
 

தமிழ்நாடு பபாதுப் பணியில் சுற்றுலா அலுவலர் பதவிக்கான 

காலிப்பணியிடங்களில் நநரடி நியமனம் பெய்வதற்கான எழுத்துத் நதரவ்ிற்கு,  தகுதியான 

விண்ணப்பதாரரக்ளிடமிருந்து 23.02.2023 அன்று வரர இரணய வழி மூலம் மடட்ுநம 

விண்ணப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன. 

எசச்ரிக்கக 

 நதரவ்ாரணயத்தின் பதரிவுகள் அரனத்தும் விண்ணப்பதாரரின் தர வரிரெப்படிநய 

நமற்பகாள்ளப்படுகின்றன. 
 

 பபாய்யான வாக்குறுதிகரளெ ் பொல்லி, தவறான வழியில் நவரல வாங்கித ் தருவதாகக் கூறும் 

இரடத்தரகரக்ளிடம் விண்ணப்பதாரரக்ள் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு எெெ்ரிக்கப்படுகின்றனர.் 
 

 இது நபான்ற தவறான மற்றும் நநரர்மயற்றவரக்ளால் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு ஏற்படும் எவ்வித 

இழப்புக்கும் நதரவ்ாரணயம் எந்தவிதத்திலும் பபாறுப்பாகாது. 
 

 இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அரனத்துத் தகவல்களுக்கும் விண்ணப்பதாரநர 

முழுப் பபாறுப்பாவார.் விண்ணப்பதாரர,் நதரவ்ிற்கு இரணயவழியில் விண்ணப்பிக்கும்பபாழுது, 

ஏநதனும் தவறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ணப்பித்த இரணயெந்ெரவ ரமயங்கரளநயா, பபாதுெ ்

நெரவ ரமயங்கரளநயா குற்றம் ொட்டக் கூடாது. விண்ணப்பதாரர ்பூரத்்தி பெய்யப்பட்ட இரணயவழி 

விண்ணப்பத்திரன இறுதியாக ெமரப்்பிக்கும் முன்னர,் நன்கு ெரிபாரத்்த பின்னநர ெமரப்்பிக்குமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறார.் 
 

 விண்ணப்பதாரரக்ள் இரணயவழி விண்ணப்பத்ரத ெமரப்்பிக்கும்நபாது அவ்விண்ணப்பதத்ில் 

பதரிவிக்கப்பட்ட அரனத்து உரிரமக் நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் ஆதாரமாக உரிய 

ொன்றிதழ்கரள / ஆவணங்கரள கட்டாயமாக பதிநவற்றம் பெய்ய நவண்டும். விண்ணப்பதாரரக்ள் 

இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் நதரவயான ொன்றிதழ்கள் பதிநவற்றம் பெய்யப்படட்ுள்ளனவா 

என்பரத உறுதி பெய்து பகாள்ள நவண்டும். 
 
 

 விண்ணப்பதாரரக்ள் இந்த நநரடி நியமனத்திற்கு இரணயவழி விண்ணப்பத்திரன விண்ணப்பிக்கும் 

முன் இந்த அறிவிக்ரகயில் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள அரனத்து தகவல் / வழிமுரறகள் / வழிகாடட்ு 

பநறிமுரறகள் மற்றும் நதரவ்ாரணயத்தின் “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுரரகள்” 

ஆகியவற்ரற நன்கு படித்து அறிந்துபகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள். இதுகுறித்து ெந்நதகம் 

ஏநதனும் இருப்பின், இரணயவழி விண்ணப்பத்திரன ெமரப்்பிப்பதற்கான கரடசி நததிக்கு முன், 

நபாதிய கால இரடபவளியில், நதரவ்ாரணயதத்ின் பதாரலப்நபசி மற்றும் மின்னஞ்ெல் மூலமாக 

பதளிவுபடுத்திக்பகாள்ளலாம்.  நமலும் விண்ணப்பதாரரக்ள் இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ள அறிவுரரகள் மற்றும் வழிமுரறகரளயும் பின்பற்றுமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள். 

