
       
 

 

தமிழ்நாடு வேளாண்மம ேிரிோக்கப் பணிகளில் அடங்கிய வேளாண்மம 
அலுேலர் (ேிரிோக்கம்), வேளாண்மம உதேி இயக்குநர் (ேிரிோக்கம்)   மற்றும் 
தமிழ்நாடு வதாட்டக்கமலப் பணிகளில் அடங்கிய வதாட்டக்கமல அலுேலர் 
பதேிகளுக்கான காலிப் பணியிடங்களில் வநரடி நியமனம் செய்ேதற்கான 
வதர்ேிற்கு 10.02.2023 அன்று ேமர இமணய ேழி மூலம் மட்டுவம 
ேிண்ணப்பங்கள்   ேரவேற்கப்படுகின்றன. 
இந்த பதேிக்கான வதர்வு எழுத்துத் / கணினி ேழித் வதர்ோக நடத்தப்படும். 

 

எச்ெரிக்மக 
 வதர்ோமணயத்தின் சதரிவுகள் அமனத்தும் ேிண்ணப்பதாரரின் 

தரேரிமெப்படிவய வமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 
 சபாய்யான ோக்குறுதிகமளச் சொல்லி, தேறான ேழியில் வேமல ோங்கித் 

தருேதாகக் கூறும் இமடத்தரகர்களிடம் ேிண்ணப்பதாரர் மிகவும் கேனமாக 
இருக்குமாறு எச்ெரிக்கப்படுகின்றனர். 

 இதுவபான்ற தேறான மற்றும் வநர்மமயற்றேர்களால் ேிண்ணப்பதாரருக்கு 
ஏற்படும் எவ்ேித இழப்புக்கும் வதர்ோமணயம் எந்த ேிதத்திலும் 
சபாறுப்பாகாது. 

 இமணயேழி ேிண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அமனத்துத் 
தகேல்களுக்கும் ேிண்ணப்பதாரவர முழுப்சபாறுப்பாோர்.  ேிண்ணப்பதாரர்  
வதர்ேிற்கு இமணயேழியில் ேிண்ணப்பிக்கும்சபாழுது, ஏவதனும் தேறு 
ஏற்படின், தாங்கள் ேிண்ணப்பித்த இமணயச் 
வெமேமமயங்கமளவயா/சபாதுச் வெமே மமயங்கமளவயா குற்றம் ொட்டக் 
கூடாது.  ேிண்ணப்பதாரர்    பூர்த்தி செய்யப்பட்ட இமணயேழி 
ேிண்ணப்பத்திமன உரிய ொன்றிதழ்களுடன்  [பிற்வெர்க்மக III-ல் 
காண்க]இறுதியாக ெமர்ப்பிக்கும் முன்னர், நன்கு ெரிபார்த்தப் பின்னவர 
ெமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

 ேிண்ணப்பதாரர்கள் இமணய ேழி ேிண்ணப்பத்மத ெமர்ப்பிக்கும்வபாது 
ொன்றிதழ்கள் / ஆேணங்கமள இமணய ேழி ேிண்ணப்பத்தில் ேழங்கப்பட்ட 
அமனத்து உரிமம வகாரல்களுக்கும் / ேிேரங்களுக்கும் ஆதரோக கட்டாயமாக 
பதிவேற்றம் செய்யாமல், இமணயேழி ேிண்ணப்பத்மத ெமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட 
மாட்டார்கள். 
 
 

 

   
ேிளம்பர எண்.:   645 
அறிேிக்மக எண் 01/2023                                        நாள்: 12.01.2023 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் 
வதர்ோமணயம் 
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1.            - 
ேிண்ணப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது 

மட்டும்) செலுத்தி தங்களது அடிப்பமட ேிேரங்கமள நிரந்தரப்பதிவு மூலமாக (OTR) 
கட்டாயமாக பதிவு செய்து சகாள்ள வேண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முமறயில் பதிவு 
செய்த ேிண்ணப்பங்கள் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 5 ேருட காலங்களுக்கு 
செல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டணத்மதச் செலுத்தி புதுப்பித்துக் 
சகாள்ள வேண்டும்.  நிரந்தர பதிோனது எந்த ஒரு பதேிக்கான ேிண்ணப்பமாக 
கருதப்படமாட்டாது. வமலும்ேிேரங்களுக்கு 
“ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கானஅறிவுமரகள்” பத்தி-2-ஐகாண்க) 

 
2.       பணியிடங்கள் பற்றிய ேிேரங்கள் 
 

பதேியின் சபயர்  
பணியின் சபயர் 

மற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு எண் 

காலிப் 
பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்மக  

ெம்பள 
ஏற்ற 
முமற 

வேளாண்மம 
அலுேலர் 

(ேிரிோக்கம்) 
 (பதேிக் குறியீட்டு எண்: 

1678) 

 
 

தமிழ்நாடு வேளாண்மம 
ேிரிோக்கப் பணிகள் 
(குறியீட்டு எண்: 015) 

33 + 4          
          

 

ரூ.37,700—
1,38,500 

(நிமல-20) 

வேளாண்மம உதேி 
இயக்குநர் 

(ேிரிோக்கம்)    
(பதேிக் குறியீட்டு 

எண்: 3202) 

8  

ரூ.56,100—
2,05,700 

(நிமல-22) 

வதாட்டக்கமல 
அலுேலர் 

(பதேிக் குறியீட்டு 
எண்: 3001) 

தமிழ்நாடு 
வதாட்டக்கமலப்  பணிகள் 

(குறியீட்டு எண்: 104) 
41 + 7          

          

ரூ.37,700—
1,38,500 

(நிமல-20) 
 

குறிப்பு:- 
 

குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருந்தாலன்றி, அறிேிக்கப்பட்ட 
காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்மகயானது வதாராயமானதாகும். வமலும் 
காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்மக மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். 
ேிேரங்களுக்கு ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுமரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் 
காண்க. 
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3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் 
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வதாட்டக்கமல அலுேலர் 
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வேளாண்மம உதேி இயக்குநர் (ேிரிோக்கம்)   

                  : 8 
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விரிவாக்கம்:-  ப ாது.பி – ப ாதுப்பிரிவு; பி.வ - பிற் டுத்தப் ட்ட வகுப்பினர்; பி.வ. (மு) - பிற் டுத்தப் ட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லீம்); மி.பி.வ /சீ.ம 
- மிகவும் பிற் டுத்தப் ட்ட வகுப்பினர் /சீர் மரபினர்;  ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர்; ஆதி.(அ) - ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்);  .  –  ட்டியல் 
 ழங்குடியினர்; ப ா- ப ாது; ப - ப ண்கள்; த.வ.க – தமிழ் வழிக் கல்வி; கு. ா – குறை ார்றவ       -           ; பெ.தி.கு - 
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பெவித் திைன் குறைப் ாடு; றக.கா.இ.கு – றக கால் இயக்கக் குறை ாடு;; கு.த – குள்ளத் தன்றம; அ.வீ. ா – அமில வீச்சினால் 
 ாதிக்கப் ட்டடார்;           -                        ,  

 
 
4. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் வநரம்:- 

 

 
குறிப்பு:-  
 

 இத் வதர்ேின் செயல்பாடுகளுக்கான உத்வதெ காலநிர்ணயம் சதாடர்பாக பிற்வெர்க்மக 
–VI I -ஐ காண்க. 

 
 
 
 

அ அறிேிக்மக நாள் 12.01.2023 

ஆ 
இமணயதளம் மூலம் ேிண்ணப்பங்கள் 
ெமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி  நாள் 

10.02.2023 

                                   
     

15.02.2023 –       12            
 17.02.2023     11            
 

வதர்வு நமடசபறும் நாள் மற்றும் வநரம் 
டவளாண்றம 
அலுவலர் 

(விரிவாக்கம்) 
 

தாள் – 1  பாடத்தாள் 
டவாண்றமயியல் 
(பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
 

20.05.2023 

முற்பகல் 09.30 மணி முதல் பிற்பகல் 
12.30 மணி ேமர. 

டவளாண்றம 
அலுவலர் 

(விரிவாக்கம்), 
டவளாண்றம 
உதவி 
இயக்குநர் 
(விரிவாக்கம்)   , 
டதாட்டக்கறல 
அலுவலர் 

 
தாள் – 2 
பகுதி –அ  
கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித் 
வதர்வு (10ம் ேகுப்புத் தரம்) 
பகுதி-ஆ 
சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

20.05.2023 

பிற்பகல் 02.30 மணி முதல் பிற்பகல்  
05.30 மணிேமர 

 
டவளாண்றம 

உதவி 
இயக்குநர் 

(விரிவாக்கம்)    

 
தாள் – 1  பாடத்தாள் 
டவாண்றமயியல் 
( ட்டடமற் டிப்புத் தரம்) 

21.05.2023 

முற்பகல் 09.30 மணி முதல் பிற்பகல் 
12.30 மணி ேமர. 

 
டதாட்டக்கறல 
அலுவலர் 

 
தாள் – 1  பாடத்தாள் 
டதாட்டக்கறல 
 ( ட்டப் டிப்புத் தரம்) 
 

21.05.2023 

பிற்பகல் 02.30 மணி முதல் பிற்பகல்  
05.30 மணிேமர 
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5. தகுதிகள் 
அ.ேயது ேரம்பு (  01 .07.2023 அன்றுள்ளபடி) 
 

  

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 
மி.பி.ே/ெ.ீம., பி.ே., பி.ே.(மு) 
மற்றும் அமனத்து 
ேகுப்புகமளயும் ொர்ந்த 
ஆதரேற்ற   
ேிதமேகள் 

‘ஏமனவயார்” ” [ஆ.தி., ஆ.தி(அ),  . ., மி.பி.வ., / சீ.ம., 
பி.வ., பி.வ.(மு தவிர] 
 

1. 

டவளாண்றம 
அலுவலர் 
(விரிவாக்கம்) 

வயது வரம்பு இல்றல 

டவளாண்றம   ாடத்தில் இளங்கறல  ட்டம் 
ப ற்ைவர்கள்  32@ வயதிற்கு டமல் இருத்தல் கூடாது. 
டவளாண்றம   ாடத்தில்                           ட்ட டமற் டிப்பு  
அல்லது  முறனவர்  ட்டம் ப ற்ைவர்கள் 34@ வயதிற்கு 
டமல் இருத்தல் கூடாது. 

2. 

டதாட்டக்கறல 
அலுவலர் 
 

வயது வரம்பு இல்றல 

32 @வயதிறன பூர்த்தி அறட ந்தவராக இருக்க கூடாது 
[டதாட்டக்கறலப்  ாடப் பிரிவில்  ட்ட டமற் டிப்பு  அல்லது  
முறனவர்  ட்டம் ப ற்ைவர்கள் 34@ வயதிறன பூர்த்தி 
அறடந்தவராக இருக்க கூடாது.. 

3. 

டவளாண்றம 
உதவி இயக்குநர் 
(விரிவாக்கம்) 

வயது வரம்பு இல்றல 

34 @ ஆண்டுகள் 

 
@ அரொமண(நிமல)எண்.91, மனிதேள வமலாண்மமத் (எஸ்) துமற, நாள் 13.09.2021-ன் 
படி, ேயது உச்ெேரம்பு                                    2 
                  . (35             37        ) 
 
ேிளக்கம்:- 
 “உச்ெ ேயது ேரம்பு இல்மல” என்றால் ேிண்ணப்பதாரர் ேிளம்பர 
அறிேிக்மக சேளியிடப்பட்ட நாளன்வறா/ பதேிக்கு சதரிவு செய்யப்பட்ட 
நாளன்வறா மற்றும் பதேியில் அமர்த்தப்பட்ட நாளன்வறா 60 ேயதிமன பூர்த்தி 
செய்திருக்ககூடாது. 
குறிப்பு:-  

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ே., / ெ.ீம., பி.ே., மற்றும்பி.ே.(மு) தேிர “ஏமனவயார்” 
மாநில, மத்திய அரெில் ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு வமற்பட்டு முமறயான 
பணியில் பணிபுரிந்து ேருபேர் இப்பதேிக்குரிய ேயது ேரம்பிற்குள் இருந்தாலும், 
இப்பதேிக்கு ேிண்ணப்பிக்கத் தகுதியற்றேர்கள் ஆோர்கள் 
.ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுமரகள் பத்தி  3(F) ஐக் காண்க.(தமிழ்நாடு 
அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளோறு] 

 

 



6 

ேயது ேரம்புச் ெலுமக 
i) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய  மாற்றுத் திறனாளிகள்:- 
நிர்ணயிக்கப்பட்டேயதுேரம்பிற்குவமல்பத்தாண்டுேமரேயதுேரம்புச்ெலுமகசபறத்த
குதியுமடயேராோர்கள். 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளோறு] 

 
 

ii) முன்னாள்இராணுேத்தினருக்கு 
அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ே/ெ.ீம, பி.ே., மற்றும்பி.ே.(மு) 

தேிரஏமனயேகுப்பிமனச்ொர்ந்தேர்களுக்கு 50 ேயது ேமர ெலுமக ேழங்கப்படும். 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தமனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63 மற்றும்அரொமண 

(நிமல) எண்.91, மனிதேளவமலாண்மம (எஸ்) துமற, நாள் 13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு] 
 

ஆ) ஏற்கனவேஏவதனும்ஒருபிரிவு / பணி / பதேிக்குத்வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டேிண்ணப்பதாரர், 
முன்னாள்இராணுேத்தினர்என்றெலுமகமயப்சபறமுடியாது . 

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள்(பணி முமறமமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளோறு] 

  

ஆ) கல்ேித்தகுதி   (  12 .01 ..2023   அன்றுள்ளபடி) 
விண்ணப் தாரர்கள் கீடழ குறிப்பிடப் ட்டுள்ள கல்வித் தகுதியிறன    ப ற்றிருக்க  டவண்டும். 
 
டவளாண்றம 
அலுவலர் 
(விரிவாக்கம்)  
 

டவளாண்றமயியலில் இளங்கறலப்  ட்டம் (B.Sc., Agriculture) மற்றும்  
தமிழில் ட ாதிய பமாழியறிவு ப ற்றிருக்க டவண்டும். 

 
விளக்கம்: 
 ட ாதுமான தமிழறிவு ப ற்றுள்ளதாக உரிறம டகாரும் விண்ணப் தாரர்,  த்தாம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு 
இறணயான கல்வியில், தமிறழ ஒரு பமாழிப் ாடமாக எடுத்து டதர்ச்சி ப ற்றிருக்க டவண்டும் அல்லது உயர்நிறலப் 
 ள்ளிப் டிப்பில் தமிறழப்  யிற்றுபமாழியாகவும்,  த்தாம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு இறணயானக் கல்விறய தமிழில் 
எழுதித் டதர்ச்சி ப ற்றிருக்க டவண்டும் அல்லது தமிழ்நாடு அரசுப் ணியாளர் டதர்வாறணயத்தால் நடத்தப்ப றும் 
இரண்டாம் வகுப்பு பமாழித் டதர்வில் (முழுத் டதர்வு) தமிழில் டதர்ச்சி ப ற்றிருக்க டவண்டும்.  [தமிழ்நாடு 
அரசுப் ணியாளர்கள் ( ணி முறைறமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 21 (1) -ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]. [“விண்ணப் தாரர்களுக்கான 
விதிமுறைகளில்” உள்ள  த்தி 14(I) (i)-ஐ காண்க] 
 

டவளாண்றம  உதவி 
இயக்குநர் 
(விரிவாக்கம்)  
 

A degree of M.Sc., in Agricultural Extension or 

Agricultural Economics. 
Provided that other things being equal, preference shall 

be given to those who possesses the M.Sc., degree in 

Agricultural Extension. 

 
 
 
டதாட்டக்கறல 
அலுவலர் 
 

Must possess a Degree in B.Sc., Horticulture 

 

 
 

 



7 

குறிப்பு –-  
1. நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்ேித் தகுதியிமன  10+ 2 (அதற்கு இமணயானத் தகுதி) + 

இளங்கமலப் பட்டம் + முதுகறலப் ட்டம் தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி 
முமறமமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு  சபற்றிருக்க 
வேண்டும்..  ட்டப் டிப்பு/  ட்டடமற் டிப்பிற்கான இறுதி வதர்வு முடிவு சேளியிடப்பட்ட 
நாளானது அறிேிக்மக நாளன்வறா அல்லது அதற்கு முந்மதய நாளாகவோ 
அறிேிக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். 

(தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) 
(iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு). 

