தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணையம்
செய்தி சவளியீடு
எண் 21/ 2022

நாள்: 24/03/2022

தெரிவு முடிவுகளத் துரிெப்டுத்தும்தொருட்டு, ததர்வாணையத்தால்

நடத்தப்படும் தெொகுதி – I, II ொற்றும் IV ணிகளில் அடங்கிோ ெவிகள் நீங்கொக
ொற்ள்ோ அளைத்து நேௌடி நிோொைங்களுக்கொை

ெவிகளுக்கும்

இளைோ

வழியில் விண்ைப்ம் தெய்வதில் கீழ்க்கொணும் புதிோ ேளடமுள் ெமிழ்ேொடு
அௌசுப் ணிோொர் நெர்வொளைோத்ெொல் தெோல்டுத்ெப்டவுள்து:i)

விண்ைப்ெொௌர்கள்

ெொர்ப்பிக்கும்தொழுநெ,

இளைோ

அவர்கொல்

வழியில்

இளைோவழி

விண்ைப்ம்

விண்ைப்த்தில்

அளிக்கப்ட்டுள் ெகவல்கள் / உரிளொ நகொௌல்களுக்கு (claim) ஆெொௌொொை
அளைத்துத்

நெளவோொை

ெொன்றிெழ்களயும்

விண்ைப்த்துடன் திநவற்்ம் தெய்ோ நவண்டும்.
ii)

விண்ைப்ெொௌர்

ெொர்ப்பிக்கும்தொழுநெ,

இளைோ

அளைத்து

வழி
ஆெொௌ

இளைோ

வழி

விண்ைப்த்திளை
ெொன்றிெழ்களயும்

/

ஆவைங்களயும் PDF வடிவத்தில் அெொவது (ஒன்று அல்து  க்கங்கள்
தகொண்ட)

200 KBக்கு மிகொொல் உள் ஒரு PDF ஆவைொொக ஒவ்தவொரு

iii)

திநவற்்ம் தெய்ோப்டநவண்டிோ ஆவைங்கள் / ெொன்றிெழ்கள்

உரிளொ நகொௌலுக்கும் ஆெொௌொொகக் கட்டொோம் திநவற்்ம் தெய்ோ நவண்டும்.

குறித்ெ

ெகவல்கள்

நேௌடி

நிோொைங்களுக்கொக

தவளியிடப்டும் அறிவிக்ளககளில் கொைப் த்ொம்.

நெர்வொளைோத்ெொல்
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iv) விண்ைப்ெொௌர் இ-நெளவ ளொோங்கள் உள்ளிட்ட அளைத்து

வழிகளிலும் ெொன்றிெழ்களப் திநவற்்ம் தெய்ோ வழிவளக தெய்ோப்ட்டுள்து.

விண்ைப்ெொௌர் நெளவோொை ெொன்றிெழ்கள / ஆவைங்களப் திநவற்்ம்

தெய்து விண்ைப்ம் ெொர்ப்பிக்கப்ட்டுள்து என்ளெ உறுதி தெய்து தகொள்
நவண்டும்.

எைநவ,

இனி

வருங்கொங்களில்

நெர்வொளைோத்தின்

அறிவிக்ளககளின் அடிப்ளடயில் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் அளைத்துத்

நெர்வர்களும் ெங்கது ெொன்றிெழ்கள் அளைத்ளெயும் நொற்குறிப்பிட்டுள்வொறு

திநவற்்ம் தெய்ோ ஏதுவொக, முன்ைநௌ scan தெய்து ளவத்துக் தகொள்ளுொொறு
அறிவுறுத்ெப்டுகி்ொர்கள்.

v) திநவற்்ம் தெய்ோப்ட்ட ெொன்றிெழ்கள விண்ைப்ெொௌர் ெங்கது

ஒருமுள்ப் திவின் (One Time Registration) மூம் ெரிொர்த்துக் தகொள்வும்
வழிவளக தெய்ோப்ட்டுள்து.

ஏநெனும் ெொன்றிெழ்கள் ெவ்ொகப் திநவற்்ம்

தெய்ோப்ட்டிருந்ெொநொ அல்து திநவற்்ம் தெய்ோப்டொொல் இருந்ெொநொ
விண்ைப்ெொௌர் விண்ைப்பித்திருந்ெ ெவிக்கொை நெர்வு அனுொதிச் சீட்டிளை
நெர்வொளைோ இளைோெத்தில் திநவற்்ம் தெய்ோப்டும் ேொளுக்கு இௌண்டு
ேொள்கள் முன்ைர் வளௌ (அெொவது நெர்வு ேளடத் உள் நெதிக்கு 12 ேொள்கள்