1. ஒரு முகற பதிவு / நிரந்தரப்பதிவு 

விண்ணப்பதாரரக்ள் நிரந்தரப் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று 

ஐம்பது மடட்ும்) பெலுத்தி தங்களது அடிப்பரட விவரங்கரள நிரந்தரப்பதிவில் (OTR) 

கட்டாயமாக பதிவு பெய்து பகாள்ள நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முரற பதிவு பெய்த 

நாளிலிருந்து 5 வருட காலத்திற்கு பெல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் 

கட்டணத்ரதெ ்பெலுத்தி இதரன புதுப்பித்துக் பகாள்ள நவண்டும். நிரந்தரப் பதிவானது 

எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ணப்பமாக கருதப்படமாட்டாது. விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ு 

எழுத விரும்பும் ஒவ்பவாரு நதரவ்ிற்கும் தனித்தனிநய இரணய வழியில் விண்ணப்பிக்க 

 

விளம்பர எண்: 649 

அறிவிக்கக எண்: 03/2023                                                                                                    நாள்: 25.01.2023 

தமிழ்நாடு அரசுப் 

பணியாளர் ததரவ்ாகணயம் 
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நவண்டும். நிரந்தரப் பதிவுக்கான பதிவுக் கட்டணம் இந்த நியமனத்திற்கான 

விண்ணப்பம் / நதரவ்ுக் கட்டணம் அல்ல. விண்ணப்பதாரரக்ள் இத்நதரவ்ுக்கான 

நிரண்யிக்கப்பட்ட நதரவ்ுக் கட்டணத்ரத விண்ணப்பிக்கும்நபாது பெலுத்த நவண்டும். 

விண்ணப்பதாரர ் தங்களுரடய நிரந்தரப் பதிவுடன் ஆதார ் எண்ரண இரணப்பது 

கட்டாயமாகும். 

(நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுரரகள்” பத்தி-2 ஐக் காண்க) 
 

2. காலிப்பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள்: 

பதவியின் பபயர் மற்றும் 

பதவிக் குறியீட்டு எண் 
பணியின் பபயர்  

காலிப் 

பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்கக  

சம்பள ஏற்ற 

முகற 

 

        சுற்றுலா அலுவலர் 

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 3015) 

தமிழ்நாடு  

பபாதுப்பணி 

 

3* 

(including 1 c/f) 

ரூ.56100-

2,05,700/- 

நிகல-22 
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  குறிப்பு 

அறிவிக்கபட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கக ததாரயமானதாகும் மற்றும் 

மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். (நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுரரகள்” பத்தி -11A ஐக் காண்க) 
 

3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல்: 

 

 
 

 

 

 

விரிவாக்கம்: ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர;் மி.பி.வ / சீ.ம – மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் / 

சீர ் மரபினர;் பபா –  பபாது; பப – பபண்கள்; மு.பகா.கா.  – முன்பகாணரப்பட்ட 

காலிப்பணியிடங்கள். 
 

4. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் தநரம்: 

அறிவிக்ரக நாள் 25.01.2023 

இரணயதளம் மூலம் விண்ணப்பங்கள் 

ெமரப்்பிப்பதற்குரிய கரடசி நாள் 
23.02.2023 

இரணயவழி விண்ணப்பம் திருத்தம் 

பெய்வதற்கான காலம் 

28.02.2023 - 12.01 மு.ப 

முதல் 

02.03.2023 - 11.59 பி.ப 

வகர 

எழுத்துத் ததரவ்ு நகடபபறும் நாள் மற்றும் தநரம் (விரிந்துரரக்கும் வரக) 

சுற்றுலா அலுவலர் 

தாள்-I 
 

கட்டாயத் தமிழ் பமாழி தகுதித் 

தாள் 

10.06.2023  

9.30 மு.ப  முதல் 12.30 பி.ப வகர 

தாள்-II 

General Studies 

10.06.2023  

2.30 பி.ப முதல் 5.30 பி.ப வகர 

தாள்-III 
 

Tourism Principles and Practices  

11.06.2023 

9.30 மு.ப  முதல் 12.30 பி.ப வகர 

தாள்-IV 
 

Tourism Administration and 

Operations 

11.06.2023  

2.30 பி.ப முதல் 5.30 பி.ப வகர 

மி.பி.வ / சீ.ம  (பபா) 1 மு.ககா.கா 

ஆ.தி. (பபா) 1 

மி.பி.வ / சீ.ம  (பப) 1 

பமாத்தம் 3 
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குறிப்பு: 

(i) விண்ணப்பதாரரக்ள் இகணயவழி விண்ணப்பத்திரன ெமரப்ிப்பதற்கான 

கரடசி நததி வரர தங்களது இகணயவழி விண்ணப்பத்ரத சமரப்்பிக்கவும் 

திருத்தம் பெய்யவும் அனுமதிக்கப்படுகிறாரக்ள். 

(ii) விண்ணப்பதாரரக்ள் இகணயவழி விண்ணப்பத்தில் கவனக் குரறவு 

காரணமாக தவறுகள், பிரழகள் மற்றும் தவறான தகவல்கரள அளித்திருந்தால் 

விண்ணப்பம் திருத்தம் பெய்வதற்கான கால இரடபவளியில் ெரியான தகவரல 

பகாடுத்து திருத்தம் பெய்ய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். விண்ணப்பம் திருத்தம் 

பெய்வதற்கான காலம் முடிந்த பிறகு எந்த ஒரு தகவரலயும் திருத்தம் பெய்ய 

அனுமதிக்கப்படமாட்டாரக்ள் நமலும், இது பதாடரப்ான எந்த ஒரு 

நகாரிக்ரககளும் கவனிக்கப்படமாட்டாது. 