2. இமணக் கல்ேித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிமம வகாரும் ேிண்ணப்பதாரர் 
இமணக்கல்ேி என அறிேிக்கப்பட்ட அரொமணயிமன ொன்றாேணமாக 
ெமர்ப்பிக்கும் பட்ெத்தில் அவ்ேரொமணயானது வதர்வுக்கான அறிேிக்மக 
நாளன்வறா அல்லது அதற்கு முன்னதாகவோ   சேளியிடப்பட்டிருக்க 
வேண்டும். வமலும், அவ்ேரொமணயிமன இமணயேழி ேிண்ணப்பத்துடன் 
இமணத்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.  தேறும் பட்ெத்தில் 
அவ்ேிண்ணப்பதாரரின் ேிண்ணப்பம் உரிய ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய 
பிறகுநிராகரிக்கப்படும்.அரொமண இத்வதர்ேின் அறிேிக்மக நாளுக்கு பிறகு 
சேளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

[ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுமரகள் பத்தி 9ன் குறிப்பிமனக் காண்க]. 
 

(இ) உடற்தகுதி ொன்றிதழ் 
 பணி நியமனதிற்காக சதரிவு செய்யப்படும் ேிண்ணப்பதாரர்கள் கீழ் 

குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்  உடற்தகுதிச் ொன்றிதமழச் ெமர்பிக்க வேண்டும். 
மாதிரி படிேம் அறிேிக்மகயின் பிற்வெர்க்மக – V-ல்  சதரிேிக்கப்பட்டுள்ளது. இச் 
ொன்றிமன சதரிவு செய்யப்பட்ட வதர்ேர், தனது  நியமன அலுேலரிடம் 
பணியில் வெரும் வபாது ெமர்பிக்க வேண்டும். 

Post நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள 
பார்மேயின் தரம் 

உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிேம் 

டவளாண்றம 
அலுவலர் (விரிவாக்கம்),  

பார்மே தரம்–III   செயல் அலுேலர் பதேிக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள படிேம். 

டதாட்டக்கறல அலுவலர் 
பார்மே தரம்–III   செயல் அலுேலர் பதேிக்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள படிேம். 

டவளாண்றம உதவி 

இயக்குநர் (விரிவாக்கம்)    

பார்மே தரம்–III  
அல்லது      
           

செயல் அலுேலர் பதேிக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள படிேம். 
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நிைக்குருடு குறை ாடு உள்ளவர்கள் இப் தவிக்கு தகுதியற்ைவராவர். சதரிேிற்கு 
ேரும்கண்பார்மே குமறபாடுமடய ேிண்ணப்பதாரர்கள் தகுதி ோய்ந்த 
அரசுகண் மருத்துே நிபுணரிடம் (Specialist) கண்பார்மேத் தகுதிச் ொன்றிதமழப் 
சபற்று நியமன அலுேலரிடம் ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

(ஈ) தமிழ் பமாழியில் தகுதி  (டவளாண்றம உதவி இயக்குநர் (விரிவாக்கம்) மற்றும் டதாட்டக்கறல 
அலுவலர்) 

 விண்ணப் தாரர்கள் ட ாதுமான தமிழறிவு ப ற்றிருக்க டவண்டும். (டமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ணப் தாரர்களுக்கான விதிமுறைகளில்” உள்ள  த்தி 14(I)-ஐ காண்க). 
 
6. கட்டணம் 
 
அ) பதிவுக் கட்டணம் 

நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டணம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) நிர்ோக 
ெரீ்திருத்தத்துமற, நாள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியமமக்கப்பட்ட 
கட்டணம்) 
குறிப்பு 
நிரந்தர பதிேில் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுறாத 
ேிண்ணப்பதாரர்கள், இத்வதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டணம் 
செலுத்துேதிலிருந்து ேிலக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) வதர்வுக் கட்டணம் 
குறிப்பு 
கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வதர்வுக்கட்டணச் ெலுமக சபற 
தகுதியுமடயேர்கள் தேிர பிற ேிண்ணப்பதாரர்கள், இமணயேழி 
ேிண்ணப்பத்மதச் ெமர்ப்பிக்கும்வபாது வதர்வுக்கட்டணம் செலுத்த 
வேண்டும். 

 
 
ரூ.200/- 

 
குறிப்பு 
 

(1) ேிண்ணப்பதாரர் தங்களுமடய ஒரு முமறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்மண 
இமணப்பது கட்டாயமாகும். “ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகளில்” உள்ள 
பத்தி 2(B)-ஐ காண்க. 

(2) ஒருமுமறப்பதிவு என்பது பதிவு செய்தநாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் 
ேமரசெல்லுபடியாகும். ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், ேிண்ணப்பதாரர், 
ஒருமுமறப்பதிேிமன(One Time Registration), அதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
கட்டணத்திமனச் செலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் சகாள்ள வேண்டும். 
ஒருமுமறப்பதிவு என்பது வதர்வுக்கான ேிண்ணப்பத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். 
ேிண்ணப்பதாரர் வதர்வு எழுத ேிரும்பும் ஒவ்சோரு வதர்ேிற்கும், தனித்தனிவய 
இமணயேழியில் ேிண்ணப்பிக்க வேண்டும். [ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
ேிதிமுமறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ காண்க]. 
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வதர்வுக் கட்டணச் ெலுமக:- 
 

ேமக ெலுமக 
1) ஆதிதிராேிடர்/ ஆதிதிராேிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டணம் செலுத்த வதமேயில்மல 
2)  பழங்குடியினர் கட்டணம் செலுத்த வதமேயில்மல 
3)   மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் / 
ெரீ்மரபினர் 

மூன்று முமற மட்டும் கட்டணம் 
செலுத்தத் வதமேயில்மல 

4) இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட 
ேகுப்பினர் /பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய 
ேகுப்பினர் 

மூன்று முமற மட்டும் கட்டணம் 
செலுத்தத் வதமேயில்மல 

5)  முன்னாள் இராணுேத்தினர் இரண்டு முமற மட்டும் கட்டணம் 
செலுத்தத் வதமேயில்மல. 

6) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய 
மாற்றுத்திறனாளிகள் 

கட்டணம் செலுத்தத் 
வதமேயில்மல. 

7) ஆதரேற்ற ேிதமேகள் கட்டணம் செலுத்தத் 
வதமேயில்மல. 

குறிப்பு 
1 முந்மதய ேிண்ணப்பங்களில் வகாரப்பட்ட                

அடிப்பமடயில், சமாத்த வதர்வுக்கட்டண இலேெோய்ப்புகளின் 
எண்ணிக்மக கணக்கிடப்படும். 

2 ேிண்ணப்பதாரர் சபறும் இலேெ கட்டணச் ெலுமக ோய்ப்புகளின் 
எண்ணிக்மகயானது சதரிேின் எந்நிமலயிலும் வதர்ோமணயத்தால் 
ெரிபார்க்கப்படும்.  

3 
 

ேிண்ணப்பதாரர் தம்முமடய முந்மதய ேிண்ணப்பங்களில் 
வகாரப்பட்ட கட்டணச் ெலுமக சதாடர்பான தகேல்கமள மமறத்து 
ேிண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துேதிலிருந்து கட்டணேிலக்குத் 
தேறாகக் வகாரும் பட்ெத்தில், அேருமடய ேிண்ணப்பம்     
                          நிராகரிக்கப்படும். 

4 ேிண்ணப்பதாரர் வதர்வுக் கட்டண ேிலக்கு சதாடர்பான இலேெ 
ெலுமகமயப் சபறுேதற்கு இமணயேழி ேிண்ணப்பத்தில்  “ஆம்” 
அல்லது “இல்மல” என்ற ேிருப்பங்கமள கேனமாகவதர்வு செய்யுமாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.  

5 ேிண்ணப்பதாரர்,       தன் ேிேரப்பக்கத்தின் Application History-ல் 
வதான்றும் தகேல்கமளப் சபாருட்படுத்தாமல் வதர்வுக்கட்டணச் 
ெலுமக இதுேமர எத்தமன முமறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பமத 
தங்களின் சொந்தநலன் கருதி கணக்கிட்டு மேத்துக்சகாள்ளுமாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

6 கட்டணச்ெலுமக வகாரி ேிண்ணப்பிக்கப்பட்ட ேிண்ணப்பமானது 
(ேிண்ணப்பிக்கப்பட்டபதேிகமளப்சபாருட்படுத்தாமல்) 
ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த இலேெ 
ோய்ப்புகளின் எண்ணிக்மகயிலிருந்து ஒருோய்ப்பு 
குமறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 
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 7 அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இலேெோய்ப்புகமள ஏற்கனவே 
பயன்படுத்திக் சகாண்ட ேிண்ணப்பதாரர் / வதர்வுக்கட்டணச் ெலுமகமய 
சபற ேிரும்பாத ேிண்ணப்பதாரர் / வதர்வுக்கட்டணச் ெலுமக சபற 
தகுதியற்ற ேிண்ணப்பதாரர் வதர்வுக்கட்டணச் ெலுமக சதாடர்பான 
வகள்ேிக்கு எதிராக “இல்மல” என்ற ேிருப்பத்திமன சதரிவு செய்து   
நிர்ணயிக்கப்பட்ட வதர்வுக்கட்டணம் செலுத்தும்முமற மூலம் உரிய 
கட்டணத்மத செலுத்த வேண்டும். 

8 ேிண்ணப்பதாரர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வதர்வுக் கட்டணத்துடன் குறித்த 
வநரத்திற்குள்  ேிண்ணப்பத்திமன  ெமர்ப்பிக்கேில்மலசயன்றால்,  
உரிய ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். 
(ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான  ேிதிமுமறகள்    பத்தி 6 ஐ க்  காண்க). 

7. வதர்வுக் கட்டணம் செலுத்தும் முமற 
 வதர்வுக் கட்டணம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு மட்டும்) இமணயேழியில் 

(இமணய ேங்கி, பற்று அட்மட, கடன் அட்மட) ேிண்ணப்பிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
இறுதி நாளிற்குள்செலுத்த வேண்டும்.  

 ேிண்ணப்பதாரர்கள்     வெமேக் கட்டணமும் வெர்த்து செலுத்த வேண்டும். 

 ேிண்ணப்பதாரர்களின் கட்டணச் ெலுமகக்கான தகுதியின் அடிப்பமடயில்தான் 
வதர்வுக்கட்டணம் செலுத்துேதிலிருந்து ேிலக்கு சபற முடியும். 

 இமணயேழியில் வதர்வுக் கட்டணம் செலுத்தாமல், வநரடியாக செலுத்தும் 
ேமரவு காவொமல /  அஞ்ெல் ஆமண வபான்றமே 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தமகய ேிண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். 

 நிரந்தர பதிவு செய்யும் முமறயில் பதிவு செய்துபதிவுக் கட்டணமாகரூ.150 

செலுத்தி பதிவு ஐடி சபற்றேர்கள் நிரந்தர 
பதிவுக்கட்டணத்மதச்(அதாேதுரூ.150/-)செலுத்தத் வதமேயில்மல, 

வதர்வுக்கட்டணம் செலுத்தினால் வபாதும். 
 

 வதர்வுக் கட்டணச் ெலுமக வகாரும் ேிண்ணப்பதாரர்கமளத் தேிர ஏற்கனவே 
நிரந்தர பதிவு செய்த ேிண்ணப்பதாரர்கள் இப்பதேிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
வதர்வுக் கட்டணத்மத செலுத்த வேண்டும். நிரந்தரப் பதிவு முமறயில் பதிவு 
செய்துள்ள ேிண்ணப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு முமறயில் பதிவு செய்த 
நாளிலிருந்து 5 ேருட காலத்திற்கு பதிவுக் கட்டணம் செலுத்துேதற்கு மட்டும் 
ேிலக்கு அளிக்கப்படும்.   
இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதேிக்குரிய வதர்வுக் கட்டணமாக 
கருதப்படமாட்டாது. 

 
(வதர்வு கட்டணம் சதாடர்பாக“  ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகளில்”  பத்தி 
– 2(V) ஐ காண்க). 
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8. ெலுமககள் 
 
(i) ஆதிதிராேிடர், ஆதிதிராேிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர்  / ெரீ்மரபினர், ,பிற்படுத்தப்பட்ட 
ேகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய ேகுப்பினர், ஆதரேற்ற ேிதமே, 
முன்னாள் இராணுேத்தினர், நிர்ணயிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய மாற்றுத் 
திறனாளிகள்மற்றும் பிற ேமகயிமனச் ொர்ந்தேர்களுக்கானேயது / தகுதி 
மற்றும் கட்டணச் ெலுமககள் குறித்த ேிேரங்கள் 
“ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள்” பத்தி  3(D),5 & 6 ஐக் காண்க. 

(ii) வமவல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுமகமய வகாரும் ேிண்ணப்பதாரர்கள் 
அதற்குரிய ொன்றிதழ் ஆதாரங்கமள இமணயேழி ேிண்ணப்பத்துடன் 
இமணத்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். பதிவேற்றம் செய்ய தேறினால் 
உரிய ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய பிறகுேிண்ணப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள் இராணுேத்தினர்,ஏவதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய 
பதேிக்கு வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு ேிட்டால், பின்னர், வேறு எந்த நியமன 
நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுேத்தினர் என்ற ெலுமகமய வகார 
முடியாது.  (தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முமறமமகள் ெட்டம்  
2016பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு) 
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9. வதர்வுத்திட்டம் :சகாள்குறி ேமக (எழுத்துத்/கணினி ேழித்வதர்வு) மற்றும் வநர்முகத் 

வதர்வு:- 

பாடம் 

கணினி ேழித் வதர்வு 
கால 
அளவு 

அதிகபட்ெ 
மதிப்சபண்கள் 

சதரிேிற்குத் 
தகுதி சபற 

குமறந்தபட்ெ 
மதிப்சபண்கள் 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), 
ப.ப., மி.பி.ே./ெ.ீம., 
பி.ே.( மு.தேிர) 
மற்றும்பி.ே.(மு)  

“ஏ
மன
வயார்
” 

தாள் 1 (சகாள்குறி ேமக) 
 (பாடத் தாள்)             ) 
 

டவளாண்றம அலுவலர் (விரிவாக்கம்), 
டவாண்றம 
(பட்டப்படிப்புத் தரம் )   
(குறியீட்டுஎண். 284 ) 
டதாட்டக்கறல அலுவலர் டதாட்டக்கறல  
பட்டப்படிப்புத் தரம் )   
(குறியீட்டுஎண். 278 ) 
டவளாண்றம உதவி இயக்குநர் 
(விரிவாக்கம்)    
டவாண்றம 
( முதுகறலப் டிப்புத் தரம் )   
(குறியீட்டுஎண். 285 ) 

 
3 மணி 
 வநரம் 

 
300 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
                    

153 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

204 

தாள் II (சகாள்குறி ேமக)  
                  ) 
பகுதி –அ  
கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித் 
வதர்வு (10ம் ேகுப்புத் தரம்) 
(100 ேினாக்கள்/ 150 மதிப்சபண்கள்) 
 

 
 

1 ½  மணி 
வநரம் 

 

குறிப்பு: 
பகுதி ‘அ’ேிற்கான 
குமறந்தபட்ெ 
மதிப்சபண்கள் – 60 (150ல் 
40%) . தாள் –II ன் பகுதி 
‘அ’ேில் சபறும் 
மதிப்சபண்கள் தர 
நிர்ணயத்திற்கு 
கணக்கில் எடுத்துக் 
சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 

பகுதி-ஆ 
சபாது அறிவு (100 ேினாக்கள்) 
குறியீட்டு எண்.003 
(சபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
 75 ேினாக்கள்  
திறனாய்வுத் வதர்வு (10ம் ேகுப்புத் 
தரம்)   (25 ேினாக்கள்) 

 
 

1 ½  மணி 
வநரம் 

 

 
150 

 
 
 

 

வநர்முகத் வதர்வு மற்றும் 
ஆேணங்கள் 

 60 
சமாத்தம் 510  
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குறிப்பு: 
(i) தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-ேில் குமறந்தபட்ெ மதிப்சபண் சபறாத வதர்ேர்களின் தாள் I 

மற்றும் தாள் II இல் பகுதி ‘ஆ’ேின் ேிமடத்தாட்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படமாட்டாது. 
(ii) தாள் –I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி’ஆ’ேில் சபறும் மதிப்சபண்கள் மட்டும் தர 

நிர்ணயத்திற்கு கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளப்படும் . 
(iii) தாள் –I –                                 மற்றும் தாள் II பகுதி ஆ  

ேிற்கான ேினாக்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்  அமமக்கப்படும். 

(iv)                                                            
                                                            
             . 

(v)                                                      
                                          . 

(vi)          .49                                    -                 
                      -      –                            
          )                         .                 
                                                   
     .                                              
                  .                                        
                                                     -              
                          .                                II-  
             . 
                                              
                       - 
                                          ,      -                  

                                    (DAP 3.2)     21.09.2021 –          -
                                                        
                        .                              
             -        -                           ) 

                                                       -  -  
              ,           - -                       . 

    -       -                                               
              -         -                                       
                                                                
1 ½            . 

                                                              –     ,   
                                                            
                                                                
                         (1 ½                                    
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        . 
                                                       

                                                          
                ) 

                                 ,                           
                                                          
                                          .                       
                                   ,                       
                                              . 

