ஒரு

ியனககில்

பனனில்

நட்டுதந

செலுத்தப்படும்

ததர்வுக்

கட்ைைம்

கட்டணத்னதச்

பெலுத்தாம்.

அனுதிக்கப்பைாட்ைாது

/

ஏற்றுக்சகாள்ரப்பைாட்ைாது.

How to apply through online:
,iza tHpapy; tpz;zg;gpg;gJ vg;go

1.
2.
3.

Applicants should apply only through online mode in the Commission's Website
www.tnpsc.gov.in./ www.tnpscexams.net.
tpz;zg;gjhuu;fs; www.tnpsc.gov.in./ www.tnpscexams.net vd;w Njh;thizaj;jpd;
,izajsk; %yk; kl;LNk tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;.
One Time Registration (OTR), Aadhaar Number details and applicant Dashboard are
mandatory before applying. Aadhaar number details shall be lilnked with the One
Time Registration.
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ve;jnthU
Jiwj;Njh;tpw;Fk;
tpz;zg;gpf;Fk;
Kd;G
xUKiwg;gjpT
vdg;gLk;
epue;jug;gjpT, Mjhh; vz; tptu’;fs; kw;Wk; jd;tptug;gf;fk; (Dashboard) Mfpad
fl;lhak; MFk;. Mjhh; vz;iz epue;jug; gjpTld; ,izf;fyhk;.
4.

Approach the internet browsing centre, which has scanning facility for filling
the departmental examination online application.
துனத்
ததர்வுக்கு
யிண்ணப்ிக்கும்
யிண்ணப்தாபர்கள்
scanning
யெதிபள்

இனணனத

னநனங்கில்

யிண்ணப்த்தின

பூர்த்தி

பெய்ன

அணுகவும்.

5.

Before registering in One Time Registration, scan the signature and recent (not
more than 3 months) passport size photograph with blue/white background with
good clarity and store it in a folder as an image in JPG /JPEG format.
ிபந்தபப்

தியில்

நற்றும்
ீம்

அண்னநனில்
அல்து

ாஸ்தார்ட்
தனாபாக

6.

பயள்ன

பன்

னகபனாப்த்தினபம்

நாதங்களுக்கு
ி

நிகாநல் ) டுக்கப் ட்ட

ின்பும்

பகாண்ட

ிமற்டத் னதபம்

JPG

பதியா

/JPEG

format-ல்

னயத்திருக்கவும்

Please ensure that the photo image should be of 165 x 125 pixels and
30 kb – 40 kb size and also the signature image should be of 80 x 125 pixels
and 20 kb – 30 kb size with reasonably good quality image.
ிமற்டம்
165 x 125 pixels
நற்றும்
30kb - 40kb அயிலும்
நற்றும்
னகபனாப்ம்
80 x 125 pixels
நற்றும்
20kb ? 30kb அயிலும்
ல்
உள்தா

னத

உறுதி

பெய்து

பகாள்வும்

.

In online application Selfie photos / Polaroid photos / without photos / and
/ or signature are not accepted and will be rejected. Applications not
complying with these instructions or without clear photograph or other than the
above mentioned specifications are liable to be rejected.
தற்பைம்

/

தபாயாய்டு

இல்யாத

ற்றும்

நிறற்பைங்கள்

சகாண்ை

ணகசாப்பிைப்பைாத

ஏற்றுக்சகாள்ரப்பைாட்ைாது
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திபம்

(பன்று

அயிா

தபத்துடன்
6.

யியபங்கனப்

.

ின்ற்ாத

அல்து

பெய்னப்டாத

யிண்ணப்ங்கள்

நிறற்பைம்

லிண்ைப்பங்கள்

தநற்காணும்

பதியா

/

அிவுனபகன

ிமற் டம்

பகாண்டு

பூர்த்தி

ிபாகரிக்கப்டும்

If the image of photo and signature exceeds the above given size adjust the
scanner settings suitably such as DPI resolution, Colors etc. during the process
of scanning so as to reduce the file size - Ms Paint may also be used to resize
the scanned image.
தகாப்ின்

அவு

ட்ெத்தில்

Scanner

ெரிபெய்து

தகாப்ின்

னன்டுத்திபம்

தநத

குிப்ிடப்ட்ட

settings

(அதாயது

அயின

தகாப்ின்

DPI

அயின

resolution,

குனக்கவும்

அயின

.

குனக்காம்

தாண்டும்

colours etc.)
அல்து
Ms Paint
.
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One Time Registration is not an application for Departmental Tests. It is just collection of
information from the applicants and giving a separate dashboard to each applicant to facilitate
them to maintain their own profile. Applicant who wishes to apply for Departmental Tests shall
click “Apply” against the Departmental Tests notified in the Commission’s Website and use
the same USER ID and PASSWORD given for ONE TIME REGISTRATION. Mobile
Number of the applicant has to be utilized for creation of User ID, i.e. Mobile Number is the
User ID forever. Applicant has to create password themselves. In case, if the applicant forgets
the PASSWORD, he / she can change or reset them using “FORGOT PASSWORD” Option.
The Commission will not furnish USER ID / PASSWORD details to the applicants.
xUKiwg;gjpT vd;gJ ve;jnthU Jiwj;Njh;tpw;;fhd tpz;zg;gk; my;y. ,J
tpz;zg;gjhuu;fspd; tptuq;fisg; ngw;W mth;fSf;F jd;tptug; gf;fk; xd;wpid
cUthf;f kl;LNk gad;gLk;. ve;jnthU Jiwj;Njh;tpw;Fk; tpz;zg;gpf;f tpUk;Gk;
tpz;zg;gjhuu;fs;
Njh;thiza
,izajsj;jpy;
mwptpf;fg;gl;Ls;s
Jiwj;
Njh;TfSf;fhd mwptpf;ifapy; “Apply” vd;w cs;sPL topNa epue;jug;gjpTf;Fhpa
gadhsu; FwpaPL kw;Wk; flTr;nrhy; Mfpatw;iw cs;sPL nra;J tpz;zg;gpf;f
Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuu;fs; gadhsh; FwpaPL kw;Wk; flTr;nrhy; Mfpatw;iw jhq;fNs
cUthf;fpf; nfhs;s Ntz;Lk.; tpz;zg;gjhuu; Vw;nfdNt Vw;gLj;jpa flTr;nrhy;
kwe;Jtpl;lhy; mjid “FORGOT PASSWORD” vDk; tpUg;gj;njhpT Kyk; kPz;Lk;
cUthf;fyhk;, khw;wpf; nfhs;syhk;. tpz;zg;gjhuu;fSf;Fg; gadhsu; FwpaPL kw;Wk;
flTr;nrhy; Mfpa tptuq;fs; Njh;thizaj;jhy; toq;fg;glkhl;lhJ.
A valid e-mail ID and Mobile Number is mandatory for one time registration. E-mail ID and
Mobile Number are to be kept in active mode. TNPSC will send all communications and
messages only to the registered email ID and Mobile.
xUKiwg;gjpT (OTR) nra;tjw;F gad;ghl;by; cs;s kpd;dQ;ry; Kfthp kw;Wk;
miyNgrp vz; Mfpait fl;lhakhFk;. kpd;dQ;ry; Kfthp kw;Wk; miyNgrp vz;
Mfpatw;iw njhlu;e;J gad;ghl;by; itj;jpUf;f Ntz;Lk;. Nju;T njhlu;ghd nra;jpfs;
midj;Jk; tpz;zg;gjhuu; gjpT nra;Js;s kpd;dQ;ry; Kfthp kw;Wk; miyNgrpf;F
kl;LNk mDg;gg;gLk;.

Though the applicants furnish details / information in the One Time Registration, the details
furnished in the application for the Departmental Tests concerned alone will be taken into
consideration.
tpz;zg;gjhuh;fs; xUKiwg;gjptpy; jq;fsJ tptuq;fisg; gjpT nra;jpUe;jNghjpYk;
mtu;fs; Fwpg;gpl;l Jiwj;Nju;tpw;F tpz;zg;gpf;Fk; nghOJ me;jj; Jiwj;Njh;Tf;fhd
tpz;zg;gj;jpy; gjpT nra;j tptuq;fs; kl;LNk mtu;fs; jUk; tptuq;fshf vLj;Jf;
nfhs;sg;gLk;.
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Please note that all the particulars mentioned in the online application including Name of the
applicant, Date of birth, Address, e-mail ID, Centre of Examination etc., will be considered as
final. Applicants are hence requested to fill in the online application form with utmost care as
no correspondence regarding change of details will be entertained.
,izatopapy; rkh;g;gpf;fg;gl;l tpz;zg;gj;jpy; tpz;zg;gjhuu;fs; jUk; ngau;, gpwe;j
Njjp, Kfthp, kpd;dQ;ry; Kfthp kw;Wk; Njh;T ikak; Nghd;w tptuq;fs;
,Wjpahditahff; fUjg;gLk;. vdNt tpz;zg;gjhuu;fs; jq;fsJ tptuq;fis cs;sPL
nra;Ak; nghOJ kpFe;j ftdj;Jld; cs;sPL nra;J tpz;zg;gj;ijg; gjpT nra;AkhW
mwpTWj;jg;gLfpwhu;fs;.; xUKiwg;gjpT my;yJ ,izatop tpz;zg;gk; Mfpatw;wpy;
jpUj;jk;
Nfhhp
Njh;thizaj;jhy;
ngwg;gLk;
ve;jnthU
Nfhupf;ifAk;
guprPypf;fg;glkhl;lhJ.
12 The Instructions and Illustration regarding One time Registration are available in the
website www.tnpsc.gov.in./ www.tnpscexams.net
xUKiwg;gjpT
Fwpj;j
mwpTiufs;
kw;Wk;
tpsf;fq;fs; www.tnpsc.gov.in./
www.tnpscexams.net vd;w ,izajsj;jpy; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.
13 The Examination fee and the Test code details are available in the
Commission’s website (Annexure-III).
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ததர்வுக்

கட்டணம்

யியபங்கள்

நற்றும்

ததர்வுகளுக்கா

ததர்யானணனத்தின்

குினீட்டு

இனணன

ண்

தத்தில்

ஆகின

உள்

(இனணப்பு -III)/
14
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Fill all the columns of online application since it is mandatory.
இனண னயமி

யிண்ணப்த்தில்

(Columns) பூர்த்தி

பெய்யது

உள்

அனத்து

கங்கனபம்

கட்டானநாகும்

Fill the relevant columns including examination center, working details
(Government Employee only), details regarding disability, Communication and
Office address, name of the tests, and also the details regarding the Second
class / Second class Part-D / Third class language test may be filled by the
candidates who apply for the same.
இனண னயமி

யிண்ணப்த்தில்

னநனம் , ணி
ில்

அதன்

அலுயக
ின

-

யியபம்

உரின

கங்கன

(அபசுப்ணினார்

நட்டும் ). நாற்று

யியபம் , பதாடர்புபகாள்

பகயரி .
இபண்டாம்

ததர்வுகளுக்கு

ததர்வு

தாின்

ின

தயண்டின
பனர்கள்

குதி –ஈ

யிண்ணப்ிப்யர்கள்

அதாயது

அதன்

திாி

பகயரி

நற்றும்

பன்ாம்

-

ததர்வு
நற்றும்

இபண்டாம்

ின

பநாமித்

யியபங்கன

ிபப் 

தயண்டும் /
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The candidate should upload the photo and signature in the appropriate links
(the photo and signature scanned and kept in the folder already may be used).
Also carefully read the declaration in this page.
யிண்ணப்த்தில்

யிண்ணப்தாபர்கள்

னகபனாப்த்தின
தயண்டும்

உரின

னகபனாப்த்தின

ிமற்டம்

பெய்ன

ிமற்டம்

பகாள்ாம்

உறுதிபநாமினினபம்

நற்றும்

திதயற்ம்

பெய்னப்ட்டுள்

னன்டுத்திக்

இப்க்கத்திலுள்
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கட்டங்கில்

Scan

(ற்பகதய

தங்கள்

கயநாக

)

நற்றும்
தநலும்

டிக் கவும் .

The payment is only through online mode i.e. Net banking / Debit card/ Credit
card. Other mode of payment will not be allowed/accepted. The fee details
will be generated automatically for the number of tests the candidate has
chosen i.e. Registration fee of Rs.30+Rs.200 x No. of tests=the amount to be
paid.
யிணண்ப்தாபர்கள்
செலுத்தும்
கைன்

முணமில்

அட்ணை

நட்டுதந

தங்கது
அதாலது

முணம

ததர்வு

செலுத்தப்படும்

கட்டணத்னதச்

கத்தில்

.