(iii) இத்நதரவ்ின் பெயல்பாடுகளுக்கான நதாரயமான காலநிரண்யம் பதாடரப்ாக 

பிற்தசரக்்கக–VI-ஐ காண்க. 

(iv) விண்ணப்பதாரர் இந்த நியமனத்திற்கு  ஒநர ஒரு விண்ணப்பத்ரத மடட்ுநம 

ெமரப்ிப்பிக்க நவண்டும். 

5. தகுதிகள்: 

A. வயது வரம்பு (01.07.2023 அன்றுள்ளபடி)  

வ. 

எண். 

விண்ணப்பதாரக்ளின் 

வகககள் 

குகறந்தபட்ச வயது 

வரம்பு 

அதிகபட்ச வயது 

வரம்பு  

1. 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 

மி.பி.வ. / சீ.ம., பி.வ.(இஅ), 

பி.வ.(இ) மற்றும் 

அகனத்து வகுப்பிகனச ்

சார்ந்த ஆதரவற்ற 

விதகவ. 

 

 

 

18 வயது 

வயது வரம்பு  

இல்ரல 

2. 

““ஏகனதயார்”  

(அதாவது ஆ.தி., ஆ.தி(அ), 

ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., 

பி.வ.(இஅ) மற்றும் 

பி.வ.(இ) ஆகிய 

வகுப்பிகனச ்

சாராதவரக்ள்) 

 

 

 

18 வயது 

32 வயது (30+2*) 

நிரறவரைந்திருக்கக் 

கூைாது 

 

விரிவாக்கம்: ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர;் ஆ.தி(அ) – ஆதிதிராவிடர(்அருந்ததியர)்; ப.ப – 

பட்டியலின பழங்குடியினர;் மி.பி.வ / சீ.ம - மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் / சீர ்

மரபினர;் பி.வ (இ.அ) – பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்(இஸ்லாமியர ்அல்லாநதார)்; பி.வ (இ) – 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்(இஸ்லாமியர)்;  

குறிப்பு: 

i) *அரசாகண (நிகல) எண்.91, மனிதவள தமலாண்கம (எஸ்) துகற, நாள் 13.09.2021-

இன் படி அதிகபட்சவயது உசச் வரம்பு 2 ஆண்டுகள் உயரத்்தப்பை்டுள்ளது. 

ii)  ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மற்றும் பி.வ.(இ) தவிர “ஏரனநயார”் 

மாநில / மத்திய அரசில் ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு நமலும் முரறயான பணியில் 

பணிபுரிந்து வருபவர ் இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு 

விண்ணப்பிக்கத் தகுதியற்றவரக்ள் ஆவாரக்ள். 
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தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 3(F)மற்றும் 

பிரிவு 3(r)தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, ஐ 

காண்க. 

iii)”வயது வரம்பு இல்ரல” என்பதன் கபாருள் விளம்பர அறிவிக்ரக கவளியிைப்பை்ை 

நாளன்றறா / பதவிக்கு கதரிவு கெய்யப்படும் நாளன்றறா அல்லது பதவியில் 

நியமிக்கப்பைவுள்ள நாளன்றறா விண்ணப்பதாரர் 60 வயதிரன பூரத்்தி 

கெய்திருக்கக் கூைாது என்பரதக் குறிக்கும்.   

தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 5 மற்றும் 

பிரிவு 20(8) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, இல் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு. 

 

வயது வரம்புச ்சலுகக 

 

(i) நிரண்யிக்கப்பட்ட குகறபாடுகடய  மாற்றுத்  திறனாளிகள்: 

a) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மற்றும் பி.வ.(இ) வகுப்பினனச ்

சசரந்்த மாற்றுத்  திறனாளிகளுக்கு வயது வரம்பு இல்ரல. 

b) “ஏரனநயார”் அதாவது சமசே a) – விே் குறிப்பிடட்ுள்ள வகுப்பினனச ் சாராத 

நிரண்யிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத் திறனாளிகள் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

வயது வரம்பிற்கு நமல் பத்தாண்டுகள் வரர வயதுவரம்புெ ் ெலுரக பபறத் 

தகுதியுரடயவராவாரக்ள் 

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 64 

மற்றும் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 5-D இல் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 