                                                                  
                                                  
                                     , (Chief Medical Officer / Civil 
Surgeon /  Medical Superintendent / Notified Medical Authority of a Government Health 
Care Institution)             /                                   
       /                                                     
                                                 . 

                                                 ,          
                                                         
                                                             . 
          -                                                 
                                . 

(vii) வதர்ோமணயத்தால் நடத்தப்படும் வபாட்டித் வதர்வுகளுக்கு(கணினி ேழித் வதர்வு)  
ஆஜராகும்வபாது பின்பற்ற வேண்டிய ேழிமுமறகள் குறித்து ேிண்ணப்பதாரர்களின் 
ேிதிமுமறயில் பத்தி 17ஐ காண்க. 

(viii) வமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்ேறிக்மகயின்பிற்வெர்க்மக I –ல் 
உள்ளது. 

(ix) கணினி ேழி இமணய வதர்வு முமறக்கான ெிறப்பு ேிதிமுமறகள் 

1) ேிண்ணப்பதாரர்கள் அேர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட வதர்வு 
மமயத்தில் மட்டுவம வதர்வு எழுத வேண்டும். வதர்வு மமயத்திமன 
மாற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. ேிண்ணப்பதாரர்கள் 
நுமழவுச் ெடீ்டிமன வதர்வு மமயத்திற்குக் சகாண்டு சென்று 
காண்பிக்கப்பட வேண்டும். ேிண்ணப்பதாரர்கள் பயனாளர் குறியீடு 
மற்றும் கடவுச்சொல்மலப் பயன்படுத்தி  கணினியில் புகுபதிமக 
செய்ய வேண்டும். திமரயில் வதான்றும் அமனத்து அறிவுமரகளும் 
கேனமாகப் படிக்கவும். 

2) ேிண்ணப்பதார்கள் மின்னணு மற்றும் தகேல் சதாடர்பு ொதனங்கமள 
வதர்வு அமறக்குள் சகாண்டு செல்ல அனுமதியில்மல. அதனால் 
மின்னணு ொதனங்கமள எடுத்து ேர வேண்டாம் என 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 
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3) கணினி ேழித்  வதர்வு என்பது தாளின் மீது எழுதுவகால் சகாண்டு 
ேிமடமய நிரப்பும் வதர்வு வபான்றவத. 

4) கணினி ேழித்  வதர்ேில், ஐந்து ேிமடகள் திமரயில் வதான்றும். 
5) ேிண்ணப்பதாரர்கள் சுட்டிமயப் பயன்படுத்தி ெரியான ேிமடயிமன 

வதர்ந்சதடுத்து வகள்ேிகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். 
6) ேிண்ணப்பதார் ஒவ்சோருேருக்கும், ேழிமுமறகளுக்காக 

பயன்படுத்தும் சபாருட்டு தனித்தாள் (Rough Sheet) ேழங்கப்படும். வதர்வு 
முடிவுற்ற பின் தனித்தாள் திரும்பப் சபறப்பட்டுேிடும். 

7) ேிண்ணப்பதாரர்கள் உரிய ேிமடயிமன சொடுக்க வேண்டும். 
ேிண்ணப்பதார்கள்  ‘next’ என்ற சபாத்தாமன சொடுக்குேதன் மூலம் 
அடுத்த வகள்ேிக்கு செல்லலாம் அல்லது ‘previous’ என்ற சபாத்தாமன 
சொடுக்குேதன் மூலம் முன்புள்ள வகள்ேிக்கு செல்லலாம். 

8) ேிண்ணப்பதார்கள் எந்த வகள்ேியிமனயும் பார்மேயிடலாம். வதர்வு 
முடியும் வநரத்திற்கு முன் எப்வபாது வேண்டுமானாலும் 
ேிமடயிமன மாற்றலாம். அேர்கள் ேிரும்பினால், ெில 
வகள்ேிகளுக்கு ேிமடயளிக்காமல் அடுத்த வகள்ேிக்கும் செல்ல 
முடியும். 

9) ஒவ்சோரு ேிண்ணப்பதாரரின் திமரயிலும், வகள்ேிகள் மற்றும் 
ேிமடகளின் ேரிமெ மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும். 

10) ேிண்ணப்பதார்கள் வதர்வு வநரத்திற்குள், எப்சபாழுது 
வேண்டுமானாலும் தங்களது ேிமடயிமன ெமர்ப்பிக்கலாம். 

11) ேிமடயிமன ெமர்ப்பித்த பிறகு வதர்ேிமன சதாடர முடியாது. 
12) ேிண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் ேிமடயிமன ெமர்ப்பிக்க 

தேறும்பட்ெத்தில், வதர்வு முடியும் தருோயில் தானாகவே ேிமடகள் 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுேிடும். 

13) கணினி ேழித்  வதர்ேிற்கு, சுட்டியிமன எவ்ோறு பயன்படுத்துேது 
என்று சதரிந்தாவல வபாதுமானது.  கணினியறிவு அேெியமில்மல. 

14) பார்மேக் குமறபாடுள்ளேர்கள், வகள்ேி மற்றும் ேிமடகமள 
வதமேக்வகற்ப எழுத்து ேடிேங்கமள சபரிதாக்க முடியும். 
ேிண்ணப்பதார்கள் தங்களது அமடயாளத்மத உறுதி செய்ய, 
ேருமகத்தாளில் மகசயாப்பமிட்டு சபருேிரல் வரமகயிமனப் பதிவு 
செய்ய வேண்டும். சுட்டியின் அமனத்து செயல்பாடுகளும் 
வெமேயகத்தில் வெமிக்கப்பட்டு. பின்னாளில் 
பார்மேயிடுேதற்கிணங்க, வகாப்பு உருோக்கப்படும். வதர்ேமற 
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புமகப்படக் கருேி மூலம் கண்காணிக்கப்படும். வதர்ோமணய 
இமணயதளம் (www.tnpsc.gov.in)–ல் உள்ள மாதிரி வதர்ேிமன 
பழகுேதன் மூலம், கணினி ேழித்  வதர்ேில்,  
சுட்டிமயக்  மகயாளும்    முமறயிமன     அறிந்துசகாள்ளலாம்.     
மாதிரி  
வதர்வு என்பது, வதர்வு நாளன்று நமடசபறும் கணினி ேழியில் 
நமடசபறும் இமணய வதர்வு வபான்றது. மாதிரி வதர்ேில் 
படிப்படியான அமனத்து ேிேரங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ேிண்ணப்பதார்கள் மாதிரி வதர்ேிமன எத்தமன முமற 
வேண்டுமானாலும் பழகிக் சகாள்ளலாம். 

15) ேிண்ணப்பதார்கள் ேிண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது 
அனுமதிச்ெடீ்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடத்திமன அல்லாமல் வேறு 
பாடத்தாள் மாற்றி எழுதும் ேிமடத்தாள் செல்லாததாக்கப்படும். 

கணினி ேழித் வதர்வு ெம்மந்தமாக கூடுதல் தகேல் பிற்வெர்க்மக 
VI–ல் உள்ளது.. 

10. சதரிவுசெய்யும் முமற 
சதரிவுஇரண்டு நிமலகமள உமடயது.  1. கணினி ேழித்வதர்வு 2. வநர்காணல் 

வதர்வு அமமந்த ோய்சமாழித் வதர்வு. இறுதி சதரிோனது ேிண்ணப்பதாரர்கள் கணினி 
ேழித் வதர்ேிலும், ோய்சமாழித் வதர்ேிலும் வெர்த்து சபற்ற சமாத்த  மதிப்சபண்கள் 
பணியிட ஒதுக்கீட்டு ேிதி  ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயில் வமற்சகாள்ளப்படும் .    
ேிண்ணப்பதாரர் கணினி ேழித் வதர்ேின் அமனத்து பாடங்களிலும் ோய்சமாழித் 
வதர்ேிலும் கலந்துசகாள்ேது கட்டாயமாகும்.  கணினி ேழித் வதர்ேின் ஏவதனும் ஒரு 
பாடத்தில் வதர்வு எழுதாத  (எழுத தேறி இருந்தாலும்) ேிண்ணப்பதாரர் 
அத்சதரிேிற்கான குமறந்தபட்ெ மதிப்சபண்கமள சபற்றிருந்தாலும் கூட சதரிவு 
செய்யப்பட தகுதியானேராக கருதப்படமாட்டார்.“ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
ேிதிமுமறகள்” பத்தி  18(B)  ஐக் காண்க. 

 
குறிப்பு- 

 
டவளாண்றம அலுவலர் (விரிவாக்கம்)    மற்றும் டதாட்டக்கறல அலுவலர்  தவிகளுக்கான 
முன்சகாணர்வு காலிப் பணியிடத்திற்கு முதலில் சதரிவு செய்யப்படுோர்கள். 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளோறு] இரண்டாேதாக regular காலிப் பணியிடங்களுக்கு 
ேிண்ணப்பதாரர்கள் சதரிவு  செய்யப்படுோர்கள்.  
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11. வதர்வு மமயங்கள் 
Sl.No Name of the Centre Centre 

Code 
Sl.No Name of the Centre Centre 

Code 

1. Ariyalur 3001 20. Ramanathapuram 1601 

2. Chengalpattu 3301 21. Ranipet 3501 

3. Chennai 0101 22. Salem 1701 

4. Coimbatore 0201 23. Karaikudi 1805 

5. Chidambaram 0303 24. Tenkasi 3601 

6. Dharmapuri 0401 25. Thanjavur 1901 

7. Dindigul 0501 26. The Nilgiris 1301 

8. Erode 0601 27. Theni 2001 

9. Kallakurichi 3401 28. Thiruvallur 2101 

10. Kancheepuram 0701 29. Thiruvannamalai 2201 

11. Nagercoil 0801 30. Thiruvarur 2301 

12. Karur 0901 31. Thoothukudi 2401 

13. Krishnagiri 3101 32. Tiruchirappalli 2501 

14. Madurai 1001 33. Tirunelveli 2601 

15. Mayiladuthurai 3801 34. Tirupathur 3701 

16. Nagapattinam 1101 35. Tiruppur 3201 

17. Namakkal 1201 36. Vellore 2701 

18. Perambalur 1401 37. Villupuram 2801 

19. Pudukkottai 1501 38. Virudhunagar 2901 

குறிப்பு: 
(i) வமற்குறிப்பிட்டுள்ள வதர்வு மமயங்களில் ஏவதனும் இரண்டு ேிண்ணப்பதாரர்கள் 

கணினிேழி வதர்ேிற்காக வதர்ந்சதடுக்க வேண்டும்             
                                    .             
                                                                   
வமலும் ேிேரங்களுக்கு “ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள்   2(R) ஐக்” 
காண்க) 

(ii) வதர்வு மமயத்மத மாற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. (வமலும் ேிேரங்களுக்கு “ 
ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள் 17(A)(ii) ஐக்” காண்க) 

(iii) வதர்வு  மமயங்களின் எண்ணிக்மகமயக் கூட்டவோ, குமறக்கவோ அல்லது 
ேிண்ணப்பதாரர்கமள வேறு மமயங்களுக்கு  ஒதுக்கீடு செய்யவோ 
வதர்ோமணயத்திற்கு உரிமமயுண்டு. 

(iv) ேிண்ணப்பதாரர்கள் வதர்வு எழுதுேதற்கும் / ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்புக்கும்/ 
           / கலந்தாய்ேிற்கும் தங்களது சொந்த செலேில் ேரவேண்டும். 

12. அ) பணி ேிேரங்கள் 
 ேிண்ணப்பதாரர், இமணய ேழியில் ேிண்ணப்பிக்கும்வபாது, இந்திய அரெின் 
அல்லது இந்தியாேில் உள்ள ஒரு மாநில அரெின் பணியில் அல்லது உள்ளாட்ெி 
அமமப்புகள் அல்லது பல்கமலக்கழகங்கள் அல்லது இந்திய அரெின் அல்லது 
இந்தியாேிலுள்ள ஒரு மாநில அரெின் அதிகாரத்தின் கீழ் அமமக்கப்பட்டிருக்கும் 
அரசு ொர்புள்ள நிறுேனங்கள் அல்லது சபாதுத்துமற நிறுேனங்களில் நிரந்தரப் 
பணியில் அல்லது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த 
ேிேரத்திமன வதர்ோமணயத்திற்கு சதரிேித்தல் வேண்டும் .ேிண்ணப்பதாரர், பணி 
குறித்த உண்மமமயமமறக்கும் பட்ெத்தில், அேரது ேிண்ணப்பம் உரிய 
ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும். ேிண்ணப்பதாரர், சதரிோகும் 
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பட்ெத்தில் ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுமரகள் பத்தி 14 (p)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளோறு தமடயின்மமச் ொன்றிதமழ ெமர்பிக்க வேண்டும் . 
 

ஆ)  குற்றேியல் ேழக்குகள் / ஒழுங்கு நடேடிக்மககள் சதாடர்பான உறுதிசமாழி 

(i) இமணய ேழி ேிண்ணப்பத்தில் தன்மீதான நிலுமேயிலுள்ள குற்றேியல் / 
ஒழுங்கு நடேடிக்மககள் பற்றி சதரிேித்துள்ள ேிண்ணப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான 
முதல் தகேல் அறிக்மகயின் நகமல / குற்றக் குறிப்பாமணயின் நகமல 
(வநர்வுக்வகற்ப) கண்டிப்பாக இமணய ேழி ேிண்ணப்பத்துடன் இமணத்துபதிவேற்றம் 
செய்யவேண்டும். வமற்கண்ட ஆேணங்கமள பதிவேற்றம் செய்யதேறும் பட்ெத்தில் 
ேிண்ணப்பம் உரிய நமடமுமறகளுக்குப் பின்னர்நிராகரிக்கப்படும். 
(ii)ேிண்ணப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்றேியல் நடேடிக்மககளில் குற்றத் தரீ்ப்பு / 
ஒழுங்கு நடேடிக்மககளில் தண்டமண ேிதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்களது 
இமணய ேழி ேிண்ணப்பத்தில் சதரிேிப்பதுடன், சதாடர்புமடய நீதிமன்ற ஆமண 
அல்லது ஒழுங்கு நடேடிக்மகயிலிருந்து ேிடுேிக்கப்பட்ட ஆமணயிமனஇமணய 
ேழி ேிண்ணப்பத்துடன் இமணத்து பதிவேற்றம் செய்யவேண்டும். வமற்குறிப்பிட்ட 
ஆேணங்மள பதிவேற்றம் செய்ய தேறும் பட்ெத்தில் உரிய ேழிமுமறகமளப் 
பின்பற்றிய பிறகுேிண்ணப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 
(iii) தமடயின்மமச் ொன்றிதமழ ெமர்ப்பித்த பிறவகா அல்லது இமணய ேழி 
ேிண்ணப்பத்திமன ெமர்ப்பித்த பிறவகா நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுமமயாக 
நிமறேமடேதற்கு முன் ேமர உள்ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிமலயின் 
வபாதும் ேிண்ணப்பதாரர் மீது, ஏவதனும் குற்றேியல் ேழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாவலா / 
ஒழுங்கு நடேடிக்மக எடுக்கப்பட்டிருந்தாவலா, அேர் குற்றத்தரீ்ப்பு / தண்டமண ஏதும் 
சபற்றிருந்தாவலா, வதர்ோமணயத்தால் ஆேணங்கமளப் பதிவேற்றம் / ெமர்ப்பிக்கக் 
வகாரும் நிமலயில், ேிண்ணப்பதாரர்கள் அது குறித்த உண்மமேிேரங்கமள, 
வதர்ோமணயத்திற்குத் சதரிேித்தல் வேண்டும். வமலும், இந்த அறிவுமரயிமன 
கமடபிடிக்கத் தேறினால் அத்தமகய ேிண்ணப்பதாரர்களுமடய ேிண்ணப்பம் 
வதர்ோமணயத்தால் உரிய ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய பிறகுேிண்ணப்பம்  
நிராகரிக்கப்படும், ஓராண்டுக்கு வதர்வு எழுதுேதிலிருந்து ேிலக்கி 
மேக்கப்படுேர்.(ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள்  14 (S)& 2W உள்ளோறு ) 
வமற்கூறிய  அறிவுறுத்தலில் ஏவதனும் ேிதி மீறப்பட்டால் அேர்களது ேிண்ணப்பம் 
உரிய ேழிமுமறகமளப்  பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

13. சபாதுோன தகேல்கள் 
A) இட ஒதுக்கீடு ேிதி இத்சதரிேிற்கு சபாருந்தும் . 
B) (i)தமிழ்ேழிக் கல்ேி மூலம் படித்தநபர்களுக்கு, மாநிலத்தின் கீழ் உள்ள பணிகளில் 

முன்னுரிமம அடிப்பமடயில் நியமனம் செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)-ல் 
சொல்லப்படுேதாேது: 
தமிழ்ேழியில் படித்த நபர் என்றால், மாநிலத்தில் வநரடி நியமனத்தின் ோயிலாக 
நிரப்பப்படும் பதேிகளுக்கான ெிறப்பு ேிதிகளில் பரிந்துமரக்கப்பட்ட கல்ேித்தகுதி 
ேமர தமிழ்ேழியில் படித்தேராோர்.  
(ii) தமிழ்ேழியில் கல்ேி பயின்றதற்கான உரிமமவகாரும் ேிண்ணப்பதாரர்கள், 
அதற்கான ொன்றாேணமாக, பத்தாம்ேகுப்பு, பன்னிரண்டாம்ேகுப்பு மாற்றுச் ொன்றிதழ் 
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/ தற்காலிகச்ொன்றிதழ் / பட்டச்ொன்றிதழ் / மதிப்சபண்பட்டியல் / நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
கல்ேித்தகுதியிமன    ேிண்ணப்பதாரர்    தமிழ்ேழியில்   பயின்றுள்ளார் என பதிவு  
 
செய்யப்பட்டு, குழுமம் அல்லது பல்கமலக்கழகம் அல்லது கல்ேி 
நிறுேனங்களிடமிருந்து சபறப்பட்டபட்டச் ொன்றிதழ் / பட்ட வமற்படிப்புச் 
ொன்றிதழிமன இமணயேழி ேிண்ணப்பத்துடன் இமணத்து பதிவேற்றம் 
செய்யவேண்டும்.  
(iii) ேிண்ணப்பதாரர்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்ேித்தகுதி ேமரக்கும் அமனத்துக் 
கல்ேித்தகுதியிமனயும் தமிழ்ேழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான 
ொன்றுகமள கட்டாயம் இமணய ேழி ேிண்ணப்பத்துடன் இமணத்து பதிவேற்றம் 
செய்ய வேண்டும். 
உதாரணம்:- 

ஒருபதேிக்கு பட்ட படிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்ேித்தகுதியாக இருப்பின், 
ேிண்ணப்பதாரர் ஒன்றாம் ேகுப்பு முதல் பத்தாம்ேகுப்பு, வமல்நிமலக்கல்ேி, மற்றும் 
பட்டப்படிப்பிமன கட்டாயம் தமிழ்ேழியில் பயின்றிருக்க வேண்டும்.  