ஒரு
பிம

அட்ணை

ஒவ்பயாரு

லணககரில்

ததர்யிற்கும்

திவுக்கட்டணநாக

கணிி

தாாகதய

ரு.30-ம்

பநாத்த

/

பனனில்

அனுதிக்கப்பைாட்ைாது
).

,

இணைலறி
/ பற்று

ததனும்

பெலுத்தாம்

கட்ைைம்

கட்டணநாகவும்

கட்டணத்திற்கா

இணைலங்கி

ஆகினயற்ில்

ஏற்றுக்சகாள்ரபப்ைாட்ைாது
ததர்வுக்

கட்டணங்கன

/
ரு.200
தெர்த்து

பதானகனின

கணக்கிட்டு காட்டும்.
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After submitting the payment details in the online application form, wait for
the intimation from the server. Meanwhile do not press “back” or “Refresh”
button to avoid payment failure or double payment.

5
யிண்ணப்ிக்கும்தாது
ின்ர்

அதற்கா

இனடனில்

தகயல்

.

இபண்டாம்

ற்டும் . இனத

திவு

யரும்யனப

இல்னபனில்
பனனாக

தயிர்ப்தற்காகக்

பெய்த

காத்திருக்கவும்

“Refresh” பாத்தான்கன

தயண்டும் .

தனடப்டும்

யியபங்கனப்

தினனில்

அல்து

“Back”

காத்திருக்க
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கட்டண

.

இனக்காநல்

ணப்ரிநாற்ம்

ணம்

பெலுத்தும்

காத்திருக்க

சூழ்ின

தயண் டும் .

If the process of online application is successfully completed, a message will
be sent to the registered mobile number.
யிண்ணப்த்தின
திவு

ெரினாக

பெய்துள்

அனுப்ப்டும்

பூர்த்தி

பெய்த

அனதெி

குறுஞ்பெய்தி

.

லிண்ைப்பதார்களுக்கான

சபாதுலான

லிதிமுணமகள்

No need to send the application printout or any other documents to the
Commission’s Office. Only Online submission of application is enough
(except the candidates those who are applying for the II Class / II Class
Part-D & III Class language tests).
ததர்யானணனத்திற்கு
ஆயணங்கதா
இபண்டாம்

யிண்ணப்

அனுப்

யிண்ணப்ித்தல்

டியங்கதா

ததனயனில்ன

நட்டுதந

ின

ததர்யிற்கு
2)

அதுகுித்து

ண்ணிற்கு

V.General instructions to the candidates:
1)

ின்ர்

.

தாதுநாது

குதி -ஈ / நற்றும்

யிண்ணப்ிக்கும்

அல்து

இனணனயமி
.

பம்

(இபண்டாம்

பன்ாம்

ின /

ின

யிண்ணப்தாபர்கன

பநாமித்

தயிர்த்து ).

Applicants are advised in their own interest to apply on-line much before
the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of
disconnection / inability / failure to log on to the TNPSC's website on
account of heavy load on internet/website.
யிண்ணப்தார்கள்

ததர்வுக்கு

கனடெி

காத்திருக்காநல்

ாள்

கா

யனப

அயகாெத்தில்

டுகிார்கள்

.

யிண்ணப்தா

பர்கள்

கனடெி

பன்தப

அல்து

தாதின

அிவுறுத்தப்

ாில்

யிண்ணப்ிக்கும்தாது

தாநததநா

ம யாய்ப்புள்து

அதற்கு

குிப்ிட்டுள்

யிண்ணப்ிக்குநாறு

பில்

ெநர்ப்ிப்தில்

யிண்ணப்ிக்க

அதிகப்டினா
,

யிண்ணப்ம்

பதாமில்தட்ச்

ெிக்கல்கதா

.

3) TNPSC does not assume any responsibility for the applicants not being
able to submit their applications within the last date and time on account
of the aforesaid reasons or for any other reason beyond the control of
TNPSC.
தநற்கூின

பதாமில்தட்க்

காபணங்கால்

,

யிண்ணப்ங்கனக்
ெநர்ப்ிக்க
பாறுப்ாகாது

அல்து

யிண்ணப்தாபர்கள்
கனடெி

இனாநல்
.

காபணங்கால்
கட்ட

தாால்

தங்கது

ாட்க ில்
அதற்கு

தயறு

/

தபத்தில்

ததர்யானணனம்
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Every applicant should have his own e-mail ID and Password. No applicant should share
his e-mail ID, Password, Mobile Number with any other person. In case an applicant
does not have a valid personal e-mail ID, he/ she should create a new e-mail ID before
applying on-line and must maintain that email account live.
Xt;nthU
tpz;zg;gjhuUk;
jdf;nfd
jdp
kpd;dQ;ry;
KfthpiaAk;
flTr;nrhy;iyAk;
cUthf;fp
itj;jpUf;f
Ntz;Lk;.
mtw;iw
ve;jr;
#o;epiyapYk; kw;wth;fSld; gfph;e;J nfhs;sf; $lhJ. tpz;zg;gjhuu;fs;
jq;fSf;fhd kpd;dQ;ry; Kfthp VJkpy;iy vdpy; mtu;fs; tpz;zg;gpf;Fk;
Kd;dh; Gjpjhf xU kpd;dQ;ry; Kfthpia cUthf;fp tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpf;f
Ntz;Lk;. kpd;dQ;ry; Kfthpiaj; njhlu;e;J gad;ghl;by; itj;jpUf;f Ntz;Lk;.
5) Applicants should carefully fill in the details in the On-Line Application at the
appropriate places and click on the "SUBMIT" button at the end of the On-Line
Application format. Before pressing the "SUBMIT" button, applicants are advised to
verify every particular field in the application. The name of the applicant or name of his
/ her father etc., should be spelt correctly in the application as it appears in the
certificates / mark sheets. Any change / alteration found may lead to disqualification of
the candidature.
tpz;zg;gjhuu;fs; tpz;zg;gj;jpy; mspf;f Ntz;ba tptuq;fis kpFe;j
ftdj;Jld;
cs;sPL
nra;J
tpz;zg;gj;jpidr;
rku;g;gpf;FkhW
Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhu;fs;. rku;g;gpf;Fk; Kd;dh; jhq;fs; mspj;j tptuq;fs;
midj;Jk;
rhpahf
cs;sdth
vdr;
rhpghu;j;Jf;nfhs;SkhW
Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhu;fs;. tpz;zg;gjhuu;fspd; ngah; kw;Wk; ngw;Nwhh; ngah;
Mfpatw;iwr;
rhd;wpjo;fspy;
cs;sgb
kpfr;rhpahfg;
gjpT
nra;AkhW
mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. Nkw;gb tptuq;fspy; khw;wk; fhzg;gbd; mtu;fsJ
tpz;zg;gk; epuhfhpf;fg;gl tha;g;Gs;sJ.
4)

6) Commission is not responsible for any data transmission loss / online
interruption or failure.
தகயல்

ரிநாற்த்தின்

யமி

தாது

கட்டணம்

ற்டும்

பெலுத்தும்

இடர்ாடுகளுக்குத்

ததர்யானணனம்

குனாடுகள்

இனணன

பனனில்
பாறுப்ல்

ற்டும்

.

7) No physical hall tickets will be sent to the candidates individually. Hall
Ticket can be downloaded from the Commission’s Website from a week
before the commencement of Departmental Examinations till the last day
of examination in the month of May & December by presenting the
unique online Application Number and Date of birth.
தனமவுச்

ெீட்டுகள்

பனனில்

தங்கின்

ிந்த

இனண னதத்தில்
பதாடங்குயதற்கு
ாள்

யிண்ப்தாபர்களுக்குத்

ததர்யானணனத்தால்

யிண்ணப்தாபர்கள்
நற்றும்

தும்

யனப

ததர்வுகின்தாது

தங்கது
ஒரு

தியிக்கம்

யிண் ணப்

குிப்ிட்டு
பன்ிருந்து

தந

நற்றும்

பெய்து

.

ண்

ததர்யானணன

தனமவுச்ெீட்டின

யாபத்திற்கு

பனதன

அனுப்ப்டநாட்டாது
தித்துய

தததினன

திப்ட்ட

துனத்ததர்வு
கனடெி
டிெம்ர்

பகாள்ாம்

ததர்வு
நாத

.

8) Candidates coming without downloaded hall tickets will not be permitted
to write the examination.
தியிக்கம்
ததர்வுக்கூடத்திற்கு
அனுநதிக்கப்ட

பெய்னப்ட்ட

தனமவுச்ெீட்டு

இல்ாநல்

யரும்

யிண்ணப்தாபர்கள்

ததர்பயழுத

நாட்டார்கள்
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VI.CENTRES OF EXAMINATIONS:The Departmental Examinations will be held at the following Centres:Name of
Centre
Ariyalur

Code No

Name of Centre

Code No

030

Nagapattinam
Nagercoil
(Kanyakumari)
Namakkal
Perambalur
Pudukkottai
Ramanathapuram
Salem
Sivaganga
Thanjavur
Theni
Tiruppur

011

Thiruvannamalai

022

119

Tiruchirappalli

025

012
014
015
016
017
018
019
020
032

Tirunelveli
Thiruvallur
Thiruvarur
Thoothukudi
Udhagamandalam
Vellore
Villupuram
Virudhunagar
New Delhi

026
021
023
024
013
027
028
029
175

Chennai

001

Coimbatore
Cuddalore
Dharmapuri
Dindigul
Erode
Kancheepuram
Karur
Krishnagiri
Madurai

002
003
004
005
006
007
009
031
010

Name of Centre

Code No

njh;t[ika’;fs; :Jiwj; njh;t[fs; fPH;f;fhQqk; ika’;fspy; eilbgWk; :ikaj;jpd;

FwpaPl;L

bgah;

vz;

ikaj;jpd; bgah;

FwpaPl;L
vz;

ikaj;jpd; bgah;

FwpaPl;L
vz;

mhpaY}h;

030

ehfg;gl;odk;

011

jpUtz;zhkiy

022

brd;id

001

ehfh;nfhtpy;

119

jpUr;rpuhg;gs;sp

025

nfhak;g[j;J}h;

002

ehkf;fy;

012

jpUbey;ntyp

026

flY}h;

003

bguk;gY}h;

014

jpUts;Sh;

021

jh;kg[hp

004

g[Jf;nfhl;il

015

jpUthU:h;

023

jpz;Lf;fy;

005

,uhkehjg[uk;

016

J}j;Jf;Fo

024

<nuhL

006

nryk;

017

cjfkz;lyk;

013

fh";rpg[uk;

007

rptf';if

018

ntY}h;

027

fU:h;

009

j";rht{h;

019

tpGg;g[uk;

028

fpUc&;zfphp

031

njdp

020

tpUJefh;

029

kJiu

010

jpUg;g[{h;

032

g[Joy;yp

175

Note/ Fwpg;g:[ The candidates should write the examination only at the Head quarters of the
District in which they are working, unless or otherwise they are specifically
permitted by the Tamil Nadu Public Service Commission to write the
Examination in any other Centre. This condition will not apply to the
unemployed candidates and candidates employed in private concerns.
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யிண்ணப்தாபர்கள்
தான்

ததர்வு

தாங்கள்

ழுத

தயண்டுபநில்
பதயண்டும்
தினார்

VII.

ணிபுரிபம்

தயண்டும் .
அத ற்குத்

.

இந்த

தயறு

ததர்வு

தனகரில்

னநனத்தில்

ததர்யானணனத்தின்

ிந்தன

ிறுயங்கில்

நாயட்டத்தின்

ததர்வு

திப்ட்ட

ணினில்

ணிபுரியர்களுக்கும்

ழுத

அனுநதி

இல்ாதயர்களுக்கும்
பாருந்தாது

,

.

CHANGE OF CENTRE

Any subsequent claim, in regard to change of centre made thereafter on submission of online
application will not be entertained.
ததர்வு ணத்ணத ாற்றுதல்
யிண்ணப்தாபர்கள்

யிண்ணப்ித்த

ின்ர்

ததர்வு

னநனம்

நாற்ம்

குித்த

தகாரிக்னககள் ற்றுக்பகாள்ப்டநாட்டாது.