(ii) முன்னாள் இராணுவத்தினர்: 

a) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மற்றும் பி.வ.(இ) வகுப்பினனச ்

சசரந்்த ”முன்னாள் இராணுவத்தினர”் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு வயது வரம்பு 

இல்ரல. 

b) “ஏரனநயார”் அதாவது சமசே a) – விே் குறிப்பிடட்ுள்ள வகுப்பினனச ் சாராத  

”முன்னாள் இராணுவத்தினர”் விண்ணப்பதாரரக்ளின் அதிகபடெ் வயது வரம்பு 50 

வயது ஆகும். [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 

2016, பிரிவு 63 மற்றும் அரசாகண (நிகல) எண்.91, மனித வள தமலாண்கம 

(எஸ்) துகற, நாள் 13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

c)    ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதரந்்பதடுக்கப்பட்ட முன்னாள் 

இராணுவ விண்ணப்பதாரர,் ”முன்னாள் இராணுவத்தினர”் என்ற ெலுரகரய 

மீண்டும் பபற தகுதியற்றவரக்ளாவர.் 

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)-

இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
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B. கல்வித் தகுதி (25.01.2023 அன்றுள்ளபடி)  

 

Applicants should possess the following educational qualification awarded by any University or Institution 
recognized by the University Grants Commission on the date of this notification:- 

1. (i) Post Graduate degree in Travel and Tourism; (or)  
(ii) Any post Graduate degree with one subject on Tourism; (or) 
(iii) Any post Graduate degree with M.Phil. in Tourism; (or) 
(iv) Any post Graduate degree with Diploma in Tourism 

2. Certificate course in Computer on Office Automation awarded by the Directorate of 
Technical Education or its equivalent; and 

3. Proficiency in English and Tamil Languages (i.e., must have passed both the Tamil and    

     English as one of the subject at Degree level). 
 

                Provided that other things being equal, preference shall be given to the holders of MBA degree. 

 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 10  இத்கதரிவிற்கு 

கபாருந்தாது. 

குறிப்பு 

I. தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந்தரனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் 

குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு  இதப்தரிவிற்கு நிரண்யிக்கப்படட்ுள்ள கல்வித்தகுதியிரன 

முரறநய [10-ஆம் வகுப்பு + (12-ஆம் வகுப்பு / பட்டயப்படிப்பு அல்லது 

இகணக்கல்வித் தகுதி) + இளங்ககலயில் பட்டம் + முதுகரலப் பை்ைம்] என்ற 

வரிரெயில் பபற்றிருக்க நவண்டும். நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியின் நதரவ்ு 

முடிவுகள் இவ்வறிவிக்ரகயின் நாளன்று அல்லது அதற்கு முன்னநரா 

பவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும்.  

 

II. இதப்தரிவுக்பகன நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கு இரணயான கல்வித ்

தகுதியிரன நகாரும் விண்ணப்பதாரரக்ள் குறிப்பிட்ட கல்வித் தகுதிக்கு 

இரணயானது என்பதற்கான அரொரண இவ்வறிவிக்ரக நததியன்நறா அல்லது 

அதற்கு முன்னநரா பவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். நமலும், அவ்வரொரணயிரன 

இரணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் பெய்ய நவண்டும். 

அவ்வாறு பதிநவற்றம் பெய்ய தவறும் நிரலயில், விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம் 

உரிய வழிமுரறகரள பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். அறிவிக்ரகயின் நததிக்குப் 

பின்னர ் இரணயான கல்வித ் தகுதி என வழங்கப்பட்ட அரொரண ஏதும் ஏற்றுக் 

பகாள்ளப்பட மாட்டாது. இரணயான கல்வித்தகுதி குறித்த பட்டியல் 

இவ்வறிவிக்ரகயின் பிற்நெரக்்ரக-I-இல் தரப்படட்ுள்ளது.  

[தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 9 

மற்றும் அறிவிக்ககயில் இகணக்கப்பட்டுள்ள ஏற்றுக்பகாள்ள மறுத்தல் 

(Disclaimer)-ஐ காண்க] 

 

 (இ) உடற்தகுதி சான்றிதழ்: 

பணி நியமனதிற்காக பதரிவு பெய்யப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் கீழ் குறிப்பிடட்ுள்ள 

தரத்தில் உடற்தகுதிெ ் ொன்றிதரழ பபற்று ெமரப்்பிக்க நவண்டும். மாதிரி படிவம் 

அறிவிக்ரகயின் பிற்தசரக்்கக-III-இல்  இனணக்கப்படட்ுள்ளது. இெ ் ொன்றிதரழ 

பதரிவு பெய்யப்பட்ட நதரவ்ர,் தனது  நியமன அலுவலரிடம் பணியில் நெரும் நபாது 

ெமரப்ிக்க நவண்டும். 
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நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ள 

பாரக்வயின் தரம் 

உடற்தகுதி சான்றிதழ் படிவம் 

 

பாரக்வ தரம் – III அல்லது 

அதற்கு தமம்பட்ட தரம் 

 

 

 

 

பசயலாட்சிப்  பதவிக்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ள படிவம். 