ஒரு  தவிக்கு  ட்டடமற் டிப்பு நிர்ணயிக்கப் ட்ட கல்வித் தகுதியாக இருப்பின், விண்ணப் தாரர்  த்தாம் வகுப்பு, 
டமல்நிறலக் கல்வி,  ட்டப் டிப்பு மற்றும்  ட்ட டமற் டிப்பிறன கட்டாயம் தமிழ் வழியில்  யின்றிருக்க டவண்டும்.  

 
(iv) தமிழ்ேழியில் கல்ேி பயின்றதற்கான ொன்றாேணம் எதுவும் இல்மலசயனில், 
கல்ேிநிறுேனத்தின் முதல்ேர் / தமலமமயாெிரியர் / மாேட்டக்கல்ேிஅலுேலர் / 
முதன்மமக் கல்ேிஅலுேலர்/ மாேட்ட ஆதிதிராேிடர் நலஅலுேலர் / பதிோளர்/ 
வதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுேலர் / கல்ேி நிறுேனத்தின் தமலேர்/ இயக்குநர் / 
சதாழில்நுட்பகல்ேி இயக்குநர் /                இமண இயக்குநர் / 
பல்கமலகழகங்களின் பதிோளரிடமிருந்து ேிண்ணப்பதாரர்களின் ேிதிமுமறகளில் 
குறிப்பிட்டுள்ள படிேத்தில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்ேித்தகுதி ேமரயிலான ஒவ்சோரு 
கல்ேித்தகுதிக்கும் ொன்றிதமழப் சபற்று இமணய ேழி ேிண்ணப்பத்துடன் 
இமணத்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். 
(v) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்ேித் தகுதி ேமரயிலான அமனத்து கல்ேித்தகுதிகமளயும் 
தமிழ்ேழிக் கல்ேியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச்ொன்றிமன இமணய 
ேழி ேிண்ணப்பத்துடன் இமணத்து பதிவேற்றம் செய்ய தேறும் பட்ெத்தில் 
ேிண்ணப்பம் உரிய நமடமுமறகளுக்கு பின்னர் நிராகரிக்கப்படும்.  
(vi) ஏவதனும் ஒரு பாடத்மத பகுதிவநரமாக படித்ததற்காகவோ / ஏவதனும் வதர்ேிமன 
தனித் வதர்ேராக எழுதியதற்காகவோ, தனியர் தமிழ்ேழிக் கல்ேியில் பயின்றுள்ளார் 
என ொன்றாேணம் ஏவதனும் ெமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது 
என்பதுடன் உரிய ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய பிறகு ேிண்ணப்பம்  
நிராகரிக்கப்படும்.(வமலும் ேிேரங்களுக்கு “ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகளில் 
உள்ள பத்தி  14(R)& 2W ஐக்” காண்க) 

C) இப்பதேிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக,        சென்மன உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் 
உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுமரக் கிமளயில் ஏவதனும் ேழக்குகள் நிலுமேயில் 
இருப்பின், அேற்றின் மீதான இறுதி ஆமணகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக சதரிவு 
செய்யப்படும். 

D) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 
27(இ)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளோறு ஆதரேற்ற ேிதமே மற்றும் முன்னாள் 
இராணுேத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடு இப்பதேிக்கு சபாருந்தாது. 
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E) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய மாற்றுத் திறனாளிகள் :- 

அரொமண (நிமல) எண்.20, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்(DAP3-2) துமற, நாள் 20..06.2018-ன் 
படி இப்பதேி posts  கீழ்க்காணும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய மாற்றுத் 
திறனாளிகளுக்கு சபாருந்தும்.    

  

டவளாண்றம அலுவலர் (விரிவாக்கம்),  

கு. ா, பெ.தி.கு, றக.கா.இ.கு (    ,     , இ.கா, இ.றக, 

        ,          ,         ),       ,      
     , கு.த, அ.வீ. ா,         

டதாட்டக்கறல அலுவலர் 

கு. ா,      , பெ.தி.கு, றக.கா.இ.கு (    ,     ,     , 
இ.றக,         ,          ,         ),      
     , கு.த, அ.வீ. ா. 

டவளாண்றம உதவி இயக்குநர் 

(விரிவாக்கம்)    

கு. ா,      , பெ.தி.கு, றக.கா.இ.கு (    ,     , இ.கா, 
இ.றக,         ,          ,         ),      
     , கு.த, அ.வீ. ா. 

 

விரிவாக்கம்:-  ; கு. ா – குறை ார்றவ       -           ; பெ.தி.கு - பெவித் திைன் குறைப் ாடு; றக.கா.இ.கு – றக கால் இயக்கக் 
குறை ாடு;     –           -      ; இ.கா- இரு கால்;  இ.றக - இரு றக, கு.த – குள்ளத் தன்றம; அ.வீ. ா – அமில வீச்சினால் 
 ாதிக்கப் ட்டடார்;,        -                             .           -                          
        -              , 

F) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமமகள் 
ேிதி, 2017-ல் (மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துமற (Divyangjan), ெமூக நீதி மற்றும் 
அதிகாரமளித்தல் அமமச்ெகம், இந்திய அரசு) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடிேத்தில் அரொமண (நிமல) 
எண்.28, மாற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) நலத்துமற, நாள் 27.07.2018-ல், ேமரயறுக்கப்பட்டுள்ள ொன்றிதழ் 
ேழங்கக் கூடிய தகுதி ோய்ந்த அலுேலரிடமிருந்து சபறப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிச் ொன்றிதமழ 
ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

G) வநரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குமறந்தபட்ெம் 30% 
சபண்களுக்காக ஒதுக்கீட்டில்சதரிவு செய்யப்பட வதர்ச்ெியும், தகுதியும் ோய்ந்த 
வபாதியசபண் ேிண்ணப்பதாரர்கள் கிமடக்கப் சபறாேிடில், அேர்களுக்சகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அவத ேகுப்பினமர ொர்ந்த தகுதிோய்ந்த ஆண் 
ேிண்ணப்பதாரர்கமளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும் .(தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் 
(பணி முமறமமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு). 

H) ஆதிதிராேிட (அருந்ததியர்) ேகுப்பினர் முன்னுரிமம அடிப்பமடயில் அேர்களுக்சகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்ேகுப்பினர்களில் தகுதி ோய்ந்த 
ேிண்ணப்பதாரர்கள் இருப்பின் அவ்ேிண்ணப்பதாரர்கள், ஆதிதிராேிட 
ேகுப்பினர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்சபண் தரேரிமெப்படி 
நிரப்பப்படுேர். அருந்ததியர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு 
தகுதிோய்ந்த ேிண்ணப்பதாரர்கள் கிமடக்கப்சபறாேிடில் , அப்பணியிடங்கள் பிற 
ஆதிதிராேிடர் ேகுப்மபச் ொர்ந்தேர்கமளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்நாடு 
அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளோறு). 
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I)  இமணயேழி ேிண்ணப்பத்தில் சதரிேிக்கப்பட்ட உரிமம வகாரல்களுக்கான ஆேணச் 
ொன்றுகமள இமணயேழி ேிண்ணப்பத்துடன் இமணத்து பதிவேற்றம் செய்ய 
வேண்டும். ேிண்ணப்பத்தில் சதரிேிக்கப்படாமல் பின்னர் வகாரப்படும் எந்தசோரு 
மாற்றமும், வகாரிக்மகயும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காலவநரத்திற்குள் 
ஆேணங்கமள பதிவேற்றதேறினால்உரிய நமடமுமறகளுக்குப் 
பின்னர்ேிண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

J) கீழ்க்காணும் உண்மமகமள மமறக்கும்பட்ெத்தில் ேிண்ணப்பதாரர்களின் 
ேிண்ணப்பம் உரிய ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும்மற்றும் 
ேிண்ணப்பதாரர்கள் வதர்ோமணயத்தால் நிரந்தரமாகவோ அல்லது தக்கசதன 
கருதப்படும் காலம் ேமரயில் ேிலக்கிமேக்கப்படுேர் . (i) அரசு அல்லது மத்திய 
மாநில அரெின் கீழ் உள்ள நிறுேனங்கள், உள்ளாட்ெி மன்றங்கள், சபாதுத் துமற 
நிறுேனங்கள், ெட்டத்தின் ோயிலாக நிறுேப்பட்ட நிறுேனங்கள்,அரசுத் துமற 
கழகங்கள், பல்கமலக்கழகங்கள் முதலியேற்றில் முமறயாகவோ / 
தற்காலிகமாகவோ பணிபுரிந்து ேருேது / பணிபுரிந்தது. (ii) குற்றேியல் நிகழ்வுகள்,  
மகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டமன சபற்றது. (iii) மத்திய அரசுப் பணியாளர் 
வதர்ோமணயம் / மாநில அரசுப் பணியாளர் வதர்ோமணயங்களினால் வதர்வு 
எழுதும் உரிமம இரத்து செய்யப்பட்டது அல்லது தகுதியற்றேராக அறிேிக்கப்பட்டது . 

K) மகது செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தரீ்ப்பு ேழங்கப்பட்டிருத்தல், வேமலக்கு ஆட்கள் 
சதரிவு செய்யும் ஏவதனும் ஒரு முகமமயினால்தமட / தகுதியின்மம 
செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற நடேடிக்மக (அல்லது) ஏவதனும் ஒழுங்கு நடேடிக்மக 
சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல், ஆகியேற்றுடன் சதாடர்புமடய ெரியான 
மற்றும் உண்மமயானதகேல்கமள, ேிண்ணப்பத்தில் சதரிேிப்பதுடன், தரீ்ப்பின் அெல் 
/ ஆமண / அரொமண/ துமற நடேடிக்மக மகேிடப்பட்ட அரொமண அல்லது இதர 
ஆேணங்கமள இமணயேழி ேிண்ணப்பத்துடன் இமணத்து பதிவேற்றம் செய்ய 
வேண்டும். வமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் ேிண்ணப்பம் ெமர்ப்பித்த பின்னர், 
நியமனம் சபறும் காலம் ேமர எப்வபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக 
வதர்ோமணயத்திற்கு சதரிேிக்கப்பட வேண்டும் . தேறினால், தகுந்த 
தண்டமனக்குரிய நடேடிக்மகமய வதர்ோமணயம் எடுக்கும்.. 
ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள் பத்தி 12 ஐக் காண்க). 

L)  இடஒதுக்கீடு குறித்த தேறான தகேல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான ேயது, 
பாலினம்,ேகுப்பு பிரிவுகள், கல்ேித் தகுதி, பயிற்று சமாழி,உடற் தகுதி வபான்ற 
அடிப்பமடத் தகுதிகள் குறித்த தேறான தகேல் சகாண்ட ேிண்ணப்பங்களும் 
முழுமமயாக நிரப்பப்படாத ேிண்ணப்பங்களும்உரிய ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய 
பிறகுநிராகரிக்கப்படும். 

M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசோரு பதேி/ நியமனத்துக்கான ேிண்ணப்பமாக 
கருதப்பட மாட்டாது. ேிண்ணப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிேில் சபாதுோன 
தகேல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் வதர்வுக்குரிய ேிண்ணப்பத்தில் 
அளிக்கப்படும் ேிேரங்கள் / தகேல்கள் மட்டுவம இத்வதர்வுக்கு பரிெலீிக்கப்படும். இந்த 
நியமனத்திற்கான இமணயேழி ேிண்ணப்பத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட வதமேயான 
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ேிேரங்கள் / தகேல்கள் தேறானதாக அல்லது முழுமம சபறாதமேயாக இருந்தால் 
அதற்கு வதர்ோமணயம் சபாறுப்பாகாது. 

N) திருநங்மககளின்பாலினத்தேரின் ேகுப்பு நிர்ணயம் குறித்துஅரொமண நிமல எண்.90, 
ெமூக நலம் மற்றும் ெத்துணவுத் [sw8(2)] துமற,நாள். 22.12.2017 –இல் 
சதரிேிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருநங்மககளின் ேகுப்பு நிர்ணயம்-: 
i) எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்லாத திருநங்மக ேிண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது 
இமணயேழி ேிண்ணப்பத்தில் அரொமண (நிமல) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர், 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் மற்றும் ெிறுபான்மமயினர் நலத்துமற, நாள் 
06.04.2015-ன் படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் பிரிேிமனவயா அல்லது 
ஏமனவயார் பிரிேிமனவயா வதர்வு செய்துசகாள்ளலாம்.  

ii) ொதிச்ொன்றிதழ் மேத்துள்ள ஆதிதிராேிடர்/ ஆதிதிராேிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் 
ேகுப்பிமனச் ொர்ந்த திருநங்மக ேிண்ணப்பதாரர், அேர்களது ெமூகத்திமனச் 
ொர்ந்தேர்களாகவே கருதப்படுேர்.  

iii) ஆதிதிராேிடர் / ஆதிதிராேிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் ேகுப்மபத் தேிர மற்ற 
ேகுப்பிமனச் ொர்ந்த மற்றும் அப்பிரிேின் அடிப்பமடயில் ொதிச்ொன்றிதழ் சபற்றுள்ள 
திருநங்மக ேிண்ணப்பதாரர், அேருமடய ேகுப்பு (class) அல்லது மிகவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பு ஆகிய இரண்டு ேகுப்புகளில், அேருக்கு ொதகமாக 
வதான்றுகின்ற ஒன்மற, ஒருமுமறப் பதிேின்வபாவத வதர்வு செய்ய வேண்டும். 
அதன்பிறகு, ேகுப்மப எப்சபாழுதும் மாற்ற இயலாது.  
  [ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)ஐக் காண்க] 

 
 

o) வேமலோய்ப்பில்திருநங்மகேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:- 
1. திருநங்மக ேிண்ணப்பதார்களின் சபண் என தன்மன 

அமடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும்  ேிண்ணப்பதாரர் சபண்களுக்கான 30 ெதேிகிதம் 
மற்றும் சபாதுப்பிரிேினருக்கான 70 ெதேிகிதம் (ஆண் மற்றும் சபண்) ஆகிய இரண்டு 
இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுேர். 

2. திருநங்மகேிண்ணப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலினத்தேர்” என 
தன்மன அமடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் ேிண்ணப்பதாரர் சபாதுப்பிரிேினருக்கான 70 
ெதேிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் சபண்) கருதப்படுேர். 

3. தமிழ்நாடு திருநங்மககள் நல ோரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட 
திருநங்மககள்/திருநங்மகஆண் /திருநங்மகசபண் ொன்றிதழ் சகாண்ட 
ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கு  மட்டுவம வமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும். 