VIII. SCHEDULE OF WRITTEN EXAMINATIONS:The Forenoon session will commence from 9.30 a.m. and the afternoon session will commence
from 2.30 p.m. All the candidates shall be present inside the examination hall at 9.00 a.m. for
the forenoon session and 2.00 pm for the afternoon session. No candidate shall be allowed
after 9.30 a.m. and 2.30 p.m. for the forenoon and afternoon sessions respectively.
ததர்லின் காய அட்ைலணை::பற்கல்

ததர்வு

கான

9/30 நணிக்கும்

ிற்கல்

ததர்வு

நதினம்

2/30

நணிக்கும்

பதாடங்கும். யிண்ணப்தாபர்கள் பற்கல் ததர்வுக்கு கான 9/00 ைிக்கும் பிற்பகல்
ததர்வுக்கு திம் 2/00 ைிக்கும் ததர்வுகூைத்திற்குள் லருணக புரி தலண்டும்.
ததர்வுகள் சதாைங்கி பின்னர் லரும் லிண்ைப்பதார்கள் அதாலது முற்பகல் 9/30
ைிக்கு

பிமகும்

ற்றும்

பிற்பகல்

ைிக்கு

2/30

பிமகும்

எலரும்

ததர்வுக்கூைத்திற்குள் அனுதிக்கப்பை ாட்ைார்கள்.

FEE:The fee payable for each of the tests included in the Departmental Examinations is given in
the Annexure-III.
ததர்வுக் கட்ைைம்:துனத்

ததர்யில்

அடங்கிபள்

ஒவ்பயாரு

ததர்வுக் கட்டணம் ிற்தெர்க்னக-III-ல்

ததர்வுக்கும்

பெலுத்தப்ட

தயண்டின

பகாடுக்கப்ட்டுள்து

Note / Fwpg;g[:-

i) Candidates are at liberty to apply for as many tests as the time table allows. If a candidate applies
for two or more tests which are held at one and the same time, he/she will be permitted to write only
one of the tests which may be decided by him/her, even though all the opted tests appear in the
Memorandum of admission.
யிண்ணப்தாபர்கள்
ழுதுயதற்கு

கா

அட்டயனணனில்

யிண்ணப்ிக்காம்.

னடபயிருக்கும்
யிண்ணப்ித்திருந்து,
பப்ட்டிருந்தாலும்.

இபண்டு

அல்து

அதற்காக
தது

ஒரு

உள்

யிண்ணப்தாபர்,

அதற்கு

தநற்ட்ட

அத்ததர்வுகளுக்குரின

யிருப்ப்டி

த்தன

ததர்வு

அத்ததர்வுகில்

நட்டுதந ழுதுயதற்கு அயர் அனுநதிக்கப்டுயார்/

ததர்வுகனபம்
ஒதப

தபத்தில்

ததர்வுகன

ழுத

தனமவுச்

ெீட்டு

தாயது

ஒரு

ததர்னய
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ii) If, for any reason, the Commission is not satisfied as to the trustworthiness of a candidate’s
result, the candidate will be required to undergo examination in one or more of the subjects of the
examinations for which he appeared and his success or failure will be determined on the result of
such re – examination.
தாயது காபணத்திால், யிண்ணப்தாபருனடன ததர்வு படியின் ம்கத்தன்னநனில்
ததர்யானணனம் நினவு பகாள்ாயிடில், அயர் ழுதின ததர்யின் ஒன்று அல்து
அதற்கு

தநற்ட்ட

இம்நறுததர்யின்

ாடங்கின்

படிவுகின்

நறுததர்வுக்கு

அடிப்னடனில்தான்

அயர்

உட்டுத்தப்டுயார்.

அயருனடன

பயற்ி

அல்து

ததால்யி ிர்ணனிக்கப்டும்.
IX. SYLLABUS / SCHEME / PATTERN / TYPE OF DEAPARTMENTAL EXAMINATION
துணமத்ததர்வுகளுக்கான பாைத்திட்ைம்-ததர்வு அணப்பு முணம

The detailed syllabus and the pattern / type of Examination / Duration of Examination /
minimum pass marks of the Departmental test are published in Part II--Section 2
(Supplement) of the Tamil Nadu Government Gazette, No. 17A, dated 26 th April 2017 and
also in the Tamil Nadu Public Service Commission Bulletin No.12, dated 1 st June 2017 in
terms of orders issued by the Government in G.O. Ms. No.33, Personnel & Administrative
Reforms (M) Department, dt.02.03.2017 and Tamil Nadu Government Gazette No.47, dated
21st November 2018 in terms of orders issued by the Government in G.O.Ms.No.144,
Personnel & Administrative Reforms (M) Department, dated 26.10.2018.
துணமத்ததர்வுகளுக்கான லிரிலான பாைத்திட்ைம் ற்றும் ததர்லின் லணக-முணமததர்லின் காய அரவு / ததர்ச்ெி சபம ததணலான குணமந்தபட்ெ திப்சபண்கள்
ஆகி

லிலங்கள்

பதிலீட்ைகற்மீடு
ெீர்த்திருத்தத்

ஏற்சகனதல

செய்து
துணம,

நணைமுணமில்

அொணை
நாள்

நிணய

02/03/2017?ல்

எண்.33.

இருந்த

அொணைிணன

பைிாரர்

()

ஆணைிட்டுள்ரலாறு

நிர்லாக
திருத்தி

அணக்கப்பட்டு அதன் லிலங்கள் 26/04/2017 நாரிட்ை திழ்நாடு அெிதழ் எண். 17A
(பாகம் II – பிரிவு 2) ற்றும் அொணை நிணய எண்.144. பைிாரர் () நிர்லாக
ெீர்த்திருத்தத்

துணம,

அணக்கப்பட்டு

அதன்

நாள்

26/10/2018?ல்

லிலங்கள்

21/11/2018

ஆணைிட்டுள்ரலாறு
நாரிட்ை

திழ்

நாடு

திருத்தி
அெிதழ்

எண். 47-லும் சலரிிைப்பட்டுள்ரன.

Note/ Fwpg;g[:-

Candidates are allowed the option to answer the paper in all the tests either in English or in Tamil
or partly in English and partly in Tamil, except for the Language Tests, Translation Tests, General
Educational Test Paper-I, Audit Superintendents of Highways Department - First Paper, Members
of the Staff of the Tamil Nadu Khadhi and Village Industries Board-First Paper.
யிண்ணப்தாபர்கள், பநாமித் ததர்வு பநாமி பனர்ப்புத் ததர்வு, பாது கல்யித் தகுதித்
ததர்வு தாள்-1, படுஞ்ொனத் துனனில் தணிக்னக கண்காணிப்ார் தாள்-1, தநிழ்
ாடு

கதர்

ததர்வுகன

கிபாந

பதாமில்

ஆங்கித்தில்

யாரினம்,
அல்து

தாள்-1,
தநிமில்

ஆகினயற்னத்
அல்து

தயிப,

தநிமில்

ி

அல்து

துனத்
யினடத்

தாின் ஒரு குதினன ஆங்கித்திலும் நறுகுதினன தநிமிலும் கந்து யினடனிக்க
அயர்கள் அனுநதிக்கப்டுயர்.
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X.

GENERAL EDUCATIONAL TEST (S.S.L.C. Std.)

சபாதுக் கல்லித் தகுதித் ததர்வு (v!;/ v!;/ vy;/ rp/ பாைத்திட்ைம்)

The classes of persons mentioned in column (2) of Table below are eligible to apply for admission
to the Examination for the purpose specified in the corresponding entry in column (3) subject to
production of the certificate obtained from the authorities mentioned in column (4) thereof:சபாதுக் கல்லித் தகுதித் ததர்வு (v!;/ v!;/ vy;/ rp/ பாைத்திட்ைத்தின்படி) ? கீ தம உள்
அட்டயனணனின் கம் (2)?ல் குிப்ிடப்ட்டுள் ர்கள், அதற்பகதிபாகக், கம் (3)? ல்
குிப்ிடப்ட்டுள்

காபணங்களுக்காக

கம்

ல்

(4)?

கூப்ட்டுள்

தகுதிபனடன

அலுயரிடநிருந்து பப்ட்ட ொன்ிதழுடன் இத்ததர்வுக்கு யிண்ணப்ிக்காம்.

TABLE

Sl.
No

Classes of Person

(1)
1.
2.

3.

4.

(2)

(3)

Members, who do not possess the
Minimum General Educational
Qualification, employed in any of the
Subordinate Services.
Employees of Local Bodies,
Corporations, Panchayats, Panchayat
Unions, Municipalities and Town
Panchayats.

To qualify for promotion or for
transfer to other posts, for
which the service rules
prescribe M.G.E.Q
To qualify for promotion or
transfer to other posts for which
Minimum General Educational
Qualification is prescribed.

Head of the Department
concerned.

District Collector
(P.D. Unit) or
Commissioners /
Divisional
Development Officers
concerned.
To qualify for promotion or Chief
Educational
Employees of Board High Schools and transfer to other posts for which Officer,
District
Higher Secondary Schools.
Minimum General Educational Educational Officer of
Qualification is prescribed.
the District concerned.
Secretary, Agricultural
Employees of Agricultural Marketing
- Do Marketing Committee.
Committees.

5.

Employees, who do not possess the
M.G.E.Q., employed in the National
Cadet Corps Units.

6.

Employees, who do not possess the
M.G.E.Q., employed in Local Library
Authorities.

Employees
Corporations.
ml;ltiz
7.

thpir
vz;
(1)

1/

Competent
authority to issue
the Certificate
(4)

Purpose

of

State

Director,
National
Cadet Corps, Chennai.

- Do -

- Do -

owned

- Do -

egh;fs;

fhuzk;

(2)

(3)

rhh;epiyg; gzpfspy; gzpg[hpa[k;

Fiwe;jgl;r

Fiwe;jgl;r bghJf;fy;tpj; jFjp

fy;tpj;

bgwhjth;fs;

bra;ag;gl;l

jFjp

Chairman,
Library
Chennai.

Local
Authority,

Appointing
concerned.

authority

rhd;wpjH; mspf;f
jFjpa[ila mYtyh;
(4)
bghJf;

rk;ge;jg;gl;l

eph;zak;

Jiwj;jiyth;

gjtpfSf;F

khWjypy;

my;yJ

gjtp

cah;tpy;

bry;y

jFjp
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bgWtjw;F
cs;shl;rpfs;
2/

3/

.khefuhl;rpfs;.

me;je;j khtl;l Ml;rpah;

Cuhl;rpfs;. Cuhl;rp xd;wpa';fs;.
efuhl;rpfs;.

(Cuhl;rp tsh;r;rp) my;yJ

nkw;go

ngU:uhl;rpfs;

Mizah;fs;-

Mfpatw;wpd; gzpahsh;fs;

nfhl;lhl;rpah;fs;

thhpa

me;je;j

cah;epiyg;gs;spfs;.

nkdpiyg;gs;spfs; Mfpatw;wpd;

nkw;go

Kjd;ikf; fy;tp mYtyh;.

gzpahsh;fs;
4/

ntshz;

5/

khtl;lf; fy;tp mYtyh;

tpw;gidf;

FGtpd;

khzth;

brayhsh;.

nkw;go

gzpahsh;fs;
njrpa

,af;Feh;. njrpa khzth;

nkw;go

gil. brd;id

jFjp ,y;yhj gzpahsh;fs;

6/

E}yf

Mizf;

FGf;fspy;
Fiwe;jgl;rf;

ntshz;

tpw;gidf; FG

gilg;gphptpy;

gzpahw;Wk; Fiwe;jgl;rf; fy;tpj;
tl;lhu

khtl;l';fspd;

gzpahw;Wk;
fy;tpj;

jiyth;.

nkw;go

jFjp

tl;lhu

E}yf

Mizf; FG. brd;id

bgwhj gzpahsh;fs;
muRf;F
7/

brhe;jkhd

fHf’;fspy;

gzpg[hpa[k; gzpahsh;fs;

(State

gzp

nkw;go

epakdk;

bra;a[k;

rk;ge;jg;gl;l mYtyh;fs;

owned Corporations)

NOTE / Fwpg;g[:i) The authority competent to issue the certificate in respect of persons employed in the Revenue
Department, Commercial Taxes Department and Survey and Land Records Department shall be the
Collector of the District, the Deputy Commissioner of Commercial Taxes concerned and the
Deputy Director of Survey and Land Records, respectively.
யருயாய்த்

துனனில்

ணிபுரிபம்

அலுயர்கள்

அம்நாயட்ட

ஆட்ெினரிடநிருந்தும்,

யணிக யரித் துனனில் ணி புரிபம் அலுயர்கள் ெம்ந்தப்ட்ட யணிகயரித்துன
துன

ஆனணனரிடநிருந்தும்,

ி

அனய

நற்றும்

திவுருக்கள்

துனனில்

ணி

புரிபம் அலுயர்கள் அத்துனனின் துனண இனக்குரிடநிருந்தும் ொன்ிதனமப்ப
தயண்டும்.

ii) The candidates who apply for GENERAL EDUCATIONAL TEST (SSLC STANDARD)
should furnish the particulars along with certificate of eligibility duly attested by their Head of the
Department in the format furnished below and handover the same to the Invigilator on the last day
of the examination. Failure to do so will be liable for rejection of their application.
சபாதுக்
கல்லித்
தகுதித்
ததர்வுக்கு
(S.S.L.C.
தம்)
யிண்ணப்ிக்கும்
யிண்ணப்தாபர்கள்,

தங்கள்

துனத்

தனயபால்

ொன்பாப்நிடப்ட்ட

தகுதிச்

ொன்றுடன் கீ ழ்க்கண்ட டியத்தில் தகாபப்ட்டுள் யியபங்கன பூர்த்தி பெய்து தங்கள்
துனத் தனயரின் ொன்பாப்த்தினப் பற்று ததர்வு ான்று ததர்வுக் கூடத்திற்கு
டுத்து யபதயண்டும்.