 

பதரிவுபெய்யப்படும் கண்பாரர்வ குரறபாடுரடய  விண்ணப்பதாரரக்ள் தகுதி 

வாய்ந்த அரசு கண் மருத்துவ நிபுணரிடம் (Specialist) கண்பாரர்வத் தகுதிெ ்

ொன்றிதரழப் பபற்று நியமன அலுவலரிடம் ெமரப்்பிக்க நவண்டும். 

6. கட்டணம்:- 
a) பதிவுக் கட்டணம் 

நிரந்தரப் பதிவுக்கட்டணம் (One Time Registration) (அரொரண (நிரல) 

எண்.32, பணியாளர ்(ம) நிரவ்ாக சீரத்ிருத்தத்துரற, நாள் 01.03.2017-இன் 

படி திருத்தியரமக்கப்பட்டது) 

குறிப்பு: 

நிரந்தர பதிவில் பதிவு பெய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் 

முடிவுறாத விண்ணப்பதாரரக்ள், நிரந்தர பதிவுக்கட்டணம் 

பெலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர.் 

 

 ரூ.150/- 

b) எழுத்துத் ததரவ்ு 

நதரவ்ுக் கட்டணெ ் ெலுரக அல்லது கட்டண விலக்கு நகாராத 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இந்த எழுத்துத் நதரவ்ுக்கு கட்டணமாக ரூ.200/- 

பெலுத்த நவண்டும்.  

  

ரூ.200/- 

ததரவ்ுக் கட்டணச ்சலுகக / விலக்கு:- 

 வகக சலுகக 

 (i) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிடர் 

(அருந்ததியர்),  

கட்டணம் பசலுத்தத் 

ததகவயில்கல 

(ii) பழங்குடியினர் கட்டணம் பசலுத்தத் 

ததகவயில்கல 

(iii) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ 

சீர்மரபினர் 

மூன்று முகற மட்டும் கட்டணம் 

பசலுத்தத் ததகவயில்கல 

(iv) இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர் / பிற்படுத்தப்பட்ட 

இஸ்லாமியவகுப்பினர் 

மூன்று முகற மட்டும் கட்டணம் 

பசலுத்தத் ததகவயில்கல 

(v) முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முகற மட்டும் கட்டணம் 

பசலுத்தத் ததகவயில்கல. 

(vi) நிரண்யிக்கப்பட்ட குகறபாடுகடய  

மாற்றுத்திறனாளிகள் (40 

சதவீதத்திற்கு குகறவில்லாதவரக்ள்) 

கட்டணம் பசலுத்தத் 

ததகவயில்கல 

(vii) ஆதரவற்ற விதகவகள் (ஆதரவற்ற 

விதகவச ்சான்றிதழ் வருவாய் தகாட்ட  

அலுவலர் / மாவட்ட சார் ஆட்சியர் / 

மாவட்ட உதவி ஆட்சியர் இவரக்ளிடம் 

பபற்றிருக்க தவண்டும்) 

கட்டணம் பசலுத்தத் 

ததகவயில்கல 

குறிப்பு 

i. முந்ரதய விண்ணப்பங்களில் நகாரப்பட்ட கட்டண ெலுரகயின் 

அடிப்பரடயில், பமாத்த நதரவ்ுக்கட்டண ெலுரக  வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரக 
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கணக்கிடப்படும். 

ii. விண்ணப்பதாரர ் பபறும் கட்டணெ ் ெலுரக வாய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்ரகயானது பதரிவின் எந்நிரலயிலும் நதரவ்ாரணயத்தால் 

ெரிபாரக்்கப்படும்.  

iii. 

 

விண்ணப்பதாரர ் தம்முரடய முந்ரதய விண்ணப்பங்கள் பதாடரப்ான 

தகவல்கரள மரறத்து விண்ணப்பக் கட்டணம் பெலுத்துவதிலிருந்து 

கட்டணவிலக்கிரன தவறாகக் நகாரும் படெ்த்தில்,    அவருரடய விண்ணப்பம் 

உரிய வழிமுகறககளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும்.  

iv. விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ுக்கட்டணவிலக்கு பதாடரப்ான இலவெ ெலுரகரயப் 

பபறுவதற்கு, இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் “ஆம்” அல்லது “இல்ரல” என்ற 