14)  ஏமனய முக்கிய அறிவுமரகள் 
அ )ேிண்ணப்பதாரர்கள் வதர்ேிற்கான தங்களுமடய தகுதிகமள உறுதி செய்தல் 

வதர்ேிற்கு ேிண்ணப்பிக்கும் ேிண்ணப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுமரகமள நன்கு படித்த 
பின்னர் தாங்கள் அத்வதர்ேிற்கான அமனத்துத் தகுதிகமளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி 
செய்து சகாள்ள வேண்டும். கணினி ேழித்வதர்வு / ொன்றிதழ்ெரிபார்ப்பு /  வநர்முகத்வதர்வு/ 
கலந்தாய்ேிற்கு அனுமதிக்கப்படுேது அல்லது சதரிவு செய்யப்பட்வடார் பட்டியலில் 
தற்காலிகமாக ேிண்ணப்பதாரரின்சபயர்வெர்க்கப்படுேதால்மட்டுவம,  ஒரு ேிண்ணப்பதாரர் 
பதேி நியமனம் சபற உரிமம அளிக்கப்பட்டேராகமாட்டார். எனவே, ேிண்ணப்பதாரரின் 
ேிண்ணப்பம், எல்லா நிமலகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் ேிண்ணப்பதாரரால் 
அளிக்கப்பட்ட ேிேரங்கள் தேறு என்றாவலா வதர்ோமணய அறிவுமரகள் அல்லது ேிதிகள் 
மீறப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும் பட்ெத்தில், எந்நிமலயிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட 
பின்னர் கூட, ேிண்ணப்பத்மத உரிய ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கும் உரிமம  
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வதர்ோமணயத்திற்கு  உண்டு.  
                                    [ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ளோறு]. 
 
ஆ) தகுதியுள்ள ேிண்ணப்பதாரருக்கு, வதர்வு எழுதுேதற்கான அனுமதிச்ெடீ்டுகள், 

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற வதர்ோமணய இமணயதளத்தில் பதிவேற்றம் 
செய்யப்படும். ேிண்ணப்பதாரர் அேற்மற பதிேிறக்கம் செய்து சகாள்ளவேண்டும். 
அனுமதிச்ெடீ்டு தனியாக அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட மாட்டாது . ேிண்ணப்பதாரர் 
வதர்ேின் சபாழுது அனுமதிச்ெடீ்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்சோரு 
நிபந்தமனமயயும் கட்டாயம் கமடப்பிடிக்க வேண்டும்..[ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
ேிதிமுமறகள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளோறு]. 

 
 

 

இ)  சதளிவுமரவேண்டுவோர், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் வதர்ோமணய 
அலுேலகத்திமன வநரில் அல்லது 1800 419 0958 என்ற கட்டணமில்லா சதாமலவபெி 
எண்ணின் மூலம், அமனத்து வேமல நாட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி முதல் 
பிற்பகல் 5.45 மணி ேமரசதாடர்பு சகாள்ளலாம். ஒரு முமறப் பதிவு மற்றும் 
இமணயேழி ேிண்ணப்பம் குறித்த ெந்வதகங்களுக்கு helpdesk@tnpscexams.inஎன்ற 
மின்னஞ்ெல் முகேரிக்கும் இதர ெந்வதகங்களுக்கு grievance.tnpsc@tn.gov.inஎன்ற 
மின்னஞ்ெல் முகேரிக்கும் அனுப்பலாம்.[ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள்” 
பத்தி -2(V)–ல் குறிப்பு(h)(i)(j)ல்  உள்ளோறு]. 

ஈ) ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான தகேல் பரிமாற்றம்:                 , ொன்றிதழ் 
ெரிபார்ப்பு/ ோய்சமாழித் வதர்வு / கலந்தாய்ேிற்கான நாள் மற்றும் வநரம் குறித்த 
தகேல்கள் ஏதும் ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கு அஞ்ெல் மூலமாக அனுப்பப்படமாட்டாது. 
இது குறித்த தகேல்கள் வதர்ோமணய இமணயதளத்தில் சேளியிடப்படும். 
வமற்கூறிய தகேல் ேிண்ணப்பதாரர்களுக்குகுறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் 
ஆகியேற்றின் மூலம் மட்டுவம ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கு 
சதரிேிக்கப்படும்.குறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் ஏவதனும் காரணங்களினால் 
சென்றமடயாமல் / கிமடக்கப்சபறாமல் இருப்பின் அதற்கு வதர்ோமணயம் 
சபாறுப்பாகாது. 

உ) ேிளம்பர அறிேிக்மக சேளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுேதுமாக 
முடிவுறாமல் தகேல் அறியும் உரிமமச் ெட்டம், முதலமமச்ெரின் தனிப்பிரிவு மூலம் 
சபறப்படும் மனுக்கள் மற்றும் குமறதீர் மமயம் ஆகியேற்றின் கீழ் எவ்ேித 
தகேலும் ேழங்கப்படமாட்டாது. 

ஊ) மகப்வபெி மற்றும் இதர மின்னணு  ொதனங்களுக்குத் தமட: 
1) ேிண்ணப்பதாரர்கள் வதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான 

கருப்பு பந்துமுமன வபனா தேிர, மின்னணு ொதனங்களானதரேி (Blue Tooth) மகப்வபெி, 
நிமனவூட்டு உள்கட்டமமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய மகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் 
வமாதிரம் அல்லது ஏமனய மின்னணு ொதனங்கள் , மின்னணு அல்லாத 
பதிவுக்கருேிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், மகப்மப ேண்ண எழுது வகால், 
சபன்ெில்,தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் ேமரப்படக் கருேிகள், மடக்மக அட்டேமண, 
படிசயடுக்கப்பட்ட ேமரபடம், காட்ெி ேில்மலகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக் 
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குறிப்புத் தாட்கள் மற்றும் பதிவுசெய்யும் தனிக்கருேிகளாகவோ வமாதிரம் அல்லது 
மகக்கடிகாரத்தின் இமணப்பாகவோ சகாண்டுேரக் கூடாது. 

2) அவ்ோறான சபாருட்கமள மேத்திருப்வபார் காணப்பட்டால் அேர்கள் சதாடர்ந்து 
வதர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். வமலும், அேர்களது ேிமடத்தாள் 
செல்லாததாக்கப்படுேதுடன் வதர்வு எழுதுேதிலிருந்து ேிலக்கியும் மேக்கப்படுேர் . 
வதமேப்படின், அவ்ேிடத்திவலவய முழுச் வொதமனக்கு உட்படுத்தப்படுேர் . 

3) ேிண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் மகப்வபெி உள்ளிட்ட தமடசெய்யப்பட்ட சபாருட்கமள 
வதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுேர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுேதுடன், 
அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரோதம் தர இயலாது எனவும் சதரிேித்துக் 
சகாள்ளப்படுகிறது. 

(வமலும் ேிேரங்களுக்கு “ ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள் 17 (E) ஐக் காண்க) 
எ)வதர்வுக்கு ேிண்ணப்பிப்பேர்கள் அத்வதர்ேிற்கு அனுமதிக்கப்பட அமனத்து 

தகுதிகமளயும் சபற்றேராக இருத்தல் வேண்டும் . ேிண்ணப்பதாரர்களால் 
சதரிேிக்கப்பட்டுள்ள தகேல்கமள வதர்ோமணயம் ஐயமறத் சதரிந்து 
சகாள்ளும்ேமர அேர்களின் ேிண்ணப்பங்கள் கணினி ேழித் வதர்ேிற்கு (அதாேது 
எல்லா நிமலகளிலும்) தற்காலிகமாக ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகவே கருதப்படும். 
ேிண்ணப்பதாரர் வதர்ேிற்கு முன்வபா அல்லது பின்னவரா நியமனத்திற்கு 
வபாட்டியிடத் தகுதியற்றேர் என்று வதர்ோமணயத்தால் கண்டறியப்பட்டால், 
எந்நிமலயிலும், அதாேது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட ேிண்ணப்பத்மதஉரிய 
ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கும் உரிமம உண்டு. 

ஏ) சதரிேிக்கப்பட்டுள்ள தகேல்கள் தேறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய 
ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய பிறகு ேிண்ணப்பம்  நிராகரிக்கப்படுேதுடன் 
அவ்ேிண்ணப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த நடேடிக்மக வமற்சகாள்ளவும் வநரிடும் . 

ஐ) ஒழுங்கீனச் செயல்களுக்குத் தமட: 
வதர்வு எழுதும் அமறயில் மற்ற ேிண்ணப்பதாரர்களுமடய ேிமடமய பார்த்து 
எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத அனுமதித்தல் அல்லது வேறு ஏவதனும் முமறயற்ற 
உதேிகமளப் சபறவோ அல்லது சபற முயற்ெிக்கவோ அல்லது அத்தமகய 
முமறயற்ற உதேிகமளத் தரவோ அல்லது தர முயற்ெிக்கவோ கூடாது .     

ஒ) வதர்வுக் கூடத்தில் நடந்து சகாள்ளும் முமற: 
வதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு ேிண்ணப்பதாரரும் வதர்வுக் கூடத்தில் தேறான 
நடேடிக்மகயிவலா (அல்லது) வதர்ேிமன ெரீ்குமலக்கும் வநாக்கத்திவலா (அல்லது) 
வதர்ோமணயத்தால் வதர்ேிமன நடத்த பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுேலர் / 
பணியாளர்கமள தாக்கும் முயற்ெியிவலா ஈடுபடக்கூடாது . அவ்ோறு ஈடுபடும் 
ேிண்ணப்பதாரர்களின் செயல்கள் கடுமமயான தேறாக கருதப்பட்டு, 
அவ்ேிண்ணப்பதாரர்கள் தண்டமனக்கு உட்படுத்தப்படுேர் . 

ஓ) ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகமள மீறும் பட்ெத்தில் 
ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள் பத்தி 17(E)ன்படி அல்லது வதர்ோமணயம் 
சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டமன ேிதிக்கப்படும் . 

ஔ)  சகாள்குறி ேமகத் வதர்ேிற்கான உத்வதெ ேிமடகள் வதர்வு நமடசபற்ற 
நாளிலிருந்து 6 (ஆறு) வேமல நாட்களுக்குள்  வதர்ோமணய இமணயதளத்தில் 
சேளியிடப்படும். வதர்ோமணயத்தால் சேளியிடப்படும் சகாள்குறிேமகத் 
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வதர்ேிற்கான உத்வதெ ேிமடகள் சதாடர்பாக முமறயீடு செய்ய வேண்டுமானால் 
வதர்ோமணய இமணயதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற ொளரத்மதப் 
பயன்படுத்தி முமறயீடு செய்யலாம் (Result – >Answer keys) 

ேிண்ணப்பதாரர்கள் சகாள்குறிேமகத் வதர்ேிற்கான உத்வதெ ேிமடகள் 
வதர்ோமணயத்தால் சேளியிடப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இமணயேழி ோயிலாக 
மட்டுவம முமறயீடு செய்யவேண்டும்.  அஞ்ெல் ேழியாகவோ அல்லது   மின்னஞ்ெல் 
ேழியாகவோ சபறப்படும் முமறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

 
உத்வதெ ேிமடகமள முமறயீடு செய்ேதற்கான அறிவுமரகள் மற்றும் 

ேழிமுமறகள் வதர்ோமணய இமணயதளத்திவலவய ேழங்கப்பட்டுள்ளது .  வமலும் 
முமறயீடு செய்ய இமணயேழி மூலமாகவோ அல்லது வேறுேழியாகவோ 
ேழங்கப்பட்டுள்ள கால அேகாெம் முடிவுற்ற நிமலயில் சபறப்படும் எவ்ேித 
முமறயீடுகளும் பரிெலீிக்கப்படமாட்டாது. 

இமணயேழியில் உத்வதெ ேிமடகமள முமறயீடு செய்ேதற்கு உரிய 
வநரத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட வேண்டுவகாளானது ஒவ்சோரு 
பாடத்திற்சகனேல்லுநர்கமள சகாண்ட குழுேிற்கு பரிந்துமரக்கப்படும்.  வமலும், 
ேல்லுநர் குழுேின் பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயில், இறுதியான ேிமடகள் முடிவு 
செய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் ேிமடகள் மதிப்பீடு செய்யும் பணியானது 
சதாடங்கப்படும். 
 சதரிவுப் பணிகள் முடிேமடயும் ேமர இறுதியான ேிமடகமள 
வதர்ோமணயம் சேளியிடாது. 
 வதர்வு நமடமுமறகள் முழுேதும் நிமறேமடந்த பின்னர், அத்வதர்வுக்கு 
ேிண்ணப்பித்த ேிண்ணப்பதாரர் அமனேருமடய ேிேரங்களும் வதர்ோமணய 
இமணயதளத்தில் சேளியிடப்படும்.  
[வமலும் ேிேரங்களுக்கு “ ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள் பத்தி (17(D)(IV) – 
(XII)ஐக் காண்க) 
 

15. ேிண்ணப்பிக்கும் முமற 
1. ேிண்ணப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய வதர்ோமணயத்தின் 

இமணயதளங்கள் மூலம் மட்டுவம ேிண்ணப்பிக்க வேண்டும். 
 

2. எந்தசோரு பதேிக்கும் ேிண்ணப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் 
மூலம்ஒருமுமறப்பதிவு எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்ேிேரப்பக்கம் 
(Dashboard) ஆகியன கட்டாயமாகும். ேிண்ணப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம் 
பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி, பதிவு செய்து சகாள்ள வேண்டும். 
ஒருமுமறப்பதிவு, பதிவு செய்த நாள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் ேமர 
நமடமுமறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முமறப் பதிவு கணக்கு (OneTime 
RegistrationID) மற்றும் கடவுச் சொல் மூலமாக மட்டுவம ேிண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் 
ேிண்ணப்பங்கமள ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

3. ஒருமுமறப்பதிேில் பதிவேற்றம்செய்ய, ேிண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது புமகப்படம், 
மகசயாப்பம் ஆகியேற்மற CD/DVD/Pen drive வபான்ற ஏவதனும் ஒன்றில் பதிவு செய்து 
தயாராக மேத்திருக்க வேண்டும். 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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4. ஒரு ேிண்ணப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட ஒருமுமறப் பதிவுக் கணக்மக (One Time 
Registration ID) உருோக்க அனுமதியில்மல. 

5. ேிண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துேமான பதிவுக்கணக்கு மற்றும் 
கடவுச்சொல்மலப் பயன்படுத்தி ஏற்கனவே பதிேிட்ட தங்களது ேிேரங்கமள 
பார்மேயிடவும், புதுப்பிக்கவும் செய்யலாம். தங்களது ஒருமுமறப் பதிவு , கடவு 
சொல்லிமன வேறு நபரிடவமா (அ) முகேர்களிடவமா பகிர்ந்து சகாள்ள கூடாது. 

6. ஒருமுமறப்பதிவு என்பது எந்தசோரு பதேிக்கான ேிண்ணப்பம் அல்ல . இது 
ேிண்ணப்பதாரர்களின் ேிேரங்கமளப் சபற்று அேர்களுக்கு தன்ேிேரப் பக்கம் 
ஒன்றிமன உருோக்க மட்டுவம பயன்படும். எந்தசோரு பதேிக்கும் ேிண்ணப்பிக்க 
ேிரும்பும் ேிண்ணப்பதாரர்கள், அறிேிக்மகயில் “ pply”என்ற உள்ளடீு ேழிவய 
நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் ஆகியேற்மற 
உள்ளடீு செய்து ேிண்ணப்பிக்க வேண்டும். 

7. ேிண்ணப்பதாரர்கள் தாங்கள் ேிண்ணப்பிக்க ேிரும்பும் பதேியின் சபயமர சதரிவு 
செய்ய வேண்டும். 

8. புமகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆேணங்கள் மற்றும் மகசயாப்பம் இல்லாமல் பதிவேற்றம் 
செய்யப்படும் இமணயேழி ேிண்ணப்பம் உரிய ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய 
பிறகுநிராகரிக்கப்படும். 

9.                            - 
                                                           -  
                                                              
                                                          
                                  ,                             
                    .                                  
                              .                           .  
                                                          
                                           .               
                                                
                                                         .  

10. அச்ெிடுதலில் ேிருப்பவதர்வு 
அ) ேிண்ணப்பத்மத இமணய ேழியில் அனுப்பியபின், 

ேிண்ணப்பதாரர்கள் PDF முமறயில் தங்கள் ேிண்ணப்பத்மத அச்ெிட / 
வெமிக்க முடியும். 

ஆ) ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கு ேிண்ணப்ப நகல் வதமேப்பட்டால், பயனாளர் 
குறியீடு மற்றும் கடவுச் சொல்மல பயன்படுத்தி அச்ெிட்டுக் 
சகாள்ளலாம் / பதிேிறக்கமும் செய்து சகாள்ளலாம். 
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இ) இமணயதள ேிண்ணப்ப அச்சுப்படி (PRINT) அல்லது வேறு 
எந்தேிதமான ஆதார ஆேணங்கமளயும் வதர்ோமணயத்திற்குஅனுப்ப 
வேண்டாம்.  

(ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளோறு) 
 
16. ஆேணங்கள் பதிவேற்றம் 

1. இந்தப் பதேிக்கான ேிண்ணப்பத்மதப் சபாறுத்தேமர, 
ேிண்ணப்பதாரர்கள் இமணய ேழி ேிண்ணப்பத்மத ெமர்ப்பிக்கும்வபாது 
ொன்றிதழ்கள் / ஆேணங்கமள இமணய ேழி ேிண்ணப்பத்தில் 
ேழங்கப்பட்ட அமனத்து உரிமம வகாரல்களுக்கும் / ேிேரங்களுக்கும் 
ஆதரோக கட்டாயமாக பதிவேற்றம் செய்யாமல், இமணயேழி 
ேிண்ணப்பத்மத ெமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 
 ேிண்ணப்பதாரர்களால் பதிவேற்றம் செய்த ொன்றிதழ்கமள தங்கள் 
ஒரு முமறப் பதிேின் மூலமாக ெரிபார்க்கும் ேிருப்பம் உள்ளது. 
ஏவதனும் ொன்றிதழ்கள் தேறாகப் பதிவேற்றப்பட்டாவலா அல்லது 
பதிவேற்றம் செய்யப்படாேிட்டாவலா அல்லது ஆேணங்கமளப் 
பதிவேற்றுேதில் ஏவதனும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டுமாயின் 
ேிண்ணப்பதாரர்கள், குறிப்பிட்ட பதேிக்கான நுமழவுச் ெடீ்டு ேழங்கும் 
நாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ேமர /கணினி ேழித் வதர்வு 
நமடசபறுேதற்கு பன்னிசரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு 
ேமரஆேணங்கமளத் திருத்த மற்றும் பதிவேற்றம் செய்ய 
அனுமதிக்கப்படுோர்கள். 
(வமலும் ேிேரங்களுக்கு “பிற்வெர்க்மக II      ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
ேிதிமுமறகள் பத்தி  2W ஐக் காண்க) 

3.                      -                 ,         
                                                 
                                                  
             .                               
                                                 
                                             
                                           
                             .                    
       /                                      
                                          .  
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                                         /       
                 )                          .  
                                      
                                      
            . 
 
 

17. ேிண்ணப்பம் ெமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் 
இமணயேழி மூலம் 10.02.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி ேமர திருத்த 
/ேிண்ணப்பிக்க இயலும். பின்னர் அச்வெமே நிறுத்தப்படும். 
                  15.02.2023  –       12            
17.02.2023     11                          .   இமணய ேழி 
ேிண்ணப்பத்துடன் இமணத்து பதிவேற்றம் செய்த ஆேணங்கள் / 
ொன்றிதழ்கள் மாற்ற / பதிவேற்ற / மீள்பதிவேற்றம் செய்ய 07.05.2023 

அன்று இரவு 11.59 மணி ேமர அனுமதிக்கப்படுேர். பின்னர் அச்வெமே 
நிறுத்தப்படும். 
(வமலும் கூடுதல் தகேல்களுக்கு வதர்ோமணயத்தின் 
“ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேிதிமுமறகமள”வதர்ோமணயத்தின் 
இமணயதள முகேரியான www.tnpsc.gov.in-ல்காணலாம்) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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மறுப்பு (DISCLAIMER) 
 
 இமணக்கல்ேி தகுதிக்கான அரொமணகள்தமிழ்நாடு அரசுப் 

பணியாளர் வதர்ோமணயத்தின் இமணயதளத்தில் உள்ளன ..எனினும், 
ேிண்ணப்பதாரர்கள் இத்வதர்ேிற்கு ேிண்ணப்பிக்கும் வபாது 
இமணக்கல்ேி தகுதிக்கான அரொமணகள் இத்வதர்ேிற்கான 
ேிளம்பர அறிேிக்மக சேளியிடப்பட்ட நாளிவலா அல்லது அதற்கு 
முன்வபா இமணக்கல்ேி ஏவதனும் இருப்பின் அது குறித்த தகேமல 
ேிண்ணப்பத்தில் சதரிேித்தும், வமலும் ொன்றிதழ்கள் பதிவேற்றம் 
செய்யும் வபாது அவ்ேரொமணகமளயும் வெர்த்து இமணய ேழி 
ேிண்ணப்பத்துடன் இமணத்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.  
இவ்ோறு செய்யத் தேறினால் ேிண்ணப்பதாரரின் ேிண்ணப்பம் உரிய 
ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும்.  இத்வதர்ேின் 
ேிளம்பர அறிேிக்மக நாளிற்கு பின்பு சேளியிடப்பட்ட இமணக்கல்ேி 
தகுதிக்கான அரொமணகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 
       
 
 

     செயலாளர் 
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பிற்ச்வெர்க்மக–I                                                                          தாள்-I 

வதர்ேிற்கான பாடத்திட்டம் 
   

AGRICULTURE (DEGREE STANDARD) 

         
           CODE NO.284 

UNIT- I: IMPORTANCE OF AGRICULTURE 
  

Importance of Agriculture in Indian Economy and its sectoral relationship - 

Agricultural Development through five year plans in India and Tamil Nadu - Growth 

pattern of crops in India and Tamil Nadu in terms of area, production and  

productivity - Government Agricultural Policies – Agricultural development through 

NITI AYOG – import and export – role of NSC, FCI and PDS. 

 

UNIT - II: FUNDAMENTALS OF CROP PRODUCTION 

 
Factors of Production - Agricultural seasons of India and Tamil Nadu - Cropping 

patterns in India and Tamil Nadu - package of practices of different crops - Agro-

Climatic zones of India and Tamil Nadu and their features - Weather and Climate - 

Weather forecasting - Climate change and its impact – Minimal tillage    practices – 

Stress mitigating technologies including microorganisms – Nanoparticles and their 

applications 

 
UNIT - III: NATURAL RESOURCE MANAGEMENT  

Soil - Soil structure - Factors influencing soil structure - Physical and Chemical 

properties - Effect of nutrient availability and plant growth - Problem soils and their 

management - Soil survey - its objectives and scope - Soil fertility and productivity -  

Dry farming - Rainfed agriculture - Conservation of soil and water - Watershed and 

waste land development. Land use pattern and planning - Size and distribution of 

holdings - types and systems of farming - Water resources development and 

management - Command area development - Ground water Development and 

Conjunctive use - Water use efficiency - Quality of irrigation water - Its effect in soil 

and crops - Management of poor quality water for crop growth.  

UNIT - IV:  CROP MANAGEMENT & ALLIED AGRICULTURAL ACTIVITIES 

Cropping systems and integrated farming - Recycling of agricultural waste - Organic manures, 

green manures, bio fertilizers - Balanced usage - integrated nutrient management - Physiological 

disorders in crop plants and their management- Irrigation management of different crops 

Mushroom cultivation, bee keeping, silkworm rearing etc., Energy in Agricultural production - 

Sources - Solar, wind, animal, biomass and biogas - Mechanization in agriculture - Tractors & 

tillers - Agricultural implements and Machineries and their usage - livestock and poultry rearing. 
 

UNIT - V:  CROP IMPROVEMENT 

Principles of breeding - Breeding methods  in self , cross and vegetatively 

propagated crops - Modern tools in crop improvement – Heterosis breeding and  

Hybrid seed production technologies - Latest varieties of major crops in Tamil Nadu 

- Breeding for  Climate resilience varieties – Variety release procedures -Application  
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of bio technology in Agriculture - Tissue culture & its significance - Transgenic 

Plants. Plant Genetic Resources: Collection conservation and exchange-Crop 

varietal protection-PPV& FR authority and its role 

 
UNIT- VI: SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

Seeds - Importance of quality seeds in Agriculture – Nucleus, Breeder, foundation, 

certified and labelled seeds - Seed certification techniques and processing in Tamil 

Nadu - Seed testing – Seed testing laboratories-ISTA standards for seed testing- 

seed village concept Seed Act  - Seed coating and priming   technologies -  Seed 

enhancement technologies 

 

UNIT – VII:   CROP PROTECTION PRINCIPLES AND PRACTICES 

Importance of pest, disease, nematodes and weed management in agriculture – 

categories of pests, diseases, nematodes and weeds - pest and disease surveillance 

and forecasting weather on pest and disease incidence - Symptoms of damages and 

control measures of pest, disease and nematodes of major crops in Tamil Nadu - 

Integrated pest, disease and nematode management in crop production - Pesticides 

and their use in IPM – mode of action - Pattern - plant protection equipments and 

their use - Plant quarantine. Storage pests, disease and nematodes and their 

management. Importance of biological control in pest, disease and nematode 

management. Weeds - Major weeds and their control.  

 

UNIT – VIII: FARM BUSINESS AND FINANCE MANAGEMENT 

 
Farm business management - Principles of farm business management – Types and 

systems of farms-Classical Production Functions - Cost concepts - Management of 

resources - Farm Planning and budgeting - Investment analysis – Risk and 

uncertainties in Agriculture- Agricultural credit system in India - Multi credit 

delivery system - Role of nationalized banks, NABARD and Regional Rural Banks - 

Lead Bank Scheme - Service area approach - Scale of finance-Credit Worthiness-3 

Rs,5Cs and 7Ps of credit- Crop Insurance - Kisan Credit Cards (KCC) - Agricultural 

Insurance Company  

 

UNIT – IX: AGRICULTURAL MARKETING AND MARKET INTELLIGENCE 
 

Marketing - Agricultural marketing - Market structure – Marketing Efficiency - 

Price Spread-Market Integration-Market Risk-Speculation and hedging - Market 

Institutions- Warehouses and rural godowns - Agmark-Cooperatives - Commodity 

Boards – Agri business management – Principles of Management-

Entrepreneurship Development - Forms of Business organizations - Agricultural 

Price Policy - CACP-MSP - FRP- Procurement Price-Policies for agricultural 

development - Economic liberalization - WTO and its impact on agricultural export 

- Importance of Agriculture in Indian economy - Land  size and distribution of 

holdings and land use pattern in Tamil Nadu - Agriculture under Five year Plans 

(FYPs) - Food Security - Public Distribution Systems (PDS) - Buffer Stock 

 



32 

UNIT - X: AGRICULTURAL EXTENSION: PRINCIPLES AND METHODS 

 

Extension methods for transfer of technology - AV aids-Communication models 

- Use of ICT in transfer of technology-Diffusion and adoption- Pre and post 

independence rural development initiatives: key features, strength and 

weakness of individual programmes - Programme planning and evaluation 

methods- Rural sociology - key features of Indian rural system-value system-

social change- rural migration. Role of women in Agriculture 
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பிற்ச்வெர்க்மக–I                                                                          தாள்-I 

வதர்ேிற்கான பாடத்திட்டம் 
   

HORTICULTURE (DEGREE STANDARD) 

         
           CODE NO.278 

UNIT- I: FUNDAMENTALS OF HORTICULTURE 
 

Scope and importance – State, National and Global scenario of horticultural crops – 

Area and production – Import and export – Nutritive value of horticultural crops – 

Horticultural zones of Tamil Nadu and India – National and regional agencies involved 

in promotion of horticultural Industry in India (NHB, APEDA and Commodity Boards) 

– Classification of horticultural crops – Factors limiting horticultural crop production – 

Role of season – Soil and climate requirements - Physical and chemical properties of 

soil - Climatic factors – Light, temperature, photoperiod, relative humidity, rainfall, 

altitude, microclimate - Kitchen gardening -Nutrition gardening – Truck gardening – 

Market gardening - Vegetable forcing - Protected and precision horticulture – 

Hydroponics, Aeroponics – Nutrient Film Technique - Horticulture therapy. 

UNIT - II: GROWTH AND DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL CROPS 
 

Important phases of growth and development - Bearing habits – Classification of 

horticultural crops based on life cycle – Annual, biennial perennial (woody and 

herbaceous perennials) – Fruitfulness and unfruitfulness - External and internal 

factors associated with unfruitfulness – Physiology of flowering, fruit set, ripening and 

senescence – Fruitdrop - Causes and control measures - Plant growth regulators – 

Functions and role in horticultural crops - Bud dormancy – Dormancy breaking – 

Parthenocarpy – Parthenogenesis – Polyembryony – Stenospermocarpy – Vivipary- 

Apomixis. 

UNIT - III: PROPAGATION OF HORTICULTURAL CROPS 
 

Propagation – Definition – Establishment of nursery – Site selection - Tools and 

implements propagation structures - Mist chamber, phytotron - Humidifiers – 

Greenhouse – Glasshouse – Polyhouse - Shade net, glass house, poly tunnels, cold 

frames and hotbeds, pit nursery - Media and containers – Soil sterilization - 

Sexual propagation – Merits and demerits – Crops propagated through seeds - Seed 

viability, longevity, dormancy, germination – Pre-sowing treatment – stratification, 
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scarification, seed priming, seedling vigour – Raised seed bed and pro-tray nursery – 

Asexual propagation – Merits and demerits – Methods of vegetative propagation – 

Identification of plus trees – Mother block, scion bank – Clonal nursery – Cutting – 

Layering – Grafting, budding types – Anatomical and physiological basis of grafting – 

Stock scion relationship, graft compatibility - Budwood selection and certification – 

Propagation through specialized plant parts (bulbs, tubers, offsets, runners, suckers, 

slip, crown, rhizomes, corms) – Quality management and nursery certification – 

Micro propagation – Application – infrastructure requirements – Types of media – 

Stages of micro propagation – Micro grafting – in vitro propagation of important 

horticultural crops. 

UNIT - IV: MANAGEMENT TECHNIQUES FOR HORTICULTURAL CROPS 
 

Planning – Layout and management of orchards – Fencing – Wind breaks and 

shelter beds – Spacing – Planting system – Physical and chemical properties – Soil 

reaction – acid, saline and alkaline soils – Soil fertility - Essential elements – 

Functions - Organic manures and inorganic fertilizers, bio-fertilizers, vermi- 

composting - Applications and management – Nutrient deficiencies and corrective 

measures - Physiological disorders and remedies - Irrigation – Critical stages of 

water requirement – Effect of water stress on crop yield – Anti-transpirants – 

management of irrigation water quality - Conventional and micro irrigation – 

Fertigation - Mulching – Sod culture – Weed management – Application growth 

regulators – Training and pruning principles and methods - Rejuvenation of senile 

and old orchards – Cropping systems - Cover cropping - Multitier cropping – 

Intercropping – Special horticultural techniques (pinching, thinning, disbudding, 

blanching, smudging, notching, ringing) - Principles of organic horticulture – GAP 

and GMP. 

 

UNIT - V: PRODUCTION TECHNOLOGY OF FRUIT CROPS 
 

Scope and importance of fruit crops - Composition and uses - Origin and 

distribution – Species – Season - Climate and soil requirement – Varieties and 

hybrids – Propagation techniques - Planting systems and planting density - 

Including High density planting (HDP) and ultra high-density planting (UHDP) – 

spacing – Water and nutrient management – Fertigation - Weed management - 

Canopy management - Training and pruning – Intercultural practices - Off season 

production - Special horticultural techniques – Use of plant growth regulators –  
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Maturity indices - Harvest and yield – Nutrient deficiencies and physiological 

disorders and its corrective measures and management of important pest and 

diseases of important fruit crops :- Mango, Banana, Acidlime, Sweet orange, 

Mandarin, Grapes, Papaya, Guava, Sapota, Pineapple, Jackfruit, Pomegranate, 

Aonla, Annona, Ber, Apple, Pear, Plum, Peach, Strawberry, Litchi, Avocado, 

Walnut and Almond and minor tropical, arid and temperate fruit crops. 

UNIT- VI: PRODUCTION TECHNOLOGY OF VEGETABLE CROPS 

 

Scope and importance of vegetable crops - Composition and uses - Origin 

and distribution – Area and production - Soil and climatic requirements - 

Varieties and hybrids – Propagation methods - Seed rate – Sowing and 

nursery practises – Containerized seedling production - Season – Planting 

methods – Water, nutrient and weed management – Fertigation – Training 

for vegetables – Intercultural practices - Maturity indices – Harvest and yield 

– Nutrient deficiencies and physiological disorder and its corrective 

measures of important vegetable crops: Tomato, Brinjal, Chilli and Capsicum 

(Sweet Pepper), Bhendi, Leguminous vegetables (Beans, Peas, Cluster 

beans, Cowpea, Dolichos bean); Bulbous vegetables (Onion, Garlic); Tuber 

crops - (Potato, Tapioca, Sweet potato, Elephant footyam, Colacassia); 

Cucurbitaceous vegetables (Cucumber, Bittergourd, Snakegourd, 

Ridgegourd, Ashgourd, Muskmelon, Watermelon, Pumpkin) - Cruciferous 

vegetables (Cabbage, Cauliflower and Knolkhol); Root vegetables (Carrot, 

Radish, Beetroot, Turnip) - Leafy vegetables (Spinach, Lettuce, Palak, 

Amaranthus) – Perennial vegetables (Drumstick, Coccinea) – Protected 

cultivation of vegetable crops - Precision farming of important vegetable 

crops and seed production. 