ததர்வு படிந்தவுடன் இதன அனக் கண்காணிப்ாரிடம்

ஒப்னடக்க தயண்டும்,

அவ்யாறு பெய்னத் தயின் யிண்ணப்ங்கள் ிபாகரிக்கப்டும்.
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FORMAT
1. Name of the Post held by him/her
2. Whether his/her services have been regularized or
whether he has been appointed temporarily and the
services to which he/she belong to.
3. Basic pay in the Post held by him/her
4. Period of Service rendered so far in the Post.
5. Highest Educational Qualification (attested copy of
Mark List to be enclosed)
6. Whether Provincialised or non- Provincialised
7. Reason for which he/she has applied for admission
to General Educational Test of the SSLC Standard.
Place:
Signature with Designation
Office Seal
XI.

SECOND / THIRD CLASS LANGUAGE TEST :

,ண்ைாம் - மூன்மாம் நிணய சாறித் ததர்வு

i) The Second Class Language Test (Tamil), is conducted for persons in Government Service and
for persons aspiring for Government service, who have passed S.S.L.C. Public Examination, but
have not studied Tamil as one of the Languages, or not studied the high school course in Tamil
medium of instruction. Such candidates should submit a copy of SSLC Mark List / T.C. during the
Viva Voce Examination.
இபண்டாம் ின பநாமித் ததர்வு (தநிழ்) ன்து தநிழ்ாடு அபசுப்ணினில் தெர்ந்த /
தெப யினமபம் ர்கள் ள்ினிறுதி யகுப்பு ததர்ச்ெி யனப, தநிழ் பநாமினன ாட
பநாமினாகதயா,

நற்றும்

னிற்று

பநாமினாகதயா

கற்காநல்,

தயறு

பநாமினனக்

கற்யர்களுக்காக டத்தப்டுகிது.

தநற்டி யிண்ணப்தாபர்கள் ள்ினிறுதி யகுப்பு

ததர்ச்ெி

ொன்ிதழ்கின்

ொன்ிதழ்கள்

- நாற்றுச்

கல்கன

தர்பகத்

ததர்யின்

தாது ெநர்ப்ிக்க தயண்டும்.

ii) The THIRD CLASS LANGUAGE TEST (VIVA VOCE) in Tamil/Telugu is conducted only
for Assistant Curators in the Government Museum and in Hindi / Kannada / Malayalam / Telugu /
Urdu for Probationary Sub-Registrars and Probationary District Registrars in the Registration
Department. Hence the above candidates are directed to inform the details of their employment in
the applications without fail.
மூன்மாம் நிணய சாறித் ததர்வு ? தநிழ்
அருங்காட்ெினங்கில்
நனனாம்,

Assistant

பதலுங்கு

நற்றும்

Curator

நற்றும்

பதலுங்கு பநாமிகளுக்கு

தயினில்

உள்யர்களும்,

ஆகின

பநாமிகளுக்கு,

உருது

இந்தி,

அபசு

கன்டம்,

திவுத்துனனில்

துனணப்தியார் நற்றும் நாயட்டப் தியார் தயினில் உள்யர்களும் யிண்ணப்ிக்காம்.
தய,

இவ்யிண்ணப்தாபர்கள்

அிவுறுத்தப்டுகிார்கள்.

தாங்கள்

ணிபுரிபம்

யியபத்னத

தயாது

பதரியிக்குநாறு

iii) The candidates who satisfy the above conditions alone need apply for these tests and those who
are not covered under the above categories are not eligible to apply for the test. The applications if
any, received from candidates other than that of the two categories mentioned above will be
rejected summarily / or made ineligible for the said tests, as the case may be.
தநற்காணும் ிந்தனகளுக்குட்ட்ட யிண்ணப்தாபர்கள் நட்டுதந இத்ததர்வுகளுக்கு
யிண்ணப்ிக்க

தயண்டும்.

அவ்யாில்ாத

யிண்ணப்தாபர்கின்

யிண்ணப்ங்கள்
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பழுனநனாக

ிபாகரிக்கப்டும்

/

அல்து

இத்ததர்வுகளுக்கு

யிண்ணப்ிக்க

தகுதினற்யபாக்கப்டுயார்கள்.

iv) The candidates, who are applying for the II / II Class Part-D and III class language test
should send the downloaded copy of applications immediately without fail to the Commission’s
office.(Test Code Nos: 019 & 201, 202, 203, 204, 205, 206 & 207)
இபண்டாம் ின / இபண்டாம் ின குதி – ஈ நற்றும் பன்ாம் ின பநாமி
ததர்யிற்கு

யிண்ணப்ிக்கும்

யிண்ணப்தாபர்கள்,

தியிக்கம்

பெய்து

பப்டும்

யிண்ணப்த்தின் கின ததர்யானணனத்திற்கு அனுப்ி னயக்க தயண்டும்.
குினீட்டு ண்கள்

(ததர்வு

019 & 201, 202, 203, 204, 205, 206 & 207)

XII. DIFFERENTLY ABLED CANDIDATES / ாற்றுத் திமனாரிகள் :
i) The candidates those who are Differently abled must mention the disability details in the online
application without fail. They should produce the proof of evidence in the Examination hall,
compulsorily.
நாற்றுத்

திாி

யிண்ணப்தாபர்கள்,

அயர்கின்

யிண்ணப்த்தில் தயாநல் குிப்ிட தயண்டும்.

இனானந

யனகனின

தநலும், நாற்றுத் திாி குித்த

ஆதாபத்தின கட்டானநாக ததர்வு அனனில் ெநர்ப்ிக்க தயண்டும்.

ii) Blind candidates / Differently abled candidates those who are unable to write the Examination
with their hand are to be permitted to write the Examination with the help of scribe. For others
(Deaf, Mute, etc.,) the scribe support will not be provided.
ார்னயனற் யிண்ணப்தாபர்கள் / தது னகனால் ழுத படினாத நாற்றுத் திாி
யிண்ணப்தாபர்

நட்டுதந

அனுநதிக்கப்டுயார்கள்.

ததர்வு
இதப

ழுதுயதற்கு
நாற்றுத்

உதயினார்கள்

திாி

அநர்த்திக்பகாள்

யிண்ணப்தாபர்களுக்கு

(காது

தகாாததார், யாய் தொததார், உடல் ஊபற்யர்கள்) ததர்வு ழுத உதயினார்கள்
அனுநதிக்கப்டநாட்டார்கள்.

iii) Differently Abled candidate will be allowed extra time in the ratio of 20 minutes per hour (both
Objective and Descriptive type of examination) for writing the departmental examination.
நாற்றுத் திாி யிண்ணப்தாபர்கள் ததர்வு ழுதுயதற்கு ஒரு நணி தபத்திற்கு
இருது ிநிடம் ன் யிகிதத்தில் (பகாள்குி யனக நற்றும் யிரியா யினட ழுதும்
யனக ததர்வுகள்) கூடுதல் தபம் யமங்கப்டும்.

iv) The Chief Invigilator has to arrange for the scribes and the scribes will be paid remuneration by
the Commission.
ததர்பயழுதுயதற்கு உதயினார்கன பதன்னந கண்காணிப்ார் ற்ாடு பெய்யார்.
அயர்களுக்கு நதிப்பூதினம் ததர்யானணனத்தால் யமங்கப்டும்.

v) Before closure of the examination, the scribe will read what he/she has written in the answer
book so as to ensure the correctness of the dictation. A declaration to this effect should be given by
such candidates with thumb impression/signature.
ததர்யின்

படியில்,

யிண்ணப்தாபர்

கூினனதத்தான்

உதயினார்

ழுதிபள்ார்

ன்னத உறுதி பெய்பம் பாருட்டு, உதயினார் யினடத்தாில் தான் ழுதினனதப்
டித்துக்காட்டுயார்.

இதற்கா ொன்ிதனம யிண்ணப்தாபர் தது பருயிபல் தபனக

திவு பெய்து / னகபனாப்நிட்டு அிக்க தயண்டும்.
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vi) Candidates who are unable to make use of their own hands due to any infirmity to hold the
answer books or turn the pages for answering the questions are allowed the assistance of a mazdoor
subject to the conditions that the candidate has to engage an uneducated mazdoor to hold the book
and turn the pages at his own cost.
யினடத்தாள்கனக் னககால் ிடித்து அதன் க்கங்கனத் திருப்புயதற்கு இனாத
யிண்ணப்தாபர்

கீ ழ்க்கண்ட

உதயிபடன்

ததர்வு

ழுத்திவு

இல்ாத

ழுத

ிந்தனகளுக்குட்ட்டு

உதயினார்

அனுநதிக்கப்டுயார்.

இவ்யாறு

ஒருயனப

(Mazdoor) ஒருயர்

உதயி

யிண்ணப்தாபதப

(Uneducated Mazdoor)

பெய்யதற்கு
தன்

பொந்த

பெயில் ினநித்துக் பகாள் தயண்டும்.

XIII. GENERAL INSTRUCTIONS / bghJthd tpjpKiwfs; :
1. Any communication intended for the Commission must be made in writing with the

particulars of Application Number assigned to him, the centre chosen by him/her and the
name of the test for which he/she has applied and the Register Number, if any assigned to
him/her and addressed only to the Controller of Examinations. If a reply is sought, a selfaddressed and sufficiently stamped envelope should be sent so as to comply with his/her
request. The reply will not be sent by the Commission to the letters received without selfaddressed and sufficiently stamped envelope.
ததர்யானணனத்திற்கு
யிண்ணப்தாபருக்கு
யிண்ணப்ித்துள்

அனுப்ப்டும்

வ்யிதத்

ஒதுக்கப்ட்ட
ததர்யின்

பனர்,

தகயலும்,

யிண்ணப்
திவு

ண்,

ழுத்து

ண்,

பநாக,

யிண்ணப்தாபர்

ததர்ந்பதடுத்துள்

ததர்வு

னநனம் ஆகின யியபங்கள் குிப்ிடப்ட்டு ததர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுலயருக்கு
நட்டுதந

பகயரினிடப்ட

தயண்டும்.

நறுபநாமி

தலண்டிிருப்பின்,

தன்

முகலரிமைன், தபாதி அஞ்ெல் லில்ணய ஒட்ைப்பட்ை உணமமம் அனுப்பப்பை
தலண்டும். அவ்லாறு அஞ்ெல் லில்ணயமைன் கூடி தன் முகலரிிைப்பட்ை
உணமில்யால்

சபமப்படும்

கடிதங்கள்

சதாைர்பாக

னுதாருக்கு

ததர்லாணைத்தால் றுசாறி அனுப்பப்பைாட்ைாது.

2. A candidate submitting an application to the Departmental Examinations will abide by all

the rules in force.
துனத் ததர்வு ழுதுயதற்கு யிண்ணப்ம் ெநர்ப்ிக்கும் ஒரு யிண்ணப்தாபர்,
ததர்வுகள் பதாடர்ாக னடபனனிிருக்கும் யிதிகளுக்கு உட்ட்டயபாயார்.

3. Candidates should sit for the examination only at the centre mentioned in the Memorandum.

Candidates appearing at a centre other than the one mentioned in the Memorandum should
produce an order from the Tamil Nadu Public Service Commission in which change of
centre has been permitted.
யிண்ணப்தாபர்கள்
னநனத்தில்தான்

அனுநதிக்

ததர்வு

ழுத

குிப்ானணனில்
தயண்டும்.

குிப்ிட்டுள்

அனுநதிக்

ததர்வு

குிப்ானணனில்

கண்டுள் ததர்வு னநனத்தில் இல்ாது தயறு னநனத்தில் ததர்வு ழுதுயர்கள்
தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்யானணனத்திடநிருந்து பற் ததர்வு னநன
நாற்ம் அனுநதிக்கப்ட்டதற்கா குிப்ானணனனக் காண்ிக்க தயண்டும்.

4. No candidates whose name is not in the Attendance Sheet will be admitted into the

examination hall.
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ததர்வுக்கு

அனுநதிக்கப்ட்டயர்கின்

யருனக

பனர்

ட்டினில்

பனர்

இல்ாத யரும் ததர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுநதிக்கப்டநாட்டார்கள்.