முன்ைர் வளௌ) ெொன்றிெழ்களப் திநவற்்ம் தெய்ோ / ொறு திநவற்்ம் தெய்ோ
அனுொதிக்கப்டுவர்.
vi)

ஆவைங்களப் திநவற்்ம் தெய்வெற்கொக நிர்ையிக்கப்ட்ட

ேொன்ந்ொ அல்து அெற்கு முன்ைநௌொ, நெளவோொை ஆெொௌ ஆவைங்களப்
(ெரிோொகவும் / தெளிவொகவும்

/ டிக்கக்கூடிோெொகவும்) திநவற்்ம் தெய்ோொெ

விண்ைப்ெொௌரின் இளைோவழி விண்ைப்ம் நிௌொகரிக்கப்டும்.
vii)
ெரிொர்ப்புப்

எழுத்துத் நெர்விற்குப் பின்ைர் நொற்தகொள்ப்டும் ெொன்றிெழ்

ணிோொைது

விண்ைப்பிக்கும்நொது

முற்றிலும்

திநவற்்ம்

விண்ைப்ெொௌௌொல்
தெய்ோப்ட்ட

இளைோவழியில்

ெொன்றிெழ்கள்

ஆவைங்களின் அடிப்ளடயிநநோ அளொயும். எழுத்துத் நெர்விற்குப் பின்ைர்
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ெொன்றிெழ் திநவற்்ம் தெய்வது தெொடர்ொக ெனிோொக எந்ெ அறிவிப்பும்
நெர்வொளைோத்ெொல் அனுப்ப்டொொட்டொது.

எைநவ,

விண்ைப்ெொௌர்கள்

ெொன்றிெழ்கள்/ ஆவைங்களப் திநவற்்ம் தெய்வதில் அதிக அக்கள்யுடனும்
எச்ெரிக்ளகயுடனும் இருக்குொொறு நகட்டுக் தகொள்ப்டுகி்ொர்கள்.

நொலும், இது தெொடர்ொக விண்ைப்ெொௌர்களுக்கு கூடுெல் விக்கம்

நெளவப்டின், helpdesk@tnpscexams.in / grievance.tnpsc@tn.gov.in என்்

நெர்வொளைோத்தின் மின்ைஞ்ெல் முகவரிக்கு அல்து நெர்வொளைோத்தின்
1800 419 0958 என்் கட்டைமில்ொ தெொளநசி எண்ணிற்கு

(Toll free

Number) அளைத்து நவள ேொட்களிலும் கொள 10 ொணி முெல் ொொள 5.45
ொணி வளௌ தெொடர்பு தகொள்ளுொொறு நகட்டுக்தகொள்ப்டுகி்ொர்கள். லாளர்

பி. உொொ ொநகஸ்வரி, இ.ஆ..
தெோொர்

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
PRESS RELEASE
No. 21/ 2022

Dated 24/03/2022

The following new procedure will be implemented by the Tamil Nadu
Public Service Commission for applying online application for direct
recruitments except for the posts included in Group – I, II and IV Services
in order to speed up the process of selection:i) The candidates are required to upload all the documents /
certificates at the time of application process itself in support of the claim
made in their online application.
ii) The candidates should mandatorily upload the certificates /
documents at the time of submission of online application itself in PDF
format i.e. one PDF file of not more than 200KB (with single or multiple
pages) in support of each claim.
iii)
The details of the documents / certificates to be uploaded can
be found in the notification of recruitment.
iv) The uploading of documents shall be permitted from all sources
including e-seva centres. It shall be ensured by the candidates that the
online application is submitted by uploading all the required certificates.
Therefore, in future, the candidates who wish to apply for direct
recruitment to the posts on the basis of the notification issued by
Commission are advised to scan all the required documents as mentioned
in the notification in advance so that they can upload the same during the
time of online application.
v) The candidates shall have the option of verifying the uploaded
certificates through their OTR. If any of the documents have wrongly been
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uploading of documents, the candidates shall be permitted to upload / reupload the documents till two days prior to the date of hosting of hall
tickets for that particular post. (i.e. twelve days prior to the date of
examination)
vi) The online application of the candidates who have not uploaded
the required supporting documents (correctly / clearly / legibly) on or
before the stipulated date shall be rejected.
vii) The certificate verification process after the written examination
will be purely based on the certificates / documents uploaded at the time of
Application stage. There will not be any further intimation / communication
separately for uploading the certificates after the examination. Hence, the
candidates shall take utmost care and caution in uploading the certificates /
documents correctly.
If any further information is required, applicants are requested to
send mail to helpdesk@tnpscexams.in / grievance.tnpsc@tn.gov.in or
contact
the toll free Number
i.e. 1800 419 0958 on all working days
from 10.00 a.m. to 5.45 p.m.

P. Uma Maheswari, I.A.S.
Secretary