UNIT – VII: FLORICULTURE & LANDSCAPE GARDENING 

 

Scope and importance of flower crops production - Uses - Origin and distribution – Area 

and production - Climate and soil requirement - Species and varieties - Propagation, 

season - Spacing and planting methods - Irrigation, nutrient management – 

Fertigation – Weed management - Training and pruning – Intercultural operations – 

Special horticultural techniques   – Growth regulators – Off season production - Maturity  
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indices – Harvest and yield and management of important pest and diseases for 

important loose flower crops: Jasmine, Rose, Tuberose, Chrysanthemum, Marigold, 

Nerium and Crossandra - Cut flowers - Rose, Carnation, Anthurium, Orchid and 

Gerbera – Cutfoliage and fillers. Principles of Landscape designing – Styles of 

gardening - Types of gardening viz.,Hindu, English, Mughal, Japanese, Persian, Italian, 

French gardening - Garden components – Trees foliage flowering and avenue trees – 

Burlapping – Shrubs – Fl o w er i ng ann u al s creepers and Climbers - Cacti and 

succulents - Lawn – Astroturf - Types of grasses – Layout, planting and maintenance of 

lawn – Hedge and edge plants - Indoor plants and interior scaping – Garden 

adornments Principles and styles of flower arrangements – Bonsai styles and culture – 

Industrial, Institutional, Public and Private landscaping - Special types of gardening – 

Bog garden, dish, terrarium, bottle, roof, vertical gardening and green wall. 

UNIT – VIII: PRODUCTION TECHNOLOGY OF SPICES AND 

PLANTATION CROPS 

Scope and Importance of spices and plantation crops - Composition and 

uses - Origin and distribution – Area and production – Climate and soil 

requirements - Species and varieties - Season, seed rate / propagation 

methods –Spacing - Planting system – High density planting – Irrigation and 

nutrient management – Fertigation and weed management – Training and 

pruning – Cropping systems – Multitier cropping – Cover cropping – Inter 

cropping - Growth regulators – Mulching  Shade and canopy regulation – 

Maturity indices, harvest, yield and management of important pest and 

diseases and processing m et h od s of important plantation and spice 

crops: Major, seed, tree, herbal spices and minor spices - Black Pepper, 

Cardamom, Turmeric, Ginger, Curry leaf, Clove, Nutmeg, Cinnamon, 

Coriander, Fenugreek, Cumin, Tamarind, all spice and vanilla – Plantation 

crops - Tea, Coffee, Rubber, Cocoa, Coconut, Oilpalm, Cashew, Palmyrah, 

Arecanut. 

UNIT – IX: PRODUCTION TECHNOLOGY OF MEDICINAL AND 

AROMATIC CROPS 

Scope and importance of medicinal and aromatic crops - Composition and 

uses - Origin and distribution – Area and production - Ex situ and insitu 

conservation – Classification of medicinal and aromatic crops – Constraints 

in medicinal plant cultivation - Climate and soil – Varieties – Propagation –  
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Nursery practices - Planting methods - Cropping systems – Manures & 

fertilizers – Irrigation – Intercultural operations – Harvest indices – Harvest 

& yield and management of important pest and diseases - Production 

systems - Contract farming – GAP – GCP – GMP - Organic production and 

certification – Classification and distillation methods of essential oils – 

Secondary metabolite production - Value addition - Organisational support 

for promotion of medicinal and aromatic crops - Medicinal crops: Senna, 

Periwinkle, Glory lily, Aswagandha, Medicinal coleus and Solanum, Sweet 

flag, Aloe, Isabgol, Phyllanthus, Stevia,   Opium   poppy.   Aromatic crops: 

Lemon grass, Citronella, Vetiver, Ocimum, Davana, Mint, Geranium, 

Patchouli and Eucalyptus. 

 
 

UNIT - X: POST- HARVEST TECHNOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS 
 

Importance of post-harvest handling in horticultural crops – Maturity indices – 

Post- harvest handling methods – Washing – Grading - Waxing – Grades and 

standards – Methods of packing - Types of containers and their advantages and 

disadvantages – Storage - Principles and methods of refrigerated and gas storage 

-Storage methods - Pre-cooling - Controlled atmospheric storage, Modified 

atmospheric storage – Low pressure storage and cold chain concept - Importance 

and scope of processing industry in India, general principles of fruit and vegetable 

preservation like canning, dehydration, freezing, fermentation - Use of 

chemicals(preservatives) and irradiation – GMP – Food safety and quality control. 
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பிற்ச்வெர்க்மக–I                                                                          தாள்-I 

வதர்ேிற்கான பாடத்திட்டம் 
   

AGRICULTURE (PG DEGREE STANDARD) 

         
           CODE NO.285 

UNIT- I: CROP PRODUCTION PRINCIPLES AND PRACTICES  
 

Weather and crop production – Agro – ecological zones and geographical distribution 

of crop plants in Tamil Nadu Cropping systems – different types and their 

importance in food production - Package of practices followed for field crops and 

cropping systems in Tamil Nadu - Production technologies for ornamentals, 

vegetables, fruits, spices, Plantation crops, indoor and Medicinal plants - Role of 

growth regulators in vegetables and fruit production.  

 

UNIT - II: WATER AND WEED MANAGEMENT PRINCIPLES AND PRACTICES  

Water Management - Integrated water management - common area management - 

Different efficiencies in irrigation management-Irrigation management under 

constraints of irrigation water. Weed management - Important weeds and their 

distribution in Tamil Nadu - Integrated weed management practices.  

 
UNIT - III: CROPPING SYSTEMS AND THEIR MANAGEMENT 

 
 Tillage and Dry land agriculture - Tillage Management under wet and dry land 

agriculture water harvesting techniques - Technologies for increasing agricultural 

production in rainfed agriculture. Agroforestry - Waste land development: Problems 

and Prospects in Tamilnadu - Farm forestry Agroforestry Social forestry, Natural 

forestry. 

 

 UNIT - IV: SOIL MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE  

Soil types of Tamilnadu and their important Physico-chemical properties and their 

management-problem soils - management-soil fertility management Integrated 

Nutrient management. 

 

 UNIT – V: SEED PRODUCTION-PRINCIPLES, PRACTICES AND POLICIES  

 

Seed production in Vegetatively propagated crops - Seed processing – Dormancy 

Seed treatment - Seed pelleting - Seed Certification - Certified seed production - 

Seed Act, New seed policy - seed storage - seed industry - Management of 

Physiological disorders in crop plants for improving seed health and quality.  
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UNIT - VI: PRINCIPLES AND PRACTICES IN CROP IMPROVEMENT AND CROP 

BIOTECHNOLOGY  

 

Germplasm - crop genetic resources – Innovative breeding methods such as 

Mutation breeding - Marker assisted selection and breeding - Transgenic technology 

and applications.  

 

UNIT - VII: PRINCIPLES AND PRACTICES IN PEST MANAGEMENT 

  

Pest - Definition – categories of pests including invasive pests - Pests control and 

pest management -- natural, artificial – IPM – Principles, components and 

integration - Ecological aspects of IPM – various IPM methods - IPM for important 

pests and nematodes of crops - Role of parasitoids, predators, and 

entomopathogens (NPV, Bt, Fungus) in IPM – Biointensive and biotechnological pest 

management methods - Store grain pest management. 

 

 UNIT - VIII: PRINCIPLES AND PRACTICES IN PLANT DISEASE 

MANAGEMENT  

 

Bacterial, fungal and viral diseases in major crops – Disease Surveillance – 

Assessment and forecasting integrated disease management for important plants – 

Integrated Disease management – Role of antagonistic organisms. Biotechnological 

approaches in disease Management. 

  

UNIT - IX: FARMING SYTEMS AND MANAGEMENT  

 

Farming systems-Integrated farming systems - Farm planning and budgeting. Farm 

business management - farm management-principles and decision making 

Management of resources - land, labour, capital and machinery -Farm financial 

management - Agricultural marketing management - world trade concept economic 

liberalisation – GATT – IPR issues in agriculture. 

 

 UNIT - X: TRANSFER OF TECHNOLOGY 

  

Use of modern agricultural information systems –ICT for effective Transfer of 

technology – importance of tot in agricultural development - Principles of farm 

journalism - participatory technology development.  
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தாள்-II 

வதர்ேிற்கான பாடத்திட்டம் 
பகுதி-அ 

கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித்வதர்ேிற்கான பாடத்திட்டம் 
(சகாள்குறி ேினாேிற்கான தமலப்புகள் ) 

பத்தாம் ேகுப்புதரம் 
 

1. பிரித்சதழுதுதல் / வெர்த்சதழுதுதல். 
2. எதிர்ச்சொல்மல  எடுத்சதழுதுதல். 
3. சபாருந்தாச்  சொல்மலக்  கண்டறிதல். 
4. பிமழதிருத்தம் (i) ெந்திப்பிமழமய நீக்குதல் ( ii) மரபுப்பிமழகள், 

ேழுவுச்சொற்கமள  நீக்குதல் / பிறசமாழிச் சொற்கமள  நீக்குதல். 
5. ஆங்கிலச்  சொல்லுக்கு வநரான  தமிழ்ச்  சொல்மல அறிதல். 
6. ஒலி  மற்றும்  சபாருள்  வேறுபாடறிந்து  ெரியான  சபாருமளயறிதல். 
7. ஒரு சபாருள்  தரும்  பல சொற்கள். 
8. வேர்ச்சொல்மலத்  வதர்வு  செய்தல். 
9. வேர்ச்சொல்மலக் சகாடுத்து / ேிமனமுற்று, ேிமனசயச்ெம், 

ேிமனயாலமணயும்  சபயர்,  சதாழிற்சபயமர /   உருோக்கல். 
10. அகரேரிமெப்படி  சொற்கமள  ெரீ்  செய்தல். 
11. சொற்கமள  ஒழுங்குப்படுத்தி  சொற்சறாடராக்குதல். 
12. இருேிமனகளின்  சபாருள்  வேறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குேிந்து -குேித்து 
13. ேிமடக்வகற்ற ேினாமேத் வதர்ந்சதடுத்தல். 
14. எவ்ேமக ோக்கியம் எனக் கண்சடழுதுதல் - தன்ேிமன, பிறேிமன, 

செய்ேிமன,  செயப்பாட்டு ேிமன ோக்கியங்கமளக்  கண்சடழுதுதல். 
15. உேமமயால் ேிளக்கப் சபறும் சபாருத்தமான சபாருமளத் வதர்ந்சதழுதுதல் 
16. அலுேல்  ொர்ந்த  சொற்கள்  (கமலச்சொல்) 
17. ேிமட  ேமககள். 
18. பிறசமாழிச் சொற்களுக்கு இமணயான தமிழ்ச் சொற்கமளக் கண்டறிதல் 

(எ.கா.) வகால்டு பிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 
19. ஊர்ப்சபயர்களின்  மரூஉமே  எழுதுக (எ.கா.)  தஞ்ொவூர் – தஞ்மெ 
20. நிறுத்தற்குறிகமள  அறிதல். 
21. வபச்சுேழக்கு, எழுத்துேழக்கு  (ோரான் – ேருகிறான்). 
22. சொற்கமள  இமணத்து  புதிய  சொல்  உருோக்கல். 
23. சபாருத்தமான  காலம்  அமமத்தல் 

 (இறந்தகாலம்,   நிகழ்காலம்,  எதிர்காலம்). 
24. ெரியான  ேினாச்  சொல்மலத்  வதர்ந்சதடு. 
25. ெரியான   இமணப்புச்சொல் 

(எனவே, ஏசனனில், ஆமகயால், அதனால், அதுவபால). 
 

26. அமடப்புக்குள்  உள்ள  சொல்மலத்  தகுந்த  இடத்தில்  வெர்க்க. 
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27. இரு  சபாருள்  தருக. 
28. குறில் – சநடில்  மாற்றம்,  சபாருள்  வேறுபாடு. 
29. கூற்று,  காரணம் – ெரியா?  தேறா? 
30. கமலச்சொற்கமள  அறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence – செயற்மக  நு ண்ணறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கணினி 

31. சபாருத்தமான  சபாருமளத்  சதரிவு  செய்தல் 
32. சொற்களின்  கூட்டுப்  சபயர்கள் (எ.கா.)  புல் –புற்கள் 
33. ெரியான  சதாடமரத்  வதர்ந்சதடுத்தல் 
34. பிமழ  திருத்துதல்  (ஒரு-ஓர்) 
35. சொல்  –  சபாருள்  –  சபாருத்துக 
36. ஒருமம - பன்மமபிமழ 
37. பத்தியிலிருந்து  ேினாேிற்கான  ெரியான  ேிமடமயத்  வதர்ந்சதடு. 
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தாள்-II 
பகுதி-ஆ 

                                        .003 

        

                   ) 
 

கைொள்குறி வகைைளுை்ைொன தகைப்புைள் 

 

அைகு–I: கபொது  அறிவியை் 

 

(i)        அறிவு மற்றும்             –பகுத்தறிதல் –பபொருள் உணரொமல் 

கற்றலும் கருத்துணரந்்து கற்றலும் - கடந்தகொலம், நிகழ்கொலம், எதிரக்ொலம் பற்றி 

                    ஒரு கருவி       . 

 

(ii) பபரண்டத்தின் இயல்பு –பபொது அறிவியல் விதிகள்  –இயக்கவியல் –

    பபொருளின் பண்புகள், விசை, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் –                

இயக்கவியல், மின்னியல், கொந்தவியல், ஒளி, ஒலி, பெப்பம், அணுக்கரு 

இயற்பியல், பலைர ் (LASER), மி    வியல் மற்றும்       பதொடரப்ியல் 

ஆகியெற்றின் அடிப்பசட               பயன்பொடுகள். 

 
 

(iii) தனிமங்களும் பைரம்ங்களும், அமிலங்கள், கொரங்கள், உப்புகள், பபட்பரொலிய 

பபொருடக்ள், உரங்கள்      பகொல்லிகள். 

 

(iv) உயிரியலின் முக்கிய பகொட்பொடுகள், உயிர ் உலகின் ெசகப்பொடு, பரிணொமம், 

மரபியல், உடலியங்கியல், உணவியல், உடல்நலம் மற்றும்சுகொதொரம், 

மனிதபநொய்கள். 
 

 

(v) சுற்றுப்புறைச்ூழல் மற்றும் சூழலியல். 

 

அைகு-II: நடப்பு  நிைழ்வுைள் 

 

(i) ெரலொறு -        நிகழ்வுகளின் பதொகுப்பு - பதசியைச்ின்னங்கள்–மொநிலங்கள் 

குறித்த விெரங்கள்- பைய்திகளில் இடம்பபற்ற சிறந்த ஆளுசமகளும் இடங்களும் - 

விசளயொடட்ு–         ஆசிரியரக்ளும். 

 

(ii) ஆட்சி     - இந்தியொவில் அரசியல் கட்சிகளும்                   - 

பபொது விழிப்புணொவ்ும் (Public Awareness) பபொது நிரெ்ொகமும்–நலன்ைொர ் அரசுத் 

திட்டங்களும் அெற்றின் பயன்பொடும், பபொது விநிபயொக அசமப்புகளில்        

சிக்கல்கள். 
 

 

(iii) புவியியல் – புவியியல் அசடயொளங்கள்.  

 

(iv) பபொருளொதொரம் – தற்பபொசதய ைமூக பபொருளொதொர பிரைச்ிசனகள். 

 
 

(v) அறிவியல்–அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட்பத்தில்            கண்டுபிடிப்புகள். 

(vi)                                                           
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   –                     

 

(i)        –               –                  ,               

       –             –            –    ,                           

        –                         –             . 

 

(ii)             -            . 
 

 

(iii)             –                                 –    , 

                                      . 

 

(iv)                 –                  –                      

                         –                 –            . 

 
 

   –                               

 

(i)                      –                                               

             –                                    –             

     . 
 

(ii)                                                        . 
 

 

(iii)                                                –             

       . 
 

(iv)                           ,               . 

 

அைகு-V: இந்திய          

 

(i) இந்திய           - அரசியலசமப்பின் முகவுசர - அரசியலசமப்பின் முக்கிய 

கூறுகள் - ஒன்றியம், மொநிலம் மற்றும் யூனியன் பிபரதைங்கள். 
 

(ii) குடியுரிசம, அடிப்பசட உரிசமகள், அடிப்பசடக் கடசமகள், அரசின் பநறிமுசறக் 

பகொட்பொடுகள். 
 

 

(iii) ஒன்றிய நிரெ்ொகம், ஒன்றிய      மன்றம் – மொநில நிரெ்ொகம், மொநில 

ைட்டமன்றம்–உள்ளொட்சி அசமப்புகள், பஞ்ைொயத்துரொஜ். 