5. Candidates should bring with them to the examination hall on each day of the examination

the Memorandum of admission issued to them for inspection by the Invigilator and if they
fail to do so they will not be allowed to write the examination.
யிண்ணப்தாபர்கள்

அனுநதி

குிப்ானணனன

ஒவ்பயாரு

ததர்வு

ாின்

தாதும் டுத்து யபதயண்டும். அவ்யாறு பெய்னத் தயறுயர்கள் ததர்வு ழுத
அனுநதி நறுக்கப்டுயர்.

6.

Smoking is prohibited in the examination hall.
ததர்வு கூடத்தில் புனகப் ிடிப்து தனட பெய்னப்டுகிது.

7.

No candidates suffering from any contagious disease will be admitted into the examination
hall.
பதாற்று தானிால் ாதிக்கப்ட்டுள் யிண்ணப்தாபர்கள் ததர்வுக்கூடத்திற்குள்
அனுநதிக்கப்டநாட்டார்கள்.

8. (i)All the candidates shall be present inside the examination hall half-an-hour before

the commencement of the examination.
commencement of examination.
லிண்ைப்பதார்கள்

ததர்வு

No candidate shall be allowed after the

சதாைங்குலதற்கு

அண

ைி

தநம்

முன்பாக

ததர்வுகூைத்திற்குள் லருணக புரி தலண்டும். ததர்வுகள் சதாைங்கி பின்னர் லரும்
லிண்ைப்பதார்கள் எலரும் ததர்வுக்கூைத்திற்குள் அனுதிக்கப்பை ாட்ைார்கள்.

(ii) For combination pattern of exams in which the books are allowed for descriptive
pattern, a break time of 10 minutes in between the objective and descriptive type is given
for candidates to bring the authorised books inside the exam hall to write the tests with
books.
யிண்ணப்தாபர்கள்

புத்தகங்கன

யிரியா

ழுதும்

யினட

னயத்து

ததர்வுகளுக்கு,

யினடபனழுத

அனுநதிக்கப்ட்ட

அனுநதிக்கப்ட்ட

புத்தகங்கள்

ததர்வுக்கூடத்திற்குள் டுத்து னயத்துக்பகாள்ளும் பாருட்டு பகாள்குி யனக
நற்றும் யிரியா யினட ழுதும் ததர்வுகளுக்கு இனடதன ததர்வு தபத்தின்
பாழுது 10 நிிைங்கள் கா இனடபயி யமங்கப்டும்.

9. The candidates are required to attend both objective and descriptive type of

Departmental Examinations compulsorily in respect of Test Code numbers from 049
to 075 and 101 to 177 (except Test Code 112 & 135). If a candidate fail to do so, i.e. the
candidates who leave the exam hall midway viz., attending the objective pattern and
absenting themselves to the descriptive pattern (partially absent), the same will be
reported for disciplinary action to the head of the Department in which he may be
employed.
ததர்வுக் குினீட்டு ண்கள் 049 பதல் 075; நற்றும் 101 பதல் 177 (112 நற்றும் 135
ீங்காக) யனபனிா அனத்துத் துனத் ததர்வுகளுக்கும் யிண்ணப்தாபர்கள்
பகாள்குி

யனக

நற்றும்

யிரியா

யினட

ழுதும்

யனகபன

அனநனப்

பற் இபண்டு யனகத் ததர்வுகளுக்கும் கட்டானநாக யருனக புரின தயண்டும்.
அவ்லாறு லருணக புரி தலமினால், அதாலது சகாள்குமி லணக ததர்லிற்கு

16
லருணக புரிந்து ஆனால் லிரிலான லிணை எழுதும் ததர்லிணன எழுதால்
ததர்வு தநத்தில் பாதிில் செல்லும் லிண்ைப்பதார்கள் குமித்து ஒழுங்கு
நைலடிக்ணக எடுப்பதற்காக தலண்டி அலர் பைிபுரிமம் துணமத் தணயலருக்கு
சதரிலிக்கப்படும்.

10 The candidates are required to obtain minimum pass marks in both types (Objective &
Descriptive) for considering them as passed in the Departmental Tests where
combination of objective and descriptive type of examinations is prescribed in respect of
the Departmental Test.
யிண்ணப்தாபர்கள்

பகாள்குி

யனக

நற்றும்

யிரியா

யினட

ழுதும்

யனகனில் ஒருங்தக அனநனப் பற் தநற்டி துனத் ததர்வுகில் இபண்டு
யனகத்

ததர்வுகிலும்

நதிப்பண்கனக்

ததர்ச்ெி

ப

கட்டானநாகப்

ிர்ணனிக்கப்ட்ட

பற்ால்தான்

குனந்தட்ெ

குிப்ிடப்ட்ட

ததர்ச்ெி
துனத்

ததர்யில் ததர்ச்ெி பற்யபாக கருதப்டுயர்.

11.

No candidates will be allowed to leave the examination hall till the closure of the
examination.
ந்தபயாரு

யிண்ணப்தாபரும்

ததர்வுக்குரின

தபம்

படியதற்கு

பன்ாகத்

ததர்வுக் கூடத்னத யிட்டுச் பெல் அனுநதிக்கப்டநாட்டார்.

12. Strict silence should be maintained in the examination hall.
ததர்வுக்கூடத்திற்குள் கண்டிப்ாக அனநதி கனடிடிக்கப்ட தயண்டும்.

13. Candidates are required to provide themselves with their own pens, ink, and blotting paper
and instrument boxes.
யிண்ணப்தாபர்கத

ழுதுதகால்,

னந,

னநபனாற்ித்தாள்

நற்றும்

கருயிப்பட்டிகள் ஆகினயற்ன டுத்து யபதயண்டும்.

14. The candidates are permitted to use calculators at the examination hall only for writing the
descriptive type of Examination.
யிண்ணப்தாபர்கள்

யிரியா

நட்டும் கணிப்புப் பாினன

யினட

ழுதும்

யனகனிா

ததர்வுகளுக்கு

(Calculator) உதனாகிக்க அனுநதிக்கப்டுயர்.

XIV. SPECIAL INSTRUCTIONS FOR OBJECTIVE PATTERN OF EXAMINATION (OMR)
சகாள்குமி லணக ததர்வு முணமக்கான ெிமப்பு லிதிமுணமகள்.

a. The use of books will not be allowed for all the objective type / pattern of
examination.
அனத்து

சகாள்குமி

லணக

ததர்வுகளுக்கும்

புத்தகங்கள்

சகாண்டு

ததர்சலழுத அனுதிக்கப்பைாட்ைாது.
b.

The Candidates will be supplied with personalized OMR Answer Sheet containing
self-description of the Candidate like Photo, Name, Register No., Test Code No./
Name of the Departmental Test, Date of the Examination, Venue of the Examination
etc. The candidates are required to shade their answer in the appropriate boxes therein.
சகாள்குமி லணக ததர்வுக்கான லிணைத்தாரில் லிண்ைப்பதாருணை
புணகப்பைம்,

சபர்,

பதிவு

எண்,

ததர்வுக்

குமிீ ட்டு

எண்

/

துணமத்

ததர்லின் சபர், ததர்வு நாள் ற்றும் ததர்வுக் கூைம் பற்மி லிலங்கள்
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அைங்கி

தனித்துலான

யினடத்தாள்

OMR

யமங்கப்டும்.

யிாக்களுக்குரின யினடனாக யிண்ணப்தாபர் கருதும் யினடகன
பாருத்தநா கட்டங்கில் யிண்ணப்தாபர் ிபப் தயண்டும்.

c. It is the responsibility of the candidate to confirm as to the personal particulars printed
in the OMR answer sheet are related to him before shading answer therein.
யிண்ணப்தாபர்களுக்கு
யமங்கப்ட்ட
தித்துயநா
OMR
யினடத்தாில் தம்னநப்ற்ின தன் யியபங்கள் ெரினாக உள்யா
ன்னத

திிக்க

துயங்குபன்

உறுதி

பெய்து

தயண்டினது யிண்ணப்தாபரின் பாறுப்ாகும்.

பகாள்

d. Before starting to write the objective type of examination, candidates should check the
OMR bar code in the answer sheet given to them. If the personalised OMR answer
sheet is defective in any way ask the Room Invigilator to replace it.
யிண்ணப்தாபர்கள்
யமங்கப்ட்டுள்

ததர்வு
OMR

ழுதத்

யினடத்தாில்

பதாடங்குபன்
ட்னடக்

தங்களுக்கு

குிபன

(bar

code)

இடப்ட்டுள்தா  ெரிார்த்துக் பகாள்வும். தநலும், OMR யினடத்தாள்
வ்யனகனிதனும்

குனாடுனடனதாக

இருந்தால்

அதன

நாற்ிக்

பகாடுக்கும்டி அனக் கண்காணிப்ாரிடம் தகட்காம்.
e.

Candidates are instructed to read the instructions to candidates on the side 1 of the
OMR Answer sheet.
OMR

யினடத்தாள்

க்கம்

1-ல்

உள்

யிண்ணப்தாபர்களுக்கா

அிவுனபகன கயநாகப் டிக்கவும்.

f. Candidates are instructed to carefully count the number of questions unanswered and
mention it in the OMR Answer Sheet (for the objective type of Examination) without
fail. If there is any variation/difference between the answer fields actually left blank
and the number shaded by the candidates, 2 marks will be deducted from the total
marks secured by the candidate.
சகாள்குமி லணகத் துணமத்ததர்வுகரில் லிணைரிக்காத லினாக்கரின்
எண்ைிக்ணகண
யினடத்தாில்

லிண்ைப்பதார்

கலனாகக்

குிப்ிடுநாறு

யிண்ணப்தாபபால்

கைக்கிட்டு

அிவுறுத்தப்டுகிார்கள்.

பதரியிக்கப்டும்

யினடக்குினீட்டுக்

கட்டங்கின்

யிண்ணப்தாபபால்

யினடனிக்காநல்

யினடனிக்கப்டாத

ண்ணிக்னகக்கும்

கட்டங்கின்

ண்ணிக்னகக்கும் ததனும்

காணப்டின்

யிண்ணப்தாபர்

பற்

OMR

யிடப்ட்ட

உண்னநனிததன
யினடக்குினீட்டுக்

தயறுாடுகள்
பநாத்த

– யித்தினாெம்

நதிப்பண்கிிருந்து

இபண்டு நதிப்பண்கள் குனக்கப்டும்.

g. Candidates are allowed to write the objective type of examination in ball point pen
only (blue or black or blue black only).
சகாள்குமி லணகத் ததர்லிற்கு லிண்ைப்பதார்கள் நீயம் அல்யது கருப்பு
அல்யது கருநீயம்

ஆகி பந்துமுணனப் தபனாக்கணர ட்டுத எழுத

அனுதிக்கப்படுகிமார்கள்.

18

h. Answer sheet will be invalidated if any of the answer is shaded in pencil.
யினடத்தாில் தாயது யினடகள் பன்ெில் பகாண்டு ிபப்ப்ட்டிருந்தால்
அவ்யினடத்தாள் பெல்ாததாக்கப்டும்.

i. Do not make any stray marks or write anything on the answer sheet and also in the
Track on the sides of the answer sheet on SIDE 2.
யினடத்தாின் இபண்டாம் க்கம் ஓபத்தில் உள் டிபாக்கிலும் குிப்புகள்
தும் பெய்யததா ழுதுயததா கூடாது.

j. Answer sheet answered in a Departmental test other than the test mentioned by the
candidate in the application/specified in the Hall Ticket will be invalidated.
யிண்ணப்தாபர்கள்
அனுநதிச்ெீட்டில்

யிண்ணப்த்தில்
குிப்ிடப்ட்டுள்

குிப்ிடப்ட்டுள்
துனத்ததர்வு

அல்து

அல்ாநல்

தயறு

துனத்ததர்யின நாற்ி ழுதும் யினடத்தாள் பெல்ாததாக்கப்டும்.
k.

Completely shade only one answer to a particular question.
ஒரு குிப்ிட்ட தகள்யிக்கு ஒதப ஒரு யினடனன நட்டும் பழுனநனாக
ிபப்வும்.