விருப்பங்கரள கவனமாக நதரவ்ு பெய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார .்  

v. விண்ணப்பதாரர,் விண்ணப்பதாரரக்ளின் தன் விவரப்பக்கத்தின் <Application 

History>-ல் நதான்றும் தகவல்கரளப் பபாருட்படுத்தாமல் நதரவ்ுக்கட்டணெ ்

ெலுரக இதுவரர எத்தரன முரற பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது என்பரத 

தங்களின் பொந்தநலன் கருதி தாங்கநள கணக்கிடட்ு ரவத்துக்பகாள்ளுமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறார.் 

vi. கட்டணெெ்லுரகக் நகாரி விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பமானது 

(விண்ணப்பிக்கப்பட்ட பதவிகரளப் பபாருட்படுத்தாமல்) 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பமாத்த இலவெ வாய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்ரகயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குரறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

vii. அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ கட்டணெெ்லுரககரள ஏற்கனநவ 

பயன்படுத்திக்பகாண்ட விண்ணப்பதாரர ் / நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுரகரய 

பபறவிரும்பாத விண்ணப்பதாரர ் / நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுரகக்கு தகுதியற்ற 

விண்ணப்பதாரர,் நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுரக பதாடரப்ான நகள்விக்கு எதிராக 

“இல்ரல” என்ற விருப்பத்திரன இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் பதரிவு 

பெய்யவதன்மூலம் நிரண்யிக்கப்பட்ட கட்டணத்திரன விண்ணப்பிக்கும்நபாது 

பெலுத்தலாம். 

viii. விண்ணப்பதாரர ் நிரண்யிக்கப்பட்ட நதரவ்ுக்கட்டணத்துடன் குறித்த 

நநரத்திற்குள் விண்ணப்பத்திரன ெமரப்்பிக்கவில்ரலபயன்றால், 

விண்ணப்பம் உரிய வழிமுகறககளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும்.   
 

(தமலும், ததரவ்ுக் கட்டணச ் சலுகக பதாடர்பான விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான    அறிவுகரகள் பத்தி 6-ஐக் காண்க) 

7. ததரவ்ுக் கட்டணம் பசலுத்தும் முகற: 

I. எழுத்துத் நதரவ்ுக் கட்டணம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு மடட்ும்) இரணயவழியில் 

(இரணய வங்கி, பற்று அடர்ட, கடன் அடர்ட) விண்ணப்பிக்க நிரண்யிக்கப்பட்ட 

இறுதிநாளிற்குள் பெலுத்த நவண்டும். 

II. விண்ணப்பதாரரக்ள் வங்கிகளின் நெரவக்  கட்டணமும்  நெரத்்து  பெலுத்த 

நவண்டும். 

III. இரணயவழியில் நதரவ்ுக் கட்டணம் பெலுத்தாமல், நநரடியாக பெலுத்தும் வரரவு   

காநொரல /  அஞ்ெலக ஆரண நபான்றரவ ஏநதனும் 

பபறப்பட்டிருப்பின்அத்தரகய விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் 

இத்தரகய கட்டணங்கள் திருப்பி அளிக்கப்படமாட்டாது. 

IV. இரணயவழிக் கட்டணம் பெலுத்தும் முரறயில் பணப்பரிமாற்றம் 

நதால்வியரடந்தாநலா அல்லது வங்கிகளால் ஒத்திரெவு ஏற்படுவதில் தாமதம் 

ஏற்பட்டாநலா அதற்கு நதரவ்ாரணயம் எவ்விதத்திலும் பபாறுப்பாகாது. 

(ததரவ்ு கட்டணம் பதாடர்பாக  விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகளில்”  

பத்தி – 2 U (i)-ஐ காண்க). 

8. சலுகககள்: 

I. ஆதிதிராவிடர,் ஆதிதிராவிடர ்(அருந்ததியர)், பட்டியல் பழங்குடியினர,் மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் / சீரம்ரபினர,் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்

இசுலாமியர ் அே்ோசதார,் பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர,் 
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ஆதரவற்ற விதரவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர ் மற்றும் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

குரறபாடுரடய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வயது மற்றும் கட்டணெ ்

ெலுரககள் குறித்த விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுரரகள்” பத்தி  3(D) மற்றும் 6 ஐ காண்க . 

II. நமநல குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ெலுரக மற்றும் விண்ணப்பத்தில் நகாரியுள்ள 

உரிரம நகாரல்களுக்கு ஆதாரமாக உரிய ொன்றாவணங்கரள 

இரணயவழிநய விண்ணப்பிக்கும்நபாது பதிநவற்றம் பெய்ய நவண்டும். 