 

(iv) கூட்டொட்சியின்                   : மத்திய - மொநிலஉறவுகள். 
 
 

(v) பதரத்ல் - இந்தியநீதி அசமப்புகள் – ைட்டத்தின் ஆட்சி. 

 

(vi) பபொதுெொழ்வில் ஊழல்– ஊழல் தடுப்பு நடெடிக்சககள்-                        

       - தகெல்உரிசம – பபண்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் – நுகரப்ெொர ்

பொதுகொப்பு அசமப்புகள் –மனித உரிசமகள் ைொைனம். 

 

அைகு-VI: இந்தியப்  கபொருளொதொரம் 

 

(i) இந்தியப் பபொருளொதொரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தொண்டு திட்ட மொதிரிகள் – ஒரு 

மதிப்பீடு – திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆபயொக். 
 

(ii) ெருெொய் ஆதொரங்கள் – இந்திய ரிைரெ்் ெங்கி –                           

        – நிதி ஆசணயம்–                                        

– ைரக்கு மற்றும் பைசெ ெரி. 
 

 

(iii) இந்திய பபொருளொதொர அசமப்பு மற்றும் பெசலெொய்ப்பு உருெொக்கம், நிலை ்

சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் பெளொண்சம-             அறிவியல் 
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                பயன்பொடு – பதொழில் ெளரை்ச்ி–ஊ       ைொர ் திட்டங்கள் – 

ைமூகப் பிரைச்ிசனகள் - மக்கள்பதொசக, கல்வி, நலெொழ்வு,  பெசலெொய்ப்பு, 

ெறுசம. 

 

அைகு–VII: இந்திய ததசிய இயை்ைம் 

 

(i) பதசிய மறுமலரை்ச்ி –           ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல எழுைச்ிகள் – 

                    – தசலெரக்ள் உருெொதல்–     .அம்பபத்கர,் பகத்சிங்  

                        ,           பநரு          ,         கொந்தி, 

பமௌலொனொ அபுல்கலொம் ஆைொத்,               , இ     , சுபொஷ் ைந்திர பபொஸ், 

                 மற்றும் பலர.் 

 

(ii) விடுதசலப் பபொரொட்டத்தின் பல்பெறு நிசலகள்:அகிம்சை முசறயின் ெளரை்ச்ி 

மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள். 

 
 

(iii) ெகுப்புெொதம் மற்றும்       பிரிவிசன. 

 

   –                        ,      ,                       –         

           

 

(i) தமிழ் ைமுதொய ெரலொறு               பதொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், 

ைங்ககொலம் முதல் இக்கொலம் ெசரயிலொன தமிழ் இலக்கிய ெரலொறு. 

 

(ii) திருக்குறள்:   

அ) மதை ்ைொரப்ற்ற தனித் தன்சமயுள்ள இலக்கியம். 

 ஆ) அன்றொட ெொழ்வியபலொடு பதொடரப்ுத்  தன்சம 

இ                 திருக்குறளின்         

ஈ) திருக்குறளும் மொறொத விழுமியங்களும்– ைமத்துெம், மனிதபநயம் 

முதலொனசெ 

உ) ைமூக அரசியல் பபொருளொதொர நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின்  

பபொருத்தப்பொடு 

ஊ) திருக்குறளில் தத்துெக் பகொட்பொடுகள் 
 

 

(iii) விடுதசலப் பபொரொடட்த்தில் தமிழ்நொட்டின் பங்கு – ஆங்கிபலயருக்கு எதிரொன 

பதொடக்க கொல கிளரை்ச்ிகள்–         பபொரொட்டத்தில் பபண்களின் பங்கு. 

 

(iv) பதப்தொன்பது மற்றும் இருபதொம் நூற்றொண்டுகளில் தமிழ்நொட்டின் ைமூக – அரசியல் 

இயக்கங்களின் பரிணொம ெளரை்ச்ி –                                     –

சுயமரியொசத இயக்கம், திரொவிட இயக்கம் மற்றும் இெ்வியக்கங்களுக்கொன 

அடிப்பசட பகொள்சககள், தந்சத பபரியொர ் மற்றும் பபரறிஞர ் அண்ணொவின் 

பங்களிப்புகள். 

 

அைகு-IX: தமிழைத்திை் வளரச்ச்ி  நிரவ்ொை   

 

(i) தமிழ்நொட்டின் மனிதெள பமம்பொடட்ுக் குறியீடுகளும் அெற்சற பதசிய மற்றும் 

பிற மொநிலங்களுக்கொன குறியீடுகளுடன் ஒப்பொய்வும் – தமிழகத்தின் ைமூக 

பபொருளொதொர ெளரை்ச்ிக்கு ைமூக மறுமலரை்ச்ி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு. 

 

(ii)                                                     –    

                                                        

           –தமிழகத்தின் பபொருளொதொர           – தமிழகத்தின்     

பபொருளொதொர ெளரை்ச்ியில் ைமூக நலத் திட்டங்களின் தொக்கமும் பங்களிப்பும்.

  
 

 

(iii) ைமூக நீதியும் ைமூக     ணக்கமும் ைமூகப் பபொருளொதொர பமம்பொட்டின் 

மூலொதொரங்கள். 
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(iv) தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும்         (Health) முசறசமகள் . 
 

 

(v) தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பபொருளொதொர ெளரை்ச்ியில் அெற்றின் தொக்கமும். 
 

(vi) பல்பெறு துசறகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள ைொதசனகள். 

 
 

(vii) தமிழகத்தில் மின்னொளுசக.  

 

அைகு–X: திறனறிவும்  மனை்ைணை்கு நுண்ணறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

 

(i) சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீப்பபறு பபொதுக் கொரணி       –                 

(LCM). 
 

(ii)                         . 
 

 

(iii)         –          –       –          –                  . 
 

(iv)                 –         –      –                  –     

                 –          . 
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பிற்ச்வெர்க்மக – II 
 
 

Sl. No.  Equivalent Qualifications Government Orders 

1.                                
             /(         ) (B.Tech 
(Horticulture)                            
                     (         ) 
(B.Sc / Horticulture)                    
                             . 

murhiz (epiy) vz;/7. 

ntshz;ik (gf) Jiw. ehs; 

10/01/2011/ 

 
2. 

 
The nomenclature for the Degree programme  B.Sc 
(Agriculture) and the Degree programme B.Sc 
(Horticulture) has been revised as B.Sc (Hons.) 
Agriculture and B.Sc (Hons.) Horticulture 
respectively. 
 

 
G.O (Ms) No.200, Agriculture 
(AU) Department, dated 
02.09.2020 

 
3. 

The Government in Higher Education Department has issued orders vide G.O.(Ms)No. 33, 
Higher Education (K1) Department, dated 15.02.2021 is as follows:- 
 
The Government validate and approve that two recognized 
Regular/traditional/conventional degrees offered by the educational institutions in the 
same name, without any additional nomenclature, not compromising in duration in 
accordance with the norms of the Regulating Authorities be treated as equivalent for the 
purpose of employment in public services. (Resolution No.37) 
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பிற்ச்வெர்க்மக – III 

LIST OF DOCUMENTS TO BE SCANNED AND  UPLOADED 

ALONG WITH THE ONLINE APPLICATION 

(Size of each document should be less than 200 KB  

in PDF format (Single page or Multiple page)) 
 

1. SSLC Mark Sheet 

2. HSC Mark Sheet or its equivalent. 

3. 
UG/PG – Provisional / Degree Certificate / Consolidated Mark sheet / 

Government Order for Equivalence (if applicable). 

4. G.O for Equivalence of qualification to the prescribed qualification (if applicable). 

5. Evidence for adequate knowledge in Tamil (if applicable). 

6. 
PSTM Certificate from 1st Std. to prescribed educational qualification of entire duration (if 

claimed in the online application) 

7. 
Community Certificate with Father’s Name / Mother’s Name and evidence of 

Religion. 

8. 
Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board / Scribe Assistant (if claimed 

in the online application)  

9. 

Exemption for Tamil Eligibility Test (if claimed in the online application) 

Disability Certificate as prescribed in G.O.(Ms) No.8, Welfare of Differently Abled Persons 

(DAP 3.2) Department, dated 21.09.2021. Model format enclosed with Appendix to 

Annexure – IV of this Notification. 

10. Ex-Servicemen Certificate (if claimed in the online application) 

11. Destitute Widow Certificate (if applicable) 

12. Transgender ID Card with Gender (if claimed in the online application) 

13. Gazetted copy for name change (if applicable) 

14. No Objection Certificate (if applicable) 

15. 
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of pending cases for 

Criminal cases registered (if applicable) 

16. Other documents (if applicable) 

 
 

For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants” 
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பிற்ச்வெர்க்மக – IV 
 

APPENDIX 
 

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 
 

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs 
_________________________________(name of the candidate with disability) a 

person with ________________________( nature and percentage of disability as 
mentioned in the certificate of disability), S/O/D/o__________________ a resident of 
______________________________ (Village / District / State)  and to state that He / 

She has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owning to his/her 
disability. 

 
Due to the above mentioned disability following concession may be given:- 
 

1. Exemption from Tamil/ Second Language  

2. Extra _________ hours for writing theory exam. 

3. Allocation of a scribe. 

4. Over looking spelling mistakes and grammatical errors. 

5. Using calculator / assistive devices. 

6. __________________(any other assistive devices or concessions). 

                   *strike out the not applicable. 
 

 
Signature 

(Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent/signature of 

the notified medical authority of a Government health care institution) 
 

Name & Designation 
 

Name of the Government Hospital/Health Care Centre/The notified medical authority 

 
 

Place: 
Date: 

 

Signature / Thumb impression                                                                                        
of the Differently abled person 

 
 
 

Note: 
Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/ disability 

(eg, Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic specialist/ 
PMR .etc) 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Photo of the Differently 
Abled Person and Stamp 

to be fixed here) 
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50 
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பிற்வெர்க்மக – V 
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பிற்வெர்க்மக –VI 

கணினி ேழித் வதர்வு 
முக்கிய ேிதிமுமறகள் 

சகாள்குறிேமகேினாத்தாள் 
 

a) ஒவரவநரத்தில்ஒருேினாமட்டுவமகணினித்திமரயில்வதான்றும் .  

 
b) வதர்வுஎழுதுேதற்கானகாலஅளோனது, திமரயின் வமல் ேலது மூமலயில் உள்ள 

count down timer மூலம் காண்பிக்கப்படும். இது மீதமுள்ள வநரத்மத Time Left: என 
காண்பிக்கும். வதர்ேின் சதாடக்கத்தில், timer 180 நிமிடங்கமளக் 
காண்பிக்கும்(வதர்ேில் உதேியாளருடன் ேரும் தகுதியான மாற்றுத் திறனாளி 
ேிண்ணப்பதாரர்களுக்கு 240 நிமிடங்கள்). இது காலப்வபாக்கில் படிப்படியாகக் 
குமறயும். Timer பூஜ்ஜியத்மத அமடயும்வபாது, வதர்வு தானாகவே முடிேமடயும், 
அதன்பிறகு உங்கள் வதர்ோனது கணினி அமமப்பால் தானாகவே 
ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

 

c) வகள்ேிஎண் சபட்டி: 
1. திமரயின் ேலது பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வகள்ேிஎண் சபட்டியானது 

பின்ேரும் குறியீடுகளில் ஒன்மறப் பயன்படுத்தி ஒவ்சோரு வகள்ேியின் 
நிமலமயயும் காண்பிக்கும் 

 

 
நீங்கள் இன்னும் இந்த ேினாேிமன பார்க்கேில்மல 

 
நீங்கள் இன்னும் இந்த ேினாேிற்கு ேிமடயளிக்கேில்மல 

 
நீங்கள் இந்த ேினாேிற்கு ேிமடயளித்துேிட்டீர்கள். 

 
நீங்கள் இன்னும் ேிமடயளிக்கேில்மல ஆனால் ேினாேிமன 
மீண்டும் பார்ப்பதற்காக குறித்துள்ளரீ்கள். 

 
நீங்கள் ேிமடயளித்துேிட்டு மீண்டும் ெரிபார்க்க குறித்துள்ளரீ்கள்.  
அவ்ோறு ெரிபாக்க இயலாேிட்டாலும் உங்கள் ேிமடகள் 
மதிப்பீட்டிற்கு எடுத்துக் சகாள்ளப்படும் 

‘ arked for  eview’என்கிற நிமலயில் உள்ள வகள்ேிகமள மீண்டும் ஒரு முமற 
நீங்கள் ெரிபார்க்க வேண்டும் என்பமத சதரிேிக்கின்றன. 
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2. .வகள்ேிஎண் சபட்டியின் இடது பக்கத்தில் வதான்றும் ">" அம்புக்குறிமயக் கிளிக் 
செய்ேதன் மூலம் வகள்ேிஎண் சபட்டியின் அளமே நீங்கள் குமறக்கலாம். 
இதன் மூலம் திமரயில் உங்கள் வகள்ேிமய சபரிதாக்கிப் பார்க்கலாம் . 
வகள்ேிஎண் சபட்டிமய மீண்டும் பார்க்க ேிரும்பினால், திமரயின் ேலதுபுறம் 
உள்ள "<" அம்புக்குறி மீது கிளிக் செய்யவும். 

உங்கள் வகள்ேிப் பகுதிமய வமலிருந்து கீழாகவோ, கீழிருந்து வமலாகவோ 

ஸ்க்வரால் செய்யாமவலவய பார்க்க ேிரும்பினால்  மற்றும் ஆகிய 
குறிகமளப் பயன்படுத்தலாம். 

3. பதிலளிக்கப்பட்டேினாக்கள், பதிலளிக்கப்படாதேினாக்கள்,பார்க்கப்படாத 
ேினாக்கள்,ெரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ளமே மற்றும் பதிலளிக்கப்பட்டு 
மீண்டும் ஒரு முமற ெரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ளமே ஆகிய 
அமனத்தும் சதாகுக்கப்பட்டு வகள்ேிஎண் சபட்டியின் வமவல காட்டப்படும். 

 
d) ஒருவகள்ேிக்கு ேிமடயளித்தல் 

 
i) ேினாக்களானது ஏறுமுக ேரிமெப்படி ஒவ்சோன்றாக கணினித் திமரயில் 

வதான்றும். அதற்கு ஒன்றன் பின் ஒன்றாகேி மடயளிக்கவும். 
ii) ஒரு ேினாேிற்கான ேிமடமயத் வதர்வு செய்ய அதற்சகன அளிக்கப்பட்டுள்ள 

ேிமடத் சதரிவுகளில் ஒன்றின் மீது கிளிக் செய்யவும். 
iii) ஒவ்சோரு ேினாேிற்கும் ேிமடயளித்த பின் உங்கள் ேிமடமய வெமிக்க Save and 

Next பட்டன் மீது கிளிக் செய்யவும். அவ்ோறு செய்யாேிட்டால், உங்கள் ேிமடகள் 
வெமிக்கப்படமாட்டாது. 

iv) நீங்கள் வதர்ந்சதடுத்த ேிமடத் சதரிமே நீக்க வேண்டுசமனில், வதர்ந்சதடுத்துள்ள 
ேிமடத் சதரிேின் மீதுள்ள பட்டமன கிளிக் செய்யவும் அல்லது Clear Response 
பட்டன் மீது கிளிக் செய்யவும். 

e) படங்கமளப் சபரிதாக்குேதற்கானஅறிவுறுத்தல்கள் 

ேினாேில் ேழங்கப்பட்டுள்ள படத்மத சபரிதாக்கிப் பார்க்க, படத்தின் மீது கிளிக் 
செய்து மவுெில் உள்ள ஸ்க்வராலிங் ேமீல சுழற்றவும். 

 

ேிண்ணப்பதாரர்கள் ஏவதனும் முமறவகட்டில் ஈடுபடுேது கண்டறியப்பட்டால், 
வதர்ோமணயம் எடுக்கும் நடேடிக்மக / தண்டமனக்கு உள்ளாகவநரிடும்.  
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பிற்வெர்க்மக –VII 

 
சதரிவுமுமறகுறித்தஉத்வதெகாலஅட்டேமண 

 
 

ே.எண் நிகழ்வு கால ேரிமெ 

1. 

இமணயேழி ேிண்ணப்பத்திமன 
ேிண்ணப்பிக்க/ ேிண்ணப்பத்திலுள்ள 
ேிேரங்கமளத் திருத்த / கட்டணம் 
செலுத்த இறுதி நாள் 

10.02.2023 

2.                   
                      

15.02.2023   – 
       12    
        
17.02.2023 

    11        
    
 

3. 
ொன்றிதழ்கமள பதிவேற்றம் செய்ய 
/ மாற்ற /மீள்பதிவேற்றம் செய்ய 
இறுதி நாள் 

07.05.2023 

4. வதர்வு முடிவு சேளியீடு      2023 

5. 
ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு /வநர்முகத் 
வதர்வு      2023 

6. கலந்தாய்வு      2023 

 
 

 
                                                  செயலாளர் 