XV. SPECIAL INSTRUCTIONS FOR DESCRIPTIVE TYPE / PATTERN OF EXAMINATION
யிரியா யினட ழுதும் ததர்வு முணமக்கான ெிமப்பு லிதிமுணமகள்

a. The candidates will be supplied with descriptive answer booklets with Preprinted
Personalized Bar Coding Sheet attached to it containing self-description of the
candidate like Photo, Name, Register No., Test Code No. / Name of the Departmental
Test, Date of the Examination, Venue of the Examination etc.
யிண்ணப்தாபருனடன
ண்

புனகப்டம், பனர், திவு ண், ததர்வுக்குினீட்டு

/– துனத்ததர்யின்

பனர்,

ததர்வு

ாள்

நற்றும்

ததர்வுக்

கூடம்

தான் யியபங்கள் அடங்கின தித்துயநா தன் யியப ட்னட தாளுடன்
கூடின யிரியா யினட ழுதும் யினடத்தாள் யமங்கப்டும்.

b. It is the responsibility of the candidate to confirm as to the personal particulars printed
in the Bar Coding Sheet are related to him / her before answering.
யிண்ணப்தாபர்களுக்கு யமங்கப்ட்ட தித்துயநா தன் யியப ட்னட
தாில்

அச்ெிடப்ட்டு

உள்யா

ன்னத

இருக்கும்

தம்னநப்ற்ின

திிக்க

துயங்குபன்

யியபங்கள்

உறுதி

பெய்து

ெரினாக
பகாள்

தயண்டினது யிண்ணப்தாரின் பாறுப்ாகும்.

c. Before starting to write the descriptive type of examination, candidates should check
the bar code in the answer sheet given to them. If the answer sheet is defective in any
way ask the Room Invigilator to replace it.
யிண்ணப்தாபர்கள்

ததர்வு

ழுதத்

பதாடங்குபன்

தங்களுக்கு

யமங்கப்ட்டுள் தித்துயநா தன் யியப ட்னட தாள் யினடத்தாில்
ட்னடக்

குிபன

(bar

code)

இடப்ட்டுள்தா



ெரிார்த்துக்

பகாள்வும், தநலும், யினடத்தாள் வ்யனகனிதனும் குனாடுனடனதாக
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இருந்தால் அதன நாற்ிக் பகாடுக்கும்டி அனக் கண்காணிப்ாரிடம்
தகட்காம்.

d. Candidates are instructed to read the instructions to candidates on the reverse side of
the Bar coding sheet in the descriptive answer booklets.
தித்துயநா

தன்

யியப

ட்னட

தாின்

ின்

க்கம்

உள்

யிண்ணப்தாபர்களுக்கா அிவுனபகன கயநாகப் டிக்கவும்,

e. Candidates are instructed to enter the number of pages answered by him in the space
provided in the bar coding sheet.
யிண்ணப்தாபர்கள்

தங்கால்

யினடனிக்கப்ட்ட

க்கங்கின்

ண்ணிக்னகனன தன் யியப ட்னட தாின் அதற்பக பகாடுக்கப்ட்டுள்
இடத்தில் ிபப்ப்ட தயண்டும்.

f. Candidates are allowed to write the descriptive type of examination in ink or ball point
pen (only blue or black or blue black).
அனத்து

யினடகனபம்

னநனிால்தான்

யிண்ணப்தாபர்கள்

யினடகன

னன்டுத்தாம்.

அயர்கள்

ழுத

ீம்

ழுத

ந்துபனப்

அல்து

தயண்டும்.

தாக்கனபம்

கருப்பு

அல்து

கருீம்

ஆகின னநகில் நட்டுதந ழுத அனுநதிக்கப்டுகிார்கள்.

g. Candidates are allowed the option to answer the paper in all the tests either in English
or in Tamil or even to answer any of the papers partly in English and Partly in Tamil
except the test on translation and the language test which have to be answered only in
the language chosen by them in their applications.
பநாமி

பனர்ப்புத்

ததர்வு

நற்றும்

பநாமித்ததர்னயப்

பாருத்தநட்டில்

யிண்ணப்ப் டியத்தில் குிப்ிட்டுள் பநாமினில்தான் யினடகன ழுத
தயண்டும். ி துனத் ததர்வுகன ஆங்கித்திதா அல்து தநிமிதா
அல்து

யினடத்தாின்

ஒரு

குதினன

ஆங்கித்திலும்

நறுகுதினன

தநிமிலும் கந்ததா யிருப்ப்டி யினடனிக்க அனுநதிக்கப்ட்டுள்ர்.

h. Before starting to write the examination candidates should verify whether the page
numbers are also in sequence. If the Answer Book (Main / Additional) is defective in
any way ask the Room Invigilator to replace it.
யிண்ணப்தாபர்கள்
யமங்கப்ட்டுள்
ன்னதபம்

ததர்வு

ழுதத்

யினடத்தாில்

க்க

ெரிார்க்கவும்,

வ்யனகனிதனும்

i.

பதாடங்குபன்
ண்கள்

யரினெனாக

யினடத்தாள்

குனாடுனடனதாக

தங்களுக்கு
உள்யா

(பதன்னந-கூடுதல்)

இருந்தால்

அதன

நாற்ிக்

பகாடுக்கும்டி அனக் கண்காணிப்ாரிடம் தகட்காம்.

As the candidates details are preprinted in the personalized bar coding sheet, the
candidates are instructed not to write their Register Number and test name, etc.
anywhere in the main Answer Book, or on any other page including in the Additional
Answer Book, special kind of survey sheets, Graph sheet, Maps or in the journal sheet
if any supplied to them. The answer book of the candidate who violates this
instruction will be invalidated.
யிண்ணப்தாபர்களுக்கு
தன்

யியபங்கள்

தங்கள்

திவு

யமங்கப்டும்

அனத்தும்

ண்கள்

யினடத்தாில்

அச்ெிடப்ட்டுள்தால்

நற்றும்

ததர்வு

தாள்

தம்னநப்
ததர்வு

பனர்

ற்ின

ாடுதயார்

ஆகினனயகன

பதன்னந யினடத்தாில் ந்த ஒரு க்கத்திலுந ழுதக்கூடாது.

தநலும்,
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அயர்களுக்கு

யமங்கப்டும்

கூடுதல்

யினடத்தாிதா,

ிஅனயத்

துனக்கா ெிப்பு தாள்கிதா, கிபா`ப் c&Pl;. யனபடங்கள். ஜர்ல் c&Pl;
தான்னயகிதா

அல்து

ண்னண

ழுதக்கூடாது.

நற்றும்

நற்

நற்

அவ்யாறு

க்கங்கில்

க்கங்கிதா
அல்ாநல்

தங்கது

அயர்கது

பதன்னந

திவு

திவு

யினடத்தாள்

ண்கன

ழுதும்

யிண்ணப்தாபர்கின் யினடத்தாள்கள் பெல்ாதனயகாக்கப்டும்.

j. Candidates are strictly forbidden from writing their names or initials or any other
names or initials on the main or additional answer books. They should not attach their
names or initials or any other names or initials even in the order, judgement letter etc.
EXCEPT WRITING ANSWER TO QUESTION, CANDIDATES ARE
FORBIDDEN FROM MAKING ANY OTHER MARKS OR WRITNG ANY
FIGURES OR DRAWING ANY DIAGRAMS IN THE MAIN OR ADDITIONAL
ANSWER BOOKS. No answer book (whether main or additional) in which these
instructions are violated will be valued.
யிண்ணப்தாபர்கள்

தம்

சுருக்கங்கனதனா

அல்து

பனர்கனதனா
ி

அல்து

பனர்கனதனா

தம்

அல்து

பனர்
அப்பனர்

சுருக்கங்கனதனா பதன்னந அல்து கூடுதல் யினடத்தாட்கில் ழுத
கண்டிப்ாக தனடபெய்னப்டுகிார்கள்.

யினடகில் யரும் ஆனண, தீர்ப்பு,

கடிதங்கள் பதினயற்ில் கூட அயர்களுனடன பனர்கனதனா அல்து
பனர்

சுருக்கங்கனதனா

சுருக்கங்கனதனா
பதன்னந

ழுதக்

அல்து

ண்கன

அல்து
கூடாது.

கூடுதல்

ழுதுதல்,

தான்னயகிிருந்து
இத்தனகன

யிதிகள்

நற்

பனர்கனதனா

யிாயிற்கா

யினடத்தாட்கில்
டங்கன

நீ ப்ட்ட

யினடகள்
குிகன

யனபதல்

யிண்ணப்தாபர்கள்

தனட

யினடத்தாட்கள்

அப்பனர்
தயிப
இடுதல்,
ஆகினனய

பெய்னப்டுகிார்கள்.
(பதன்னந

அல்து

கூடுதல்) நதிப்ீடு பெய்னப்டநாட்டா.

k. The lower part of the left hand pages or if necessary a page or pages of the answer
books may be used for any rough work. The rough work should be crossed through
afterwards.
யினடத்தாள்கின்
தாட்கள்

கீ ழ்

இடது

யமிபனகளுக்காகப்

க்கம்

அல்து

அயெினநிருப்ின்

னன்டுத்தப்டாம்.

அனயகள்

ஓரிரு
ிகு

குறுக்காக அடிக்கப்டதயண்டும்.

l. In answering to practical questions candidates must show the entire detailed working
in the answer books themselves.
பெய்பன

யிாக்களுக்கா

யினடகள்

ழுதும்

தாது

யிண்ணப்தாபர்கள் அனத்து யமிபனகனபம் யினடத்தாள்கிததன
குித்துக் காட்டல் தயண்டும்.

m. In answering papers candidates will on no account be allowed to exceed the time
allotted for each paper. Candidate will on no account be allowed to change the test or
parts of tests offered by them and for which they are admitted.
ஒவ்பயாரு

யினடனக

தாளுக்கும்

ழுத

யனபனறுக்கப்ட்டுள்
யிண்ணப்தாபர்கள்

கா

அயினக்

க்காபணத்னதக்

கடந்து

பகாண்டும்
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அனுநதிக்கப்டநாட்டார்கள். க்காபணத்னத பகாண்டும் யிண்ணப்தாபர்கள்
அனுநதிக்கப்ட்ட

ததர்னயத்

தயிப

தயறு

ததர்வுகனதனா

அல்து

ததர்வுகின் குதிகனதனா நாற்ிக் பகாள் அனுநதிக்கப்டநாட்டார்கள்.

n. Candidates should give the correct numbers of the question or sub-divisions in their
answers. If they fail to indicate the correct question number or sub-division of a
question or if they give question number incorrectly they are liable to lose marks.
யிாக்கின் ெரினா ண்கள் அல்து உட்ிரிவுகின் (sub-division)
ண்கன

தங்கள்

திில்

ெரினாக

குிக்க

தயிாலும்

தயறுதா

யிா ண்கன குித்தாலும் நதிப்பண்கன இமக்க தரிடும்.

o. The use of books will not be allowed for the Test Codes from 1 to 75 (both objective
and descriptive type) and 101-177 (in respect of objective type pattern of
examination).
ததர்வுக் குினீட்டு ண் 1 பதல் 75 யனபபள் அனத்து யனக துனத்
ததர்வுகளுக்கும்
நற்றும்

(பகாள்குி

ததர்வுக்

நற்றும்

குினீட்டு

யிரியா

ண்.101-177

யினட

யனபபள்

ழுதும்

யனக)

பகாள்குி

யனக

ததர்வுகளுக்கு புத்தகம் பகாண்டு ததர்பயழுத அனுநதிக்கப்டநாட்டார்கள்.

p. Candidates should bring authorised books with them for the purpose of answering the
descriptive type question papers in the test in which the use of books are allowed (i.e.
Test Codes 101 to 177 for descriptive type only). Books other than those prescribed
for a test will not be allowed in answering the paper or papers in the test. Refer to the
Commission’s website www.tnpsc.gov.in for the list of books allowed.
புத்தகங்கன னயத்து யினடபனழுத அனுநதிக்கப்ட்ட யிரியா யினட
ழுதும்

துனத்

ததர்வுகளுக்கு

யிண்ணப்தாபர்கத

அனுநதிக்கப்ட்ட

புத்தகங்கன தங்களுடன் பகாண்டு யருதல் தயண்டும். (அதாயது ததர்வுக்
குினீட்டு

ண்.101

பதல்

177

யனப

உள்

யிரியா

யினட

ழுதும்

குதிக்கா ததர்யிற்கு நட்டும்) அனுநதிக்கப்ட்ட புத்தகங்கள் அல்ாநல்
தயறுபுத்தகங்கனக்

பகாண்டு

ததர்வு

ழுத

அனுநதிக்கப்டநாட்டர்கள்.

அனுநதிக்கப்ட்ட புத்தகங்கின் ட்டினன ததர்யானணன இனணனதம்

www.tnpsc.gov.in-y; காண்க.

q. No candidates will be allowed to give books or to take books from any other
candidates during the hours of examination.
ததர்வு னடபறும் தபத்தில் ந்தபயாரு யிண்ணப்தாபரும் புத்தகங்கன
நற்யர்களுக்கு பகாடுக்கதயா அல்து நற் யிண்ணப்தாபர்கிடநிருந்து
யாங்கதயா அனுநதிக்கப்டநாட்டார்கள்.