அவ்வாறு பதிநவற்றம் பெய்ய தவறினால் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றி 

விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 

முன்னாள்  இராணுவத்தினர,்  ஏநதனும்  ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு 

நதரந்்பதடுக்கப்படட்ு விட்டால்,  பின்னர,் நவறு  எந்த  நியமன நிகழ்வுகளிலும்  முன்னாள்  

இராணுவத்தினர ் என்ற ெலுரகரய நகார முடியாது.  (தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளரக்ள் 

(பணி நிபந்தரனகள் ெட்டம் 2016 பிரிவு 3(j)-இல் குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு) 

9. ததரவ்ுத் திட்டம்  

எழுத்துத் ததரவ்ு (முதுககலப்பட்டப் படிப்புத்தரம் விரிந்துகரக்கும் வகக) மற்றும் தநரம்ுகத் 

ததரவ்ு:  

பாடம் கால அளவு 
அதிகபட்ச 

மதிப்பபண் 

குகறந்தபட்ச தகுதி  

மதிப்பபண் 

   

ஆ.தி, ஆ.தி(அ), 

ப.ப., மி.பி.வ., / 

சீ.ம., பி.வ.(இஅ) 

மற்றும் பி.வ. (இ) 

ஏரனநயார ்

தாள்-I 

கட்டாயத் தமிழ் 

பமாழி தகுதித் தாள் 

(பத்தாம் 

வகுப்புத்தரம்) 

(விரிந்துகரக்கும் 

வகக) 

3 மணிதநரம் 100 40 

 

 

 

40 

 

 

தாள்-II 
 

(Code No.218) 
General Studies 
(PG Degree Standard) 
(Descriptive type) 

3 மணிதநரம் 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

        306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408 

தாள்-III 
 

(Code No.219) Tourism 
Principles and Practices  
(PG Degree Standard) 
(Descriptive type) 

3 மணிதநரம் 

 

300 

 

தாள்-IV 
 

(Code No.220) 
Tourism Administration 
and Operations 
(PG Degree Standard) 
(Descriptive type) 

3 மணிதநரம் 

 

300 

 

றநரம்ுகத் றதரவ்ு 

மற்றும் 

ஆவணங்கள் 

 120 

 
                                                                    

பமாத்தம் 
1020  
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குறிப்பு: 

i.  எழுத்துத் நதரவ்ுக்கான வினாத்தாள் தாள்-II General Studies தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய 

இரண்டிலும் அரமக்கப்படும், தாள்-III மற்றும் தாள்-IV ஆங்கிேத்திே் மடட்ும் 

அனமக்கப்படும். 

ii. நதரவ்ரக்ள் எழுத்துத் நதரவ்ு விரடத்தாள் தாள்-Iல் குரறந்தபடெ் தகுதி மதிப்பபண்கள் [40% 

- அதாவது, 40 மதிப்பபண்கள்] பபற்றிருந்தால் மடட்ுநம எழுத்துத் நதரவ்ு விரடத்தாள்கள் 

தாள்-II, தாள்-III மற்றும் தாள்-IV ஆகியன மதிப்பீடு பெய்யப்படும். மற்றும் தாள்-Iல் பபற்ற 

மதிப்பபண்கரளப் தரவரிரெக்கு கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளப்படமாட்டாது. [தமலும் 

விவரங்களுக்கு அரசாகண (நிகல) எண்.133, மனிதவள தமலாண்கம (எம்) துகற, 

நாள் 01.12.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

iii. விண்ணப்பதாரர் எழுத்துத் ததரவ்ின் அகனத்துப் பாடங்களிலும், மற்றும் 

வாய்பமாழித் ததரவ்ிலும் கலந்து பகாள்வது கட்டாயாகும். எழுத்துத் ததரவ்ின் ஏததனும் 

ஒன்று அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட பாடத்தில் ததரப்வழுதாத அல்லது தநரம்ுகத் 

ததரவ்ில் கலந்து பகாள்ளாத விண்ணப்பதாரர், அத்பதரிவுக்கான தபாதுமான 

மதிப்பபண்ககளப் பபற்றிருந்தாலும் கூட பதரிவு பசய்யப்பட தகுதியானவராகக் 

கருதப்படமாட்டார். 

iv. அரசாகண (நிகல) எண்.49, மனிதவள தமலாண்கம (எம்) துகற, நாள் 23.05.2022 -ன்படி 

மாற்றுத் திறனாளி விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு கட்டாயத் தமிழ் பமாழி தகுதித் நதரவ்ு தாள்-I 

எழுத விலக்கு அளிக்கப்படட்ுள்ளது. அவ்வாறு விலக்கு நகாரும் மாற்றுத் திறனாளி 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் விண்ணப்பிக்கும்நபாது நதரவயான 