XVI General Notes to candidates appearing for the Departmental Examinations
துணமத்ததர்வுகள் எழுதும் லிண்ைப்பதார்களுக்கான சபாதுலான
குமிப்புணகள்.

1. Any representation regarding the test for which the candidate is admitted should be made
immediately on receipt of the memorandum of admission.
ததர்வு ழுத அனுநதிக்கப்ட்ட யிண்ணப்தாபர் ததர்வு பதாடர்ா பனனீடு
னததனனும்

பதரியிக்க

தயண்டினிருப்ின்

கினடக்கப் பற்வுடன் பதரியிக்க தயண்டும்.

அதன

அனுநதிக்

குிப்ானண
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2. Candidates should take the examination only at the Examination Hall assigned to his/her
Register Number. Otherwise their answer books will be invalidated.
யிண்ணப்தாபர் அயருனடன திவு ண்ணுக்கு ஒதுக்கப்பற் ததர்வுக்கூடத்தில்
நட்டும்தான் ததர்வு ழுத தயண்டும். இல்னபனில் அயபது யினடத்தாள்கள்
பெல்ாததாக்கப்டும்.

3. Candidates should write only the test for which he/she had applied and been admitted
otherwise his/her answer books will be invalidated.
யிண்ணப்தாபர் ந்த ததர்வுகள் ழுத யிண்ணப்ித்து அனுநதிக்கப்ட்டுள்ாதபா,
அந்த

ததர்வு

நட்டுதந

அயர்

ழுத

தயண்டும்.

இல்னபனில்

அயபது

யினடத்தாட்கள் பெல்ாததாக்கப்டும்.

4. Candidates appearing for the Departmental Examinations are warned that they should not use
unauthorized books containing commentaries, guides, digests, summaries, etc.,or books
containing notes or unauthorized index noted down in ink or pencil while answering the
papers with books. The answer books of the candidates who violate the instructions will be
invalidated. The candidates will be expelled from the Examination Hall. They are also liable
to be debarred from appearing for any of the examinations either for three years or for such
term of years as the Commission decides as fit.
துனத்

ததர்வுகன

ழுதும்

அங்கீ கரிக்கப்டாத

தல்கள்,

சுருக்கங்கள்,

யினட

யிா

ழுதக்கூடின
னநனால்
கூடின

ததர்வுகில்

அல்து

யிண்ணப்தாபர்கள்

யிக்கவுனபபடன்

யமிகாட்டிதனடுகள்,

சுருக்க

டுகள்

குிப்புனபகனக்

பன்ெிால்

குினீடுகனதனா

தான்யற்னதனா
பகாண்ட

ழுதப்ட்ட

உதனாகிக்கக்

உனபகள்,

அல்து

அனுநதிக்கப்டாத

ின்

தல்கதாடு

தல்கனதனா

கூடாபத

கூடின

அல்து

குிப்புகதாடு

ச்ெரிக்கப்டுகிார்கள்.

தநற்காணும் அிவுனபகன நீ றுயர்கின் யினடத்தாள்கள் திருத்தப்டநாட்டா,
ததர்வுக்கூடத்திிருந்து
அத்தனகதனார்

அயர்கள்

நீ ண்டும்

பயிதனற்ம்

ந்தபயாரு

ததர்வு

பெய்னப்டுயர்.

தநலும்

ழுதுயதிின்றும்

பன்று

யருடங்களுக்தகா அல்து ததர்யானணனம் தக்கபதக் கருதும் கா அயிற்தகா
யிக்கி னயக்கப்டுயர்.

5. In the case of the Civil and Criminal Judicial Test and the Criminal Judicial Test the books
containing bare Acts that need not necessarily be Government Publications.
குடிபன நற்றும் குற்யினல் ீதிபன (Civil and Criminal Judicial Test). நற்றும்
குற்யினல் ீதிபன (Criminal Judicial Test) ததர்வுகளுக்குரின ெட்டப் ிரிவுகன
நட்டும் பகாண்டுள் புத்தகங்கள் அபசு பயினீடுகாக இருக்க தயண்டும் ன்
அயெினநில்ன.

6. The books containing only bare Acts and Rules (without any notes or commentaries or
explanations) need not necessarily be Government publication.
குிப்புனபகள்,
ெட்டங்கள்

கருத்துனபகள்

நற்றும்

யிதிகள்

அல்து

யிக்கவுனபகள்

ஆகினயற்னக்

துநில்ாத

பகாண்டுள்

பயினீடுகாகதய இருக்க தயண்டும் ன் அயெினநல்ன.

பயறும்

புத்தகங்கள்

அபசு
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7. As far as Registration Department Test is concerned, the examinees are permitted to use
guides containing only circulars and orders issued by Inspector – General of Registration,
Government and Board of Revenue and also the Judgement relating to the Department. All
other guides, digests, summaries, etc. are prohibited.
திவுத்

துனனனப்

பாருத்தநட்டில்,

திவுத்துனத்

தனயர்,

அபசு

நற்றும்

யருயாய் யாரினத்திால் பயினிடப்ட்ட சுற்ிக்னககள், ஆனணகள் நட்டும்
அடங்கின

யமிகாட்டி

தனபம்

தீர்ப்புனபகனபம்

நற்றும்

அத்துன

யிண்ணப்தாபர்கள்

ெம்ந்தப்ட்ட

னன்டுத்திக்பகாள்

அனுநதிக்கப்டுயார்கள். ி அனத்து யமிகாட்டி தல்கள், பதாகுப்புகள், சுருக்க
உனபகள்

பதினனயகன

ததர்யின்

தாது

னன்டுத்த

தனட

பெய்னப்ட்டுள்து.

8. Special ruled Sheets for answering question on Book-keeping in the Departmental Test for
Officers of the Co-operative Department will not be supplied. Candidates should themselves
rule the papers in the Answer book. For this purpose they should bring their own pencil and
ruler or scale.
கூட்டுவுத்

துனத்ததர்யில்

யணிகக்

கணக்கு

பன

யினடனிக்க தகாடிட்ட ெிப்புத் தாள்கள் யமங்கப்டநாட்டா.

யிாத்தாளுக்கு
யிண்ணப்தாபர்

யினடத்தாள்கில் தாதந தகாடிட்டு பகாள் தயண்டும். இதற்பக அயர்கள் தம்
பொந்த ழுதுதகால் நற்றும் யனபஉருன அல்து அவுதகால் ஆகினயற்னக்
பகாண்டு யபதயண்டும்.

9. A list of Instruments, etc, to be brought by the Candidates appearing for the Survey
Department Test (Descriptive Type) is as follows:ிஅனயத்

துனத்

ததர்வு

ழுதுதயார்

பகாணப

தயண்டின

கருயிகின்

ட்டினல் கீ ழ்யருநாறு:-

i. Plotting Scale: 1:5,000; 1:1,000 (Metric) and Offset scale
அவுப்டி யனபயதற்கா அவுதகால் : 1:5,000; 1:1,000 (பநட்ரிக்) நற்றும்
பெங்குத்தவுதகால்

ii. Brass Compass – ித்தன யனப கருயி
iii. Parallel Ruler – இனணதகாடு யனபயி
iv. Drawing Pen – யனப தா
v. Pen - தா
vi. Pencil of plotting, erasers. -

அவுப்டி

அமிப்ான்கள்

vii. Area Square paper 1:5,000; 1:1,000 (Metric)
பப்வு ெதுபத் தாள் 1:5,000; 1:1,000 (bkl;hpf;)
viii. Protractor - தகாணநாி

யனபயதற்கா

ழுதுதகால்,
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ix.Colour boxes, brushes, saucers, crow quills and Indian ink, cake or other kinds of ink, if
necessary for answering the papers in the Survey Test.
ி அனயத் துனத் ததர்யில் யினடனிக்கத் ததனயனிருப்ின் யண்ணக்
கனயப்

பட்டிகள்

தூரினககள்,

தூரினகத்

தட்டுகள்,

காக்னக

இகுகள்,

இந்தினன் னந, னநக்கட்டி அல்து ி யனக னந.

x. Chamber’s Mathematical Tables and Boileau’s Traver’s Tables for answering questions in
the Survey Test.
ி அனயத் துனத் ததர்யில் யினடனிக்கத் ததனயனிருப்ின் தெம்ரின்
கணித அட்டயனண நற்றும் ாய்ரின் டிபாயரின் அட்டயனணகள்.

xi. Metric Computing Scale – பநட்ரிக் கணக்கீ ட்டு அவுதகால்
xii. Calculator – கணிப்புபாி
10. The Commission provides separate booklets containing special kind of papers [i.e Time
Sheet, Line Sheet, Traverse Sheet, Field Measurement Sheet (A4 Sheet), Tracing Sheet,
Plotting Sheet (A3 Sheet-2Nos.] to the candidates who appear for the Survey Departmental
Test so as to answer the diagram type of questions. The candidates should use only the
special kind of papers provided by the Commission. If the candidates use the special kind of
papers attached with question paper or any other sheets, their answer sheets will not be
evaluated.
ி அனயத் துனத் ததர்வு ழுதும் யிண்ணப்தாபர்கள் யனபடம் யனபயது
பதாடர்ா

யிாக்களுக்கு

அடங்கின கற்னகள்
Sheet(A4

Sheet),

யினடனிப்தற்பக

ெிப்பு

யனபடத்தாள்கள்

(booklets) [Time Sheet, Line Sheet, Traverse Sheet, Field Measurement

Tracing

Sheet,

Plotting

Sheet(A3

Sheet-2Nos.]

ததர்யானணனத்தால்

யமங்கப்டுகிது. அத்தாள்கன நட்டுதந யினடனிக்க னன்டுத்த தயண்டும்.
தயிப,

யிாத்தாளுடன்

ததனும்

தாள்கனதனா

இனணக்கப்ட்டுள்
னன்டுத்தக்

தாள்கனதனா

கூடாது.

அவ்யாறு

அல்து

தயறு

னன்டுத்திால்,

அத்தாள்கள் நதிப்ீடு பெய்னப்டநாட்டாது.

11. The candidates may be allowed to write with photostat copies of the permitted books
recommended by the Head of the Department, duly attested by the Group A Officer working
in their Department and with certificate on number of pages contained in the Photostat copies
of prescribed books.
யிண்ணப்தாபர்கள்
துனகில்

புத்தகங்கனப்

(பதாகுதி

ொன்பாப்நிட்ட

அனுநதிக்கப்டுயார்கள்.
கல்கில்

த்தன

புனகப்ட

தநலும்,

க்கங்கள்

ழுதும்

குனனாத

A?யிற்கு

புத்தகங்கின்

ார்த்து

தகுதிபனடன)

கின

அனுநதிக்கப்ட்ட

உள்

ன்று

ததர்வுகில்

அதிகாரிகால்

(Photostat)
தநற்டி

அதிகாரிகால்

அந்தந்த

உதனாகிக்க
புத்தகங்கின்
ொன்பாப்ம்

அிக்கப்ட தயண்டும்.

12. The use of Government publication containing an index will not be objected to for the
examination in which books are allowed.
அட்டயனணகள் அடங்கின அபசு பயினீடுகன (புத்தகங்கன ார்த்து யினட
ழுதும் ததர்யிற்கு) உதனாகிக்க நறுப்ததும் இல்ன.

13. Candidates are prohibited from introducing into the examination hall any book or portion of a
book other than those allowed or manuscripts, printed form of paper of any description from
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communicating with or copying from each and from communicating with any person outside
the examination hall. Candidates are strictly prohibited from writing on the memorandum
issued to them or on question paper.
யிண்ணப்தாபர்கள் அனுநதிக்கப்ட்டிபாத ந்தபயாரு தல் அல்து தின் குதி
அல்து னகதனழுத்துப் ிபதி, அச்சுப் டியங்கள் அல்து தாயது யிக்கத்தின்
அப்ாற்ட்டதுநா

தாினத்

தனடபெய்னப்ட்டுள்து.
ஒருயதபாபடாருயர்
ழுத

ததர்வுக்

அன்ிபம்

பதாடர்பு

ததர்வுக்கூடத்திற்கு

ததர்வுக்கூடத்திற்குள்

பகாள்

பயிதன

கூடத்திற்குள்

ஒருயர்

நற்யர்

உள்யர்களுடன்

டுத்துயப

யிண்ணப்தாபர்கள்;

யினடகனப்

பதாடர்பு

ார்த்து

பகாள்த்தனட

பெய்னப்ட்டுள்து. யிண்ணப்தாபர்கள் அயர்களுக்கு அிக்கப்ட்டுள் அனுநதிக்
குிப்ானணகிதா

யிாத்தாட்கிதா

னதபம்

ழுத

கண்டிப்ாக

தனட

பெய்னப்ட்டுள்து.

14. Except for the purpose mentioned below candidates are forbidden to ask the Invigilator
questions of any kind during the examination.
யிண்ணப்தாபர்கள் ததர்வு தபத்தின்தாது கீ ழ்க்குிப்ிட்டுள் காபணங்களுக்காக
அன்ி கண்காணிப்ாரிடம் ந்தயிதநா தகள்யிகனபம் தகட்கக்கூடாது.

15. A candidate who wants paper fastener, additional answer books should raise from his/ her seat
and remain standing until the invigilator goes to his/her seat and ascertains his/her
requirement.
கூடுதல்

யினடத்தாட்கள்

அல்து

ஆகினனயகனப்

ப

ழுந்து

ததனயனினக்

தது

யிரும்பும்

தாட்கன

இனணப்தற்கா

யிண்ணப்தாபர்

தது

கண்காணிப்ார்

தல்

இருக்னகனிின்றும்

யந்து

அிபம்

யனப

ின்றுபகாண்டிருக்க தயண்டும்.

16. The candidate will be supplied with the additional answer books only after getting his
signature in a list maintained by the Chief invigilator for noting the supply of additional
answer books.
கூடுதல்

யினடத்தாட்கள்

ததனயப்டும்

யிண்ணப்தாபர்

தனனநக்கண்காணிப்ாபால் ிர்யாகிக்கப்டும் கூடுதல் யினடத்தாள் அித்தல்
ற்ின

ட்டினில்

னகபனாப்நிட்ட

ிதக

கூடுதல்

யினடத்தாள்கள்

யமங்கப்டும்.

17. A candidate who has completed his answer should rise from his seat and remain standing until
the invigilator takes his answer books. Similarly at the end of the time prescribed for each
paper a candidate should stop writing, raise from the seat and remain standing until the
Invigilator takes his answer books. Candidates should use additional answer book including
printed form if any for the main answer books with paper fasteners or thread to be obtained
from the Invigilator.
யினடகன

ழுதி

படித்த

யிண்ணப்தாபர்

அயபது

யினடத்தாின

கண்காணிப்ார் யந்து பற்றுச் பெல்லும் யனபனில் தது இருக்னகனிிருந்து
ழுந்து

ின்று

பகாண்டிருக்க

ததர்வுத்தாளுக்கும்
ிறுத்தியிட்டு
பெல்லும்யனப

யனபனறுக்கப்ட்ட

கண்காணிப்ார்
கூடுதல்

தபம்

தன்ிடநிருந்து

இருக்னகனிிருந்து

யிண்ணப்தாபர்கள்

தயண்டும்.

ழுந்து

அதுதாதய

ஒவ்பயாரு

படிந்தவுடன்

ழுதுயனத

யினடத்தாள்கனப்

ின்றுபகாண்டிருக்க

யினடத்தாள்கனபம்

அச்சுப்டியங்கள்

பற்றுச்

தயண்டும்.
ததனும்

இருப்ின் அயற்ினபம் நதிப்பண்தாள் அடங்கின பதன்னந யினடத்தாின்

26
கனடெிப் க்கத்திற்கு ின் னயத்து கண்காணிப்ாரிடநிருந்து பப்ட்ட தாள்
இனணப்ாதா அல்து திாதா ினணக்க தயண்டும்.

18. Candidates are prohibited from taking with them from the examination hall any unused
answer books.
யிண்ணப்தாபர்கள்

உதனாகப்டுத்தாத

யினடத்தாட்கள்

னதபம்

ததர்வுக்கூடத்திிருந்து பயிதன டுத்து பெல் தனட பெய்னப்டுகிார்கள்.

19. Candidates are strictly warned that they should not approach the examiners with reference to
their answer books. Any candidate approaching or attempting to approach an examiner or
getting other people to approach an examiner on his behalf will be disqualified and will also
be reported for disciplinary action to the head of the Department in which he may be
employed.
யிண்ணப்தாபர்கள்
அணுகக்கூடாது

தங்கள்
ன்று

யிண்ணப்தாபபாயது
பெய்தாதா

ஆக்கப்டுயதுடன்

கடுனநனாக

ததர்யானப

அல்து

னன்டுத்திாதா

யினடத்தாட்கள்

தக்காக
அயர்

இது

ததர்யார்கன

ச்ெரிக்கப்டுகிார்கள்.

அணுகிாதா

ிர்

பம்

யிண்ணப்தாபர்

குித்து

ெம்ந்தநாக
அல்து

ததர்யானப
னும்

யிண்ணப்தாபர்

நீ து

ந்த

அணுக

பனற்ெி

அணுகிட

ினப

தகுதினன

இமந்தயபாக

ஒழுங்கு

டயடிக்னக

டுப்தற்காக தயண்டி அயர் ணிபுரிபம் துனத் தனயருக்கு பதரியிக்கப்டும்.

20. The above penalty will be imposed also in case where candidates make an appeal in their
answer books invoking the sympathy of examiner in connection with their result.
தநற்கூின தண்டனனாது ததர்யின் படிவுகளுக்காக தங்கள் யினடத்தாில்
ததர்யாரின் கருனணனின தயண்டி பனனீடு பெய்பம் யிண்ணப்தாபருக்கும்
யிதிக்கப்டும்.

21. Any candidate violating any of these instructions or the instructions printed on the second
page of the main answer book or in the Memorandum of Admission will run the risk of his
answer books being invalidated or marks being deducted.
இந்த

யிதிபனகில்

இபண்டாம்

க்கத்தில்

அனுநதிக்குிப்ானணனில்
யிண்ணப்தாபரின்

னதனாயது
காணப்டும்
உள்

யினடத்தாள்

அல்து

பதன்னந

யினடத்தாின்

யிதிபனகனனாயது

யிதிபனகனனாயது
பெல்ாததாக்கப்டும்

நீ ி

அல்து
பெனல்டும்

ினக்தகா

அல்து

நதிப்பண்கள் குனக்கப்டும் ினக்தகா உள்ாக தரிடும்.

22. Any candidate who does not behave properly towards the Chief Invigilator / Invigilators of
the Examination Halls / any other inspecting authority or any candidate resorting to
malpractice of any kind will have his/her answer book invalidated. He / She is also liable to
be debarred either for 3 years or for such term of years as the Commission may decide as fit.
The same penalty will be imposed on any candidate who personally or by letter attempts to
canvas or bring influence to bear on an examiner or Member of the Commission or its staff, in
connection with the examination or on whose behalf such attempt is made by any relative,
friend, patron/official or other persons. The above penalty will be imposed also in case where
candidates make an appeal in their answer papers invoking sympathy of examiners in
connection with their result.
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யிண்ணப்தாபர்

யதபனும்

கண்காணிப்ாரிடம்

அல்து

ததர்வுக்

கூடங்கில்

கண்காணிப்ார்கிடம்

தனனநக்

அல்து

கண்காணிப்புப்

ணினிிருக்கும் ி அலுயரிடம் பனனாக டந்து பகாள்த் தயிாதா,
ந்த

யனகனிலும்

ஒழுங்கீ நாகச்

பெனல்ட்டாதா

அயபது

யினடத்தாட்கள்

பெல்ாததாக்கப்டும். அத்தனகன யிண்ணப்தாபர் நீ ண்டும் ந்தபயாரு ததர்வும்
ழுதுயதிின்று

பன்று

குிப்ிட்ட

ஆண்டுகளுக்கு

ெி

ஆண்டுகள்

அல்து

யிக்கி

ததர்யானணனம்

னயக்கப்டுயார்.

தீர்நாிக்கும்

யிண்ணப்தாபர்கள்

ததர்வுகள் குித்து தரினடனாகதயா, கடிதம் பநாகதயா ஆதபவு ாடிாலும்,
ததர்யார், அல்து ததர்யானணன உறுப்ிர் அல்து ததர்யானணனத்தின்
ணினார்கள் நீ து பெல்யாக்னகச் பெலுத்த பற்ட்டாலும், அன்ாரின் ொர்ாக
அயர்கது உயிதபா, ண்தபா, ஆதபயாதபா, அலுயதபா இவ்யாறு பனற்ெி
தநற்பகாண்டாலும்

யிண்ணப்தாபர்களுக்கு

இத்தண்டன

யிதிக்கப்டும்.

தங்கின் ததர்வு படிவு குித்துத் ததர்யார்கின் ரியினப் பறுயதற்காக
யினடத்தாில் தயண்டுதகாள் யிடுக்கும் யிண்ணப்தாபர்களுக்கும் இத்தண்டன
யிதிக்கப்டும்.

23. The answer books containing irrelevant or impertinent or insolent or vulgar answer will be
invalidated and candidates guilty of writing such answers are also liable to be debarred from
appearing for future examinations conducted by the Commission. If the candidate is a
Government Servant the matter will be reported to the Head of the Department for taking
disciplinary action.
தனப்புக்குப் பாருத்தநற் அல்து பனபகட்ட அல்து துடுக்குத்தநா
அல்து

இமியா

யினடகன

பெல்ாததனயகாக்கப்டுயததாடு
யிண்ணப்தாபர்கள்
ததர்வுகன

உனடன

அத்தனகன

ததர்யானணனத்திால்

ழுதுயதிிருந்தும்

யிண்ணப்தாபர்

அபசு

யிக்கி

யினடத்தாட்கள்

யினடகன
இி

டத்தப்டயிருக்கும்

னயக்கப்ட

அலுயபானிருப்ின்

ழுதின

தரிடும்.

ஒழுங்கு

அத்தனகன
டயடிக்னக

டுக்கும்பாருட்டு ெம்ந்தப்ட்ட துனத் தனயருக்கு பதரியிக்கப்டும்.

24. Requests from candidates for furnishing the cause of failure in the test or for revaluation of
their answer book will not be complied with. However the Commission reserves to itself the
right to get any answer book revalued if in its opinion there are sufficient and valid grounds to
do so.
யிண்ணப்தாபர்கிடநிருந்து ததர்யில் ததர்ச்ெி பானநக்கா காபணங்கனத்
பதரியிக்குநாறும்
தகாரியரும்

அல்து

யினடத்தாட்கன

தயண்டுதகாள்கள்

ததர்யானணனத்தின்

கருத்தில்

ற்றுக்
ந்தபயாரு

நறு

நதிப்ீடு

பெய்பநாறுந

பகாள்ப்டநாட்டா.

ஆனினும்,

யினடத்தாினதனனும்

நீ ண்டும்

நதிப்ீடு பெய்யதற்கு தகுந்த பகாந்திபம் இருப்தாகத் ததான்ின் அவ்யாா
யினடத்தான

நறு

நதிப்ீடு

பெய்யதற்கா

உரினந

ததர்யானணனத்திற்கு

உண்டு.

25. TNPSC Bulletins containing detailed results of Departmental Examinations are sent for
exhibiting in District Collectorates, Taluk Offices and District Central Libraries for providing
information to the candidates.
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யிண்ணப்தாபரின் தகயலுக்காக துனத்ததர்யின் படிவுகள் அடங்கின தநிழ்ாடு
அபசுப்ணினார் ததர்யானணன பெய்தி பயினீட்டிதழ் தத்தம் அலுயகங்கில்
தகயலுக்காகப் ார்னயக்கு னயக்கும் பாருட்டு நாயட்ட ஆட்ெினர் அலுயகம்,
யட்டாட்ெினர்

அலுயகம்

நற்றும்

நாயட்ட

னநன

தகம்

ஆகினயற்றுக்கு

அனுப்ப்ட்டு யருகிது.

26. The request for issue of duplicate Hall Tickets will not be entertained, strictly.
ாற்று

நுணறவுச்

ெீட்டு

பரிெீயிக்கப்பைாட்ைாது.
1)

குமித்த

தகாரிக்ணககள்

கண்டிப்பாக

Any clarification may be obtained from the Help Desks No.044-25300336, 25300337,
25300338 and 25300339. You can also send us your queries at helpdeskdeptl@gmail.com.
பதிவுனப

தயண்டுதயார்

044-25300336,

25300337,

25300338

நற்றும்

25300339

ஆகின

ண்கில் உள் உதயி னநனத்னததனா அல்து helpdeskdeptl@gmail.com ன் நின்ஞ்ெல்
பகரினனதனா பதாடர்புபகாள்ாம்..

Date

: 08.01.2021

Website : www.tnpsc.gov.in
E-mail : contacttnpsc@gmail.com
(Office) : 044 –25300 300/ 336/ 337/ 338 and 339

Toll Free No: 1800 425 1002

Secretary & Controller of Examinations(i/c)