விவரங்கரள தவறாமல் அளிக்க நவண்டும். நமலும் விண்ணப்பதாரரக்ள் அரசாகண 

(நிகல) எண்.08, மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துகற (DAP-3.2), நாள் 21.09.2021–இல் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ொன்றிதரழ பிற்தசரக்்கக–IV-இல் 

உள்ளவாறு பதிநவற்றம் பெய்ய நவண்டும். தவறும் படெ்த்தில் அவ்வாறு பபறப்படும் எந்த 

ஒரு நகாரிக்ரககளும் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படமாட்டாது. 

v. நதரவ்ாரணயம் நடத்தும் நபாட்டித் நதரவ்ுகளில் பங்நகற்கும் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

கரடபிடிக்க நவண்டிய விதிமுரறகரள “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுரரகள்” பத்தி 

17-ல் காண்க. 

vi. எழுத்துத் நதரவ்ுக்கான பாடத்திட்டம் நதரவ்ாரணயத்தின் இரணயதளமான 

“www.tnpsc.gov.in” மற்றும் இவ்வறிவிக்ரகயின் பிற்தசரக்்கக-II-இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

10. பதரிவு பசய்யும் முகற: 
 

இப்பதவிகளுக்கான பதரிவு இரண்டு நிரலகரள பகாண்டது.   

(i) எழுத்து நதரவ்ு   

(ii) நநரக்ாணல் / வாய்பமாழித் நதரவ்ு.  

இனணய வழி விண்ணப்பத்திே் சகாரப்பட்ட உரினமசகாரே்களின் அடிப்பனடயிே் 

விண்ணப்பதாரர ் எழுத்துத் சதரவ்ிற்கு அனுமதிக்கப்படுவர.்  எழுத்துத்சதரவ்ு முடிவுகளின் 

அடிப்பனடயிே், விண்ணப்பதாரர ் இனணயவழிச ் சான்றிதழ் சரிபாரப்்பிற்கு 

அனுமதிக்கப்படுவர.் இனணயவழிச ் சான்றிதழ் சரிபாரப்்பிற்குப் பின்னர,் எழுத்துத் 

சதரவ்ிே் பபற்ற மதிப்பபண்களின் அடிப்பனடயிே், நியமன ஒதுக்கீடட்ு விதிகளின் 

அடிப்பனடயிே், விண்ணப்பதாரர ் மூேசச்ான்றிதழ் சரிபாரப்்பு மற்றும் வாய்பமாழித் 

சதரவ்ுக்கு அனுமதிக்கப்படுவர.் எழுத்துத் நதரவ்ு தாள்-II, தாள்-III, தாள்-IV மற்றும் 

வாய்பமாழித் நதரவ்ு ஆகியவற்றில் விண்ணப்பதாரரக்ள் பபற்ற பமாத்த 

மதிப்பபண்களின் அடிப்பரடயிலும் இடஒதுக்கீட்டிற்கான நியமன விதிகளின்படியும் 

இறுதித் பதரிவு நடத்தப்படும்.  

http://www.tnpsc.gov.in/
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11. எழுத்துத் ததரவ்ுக்கான ததரவ்ு கமயம்: 

எழுத்துத் நதரவ்ு பென்ரன (ரமய எண். 0101) ரமயத்தில் மடட்ும் நரடபபறும். 

குறிப்பு: 

I. நதரவ்ு ரமயங்களின் எண்ணிக்ரகரயக் அதிகரிக்கநவா விண்ணப்பதாரரக்ரள 

நவறு ரமயங்களுக்கு மறுஒதுக்கீடு பெய்யநவா நதரவ்ாரணயத்திற்கு 

உரிரமயுண்டு. 

II. எழுத்துத் நதரவ்ு / ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு / நநரம்ுகத் நதரவ்ு ஆகியவற்றில் 

பங்நகற்க விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது பொந்த பெலவில் வரநவண்டும். 
 

12. பபாதுவான தகவல்கள் 

A. பணி விவரங்கள்: 

தகடயின்கம சான்றிதழ் / துகறத் தகலவருக்கு தகவல் பதரிவித்தல் 

விண்ணப்பதாரர,் இரணய வழியில் விண்ணப்பிக்கும்நபாது, இந்திய அரசின் அல்லது 

இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநில அரசின் பணியில் அல்லது  உள்ளாட்சி அரமப்புகள் 

அல்லது  பல்கரலக்கழகங்கள்  அல்லது இந்திய  அரசின்  அல்லது  இந்தியாவிலுள்ள  ஒரு 

மாநில அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அரமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு  ொரப்ுள்ள  நிறுவனங்கள்  

அல்லது  பபாதுத்துரற  நிறுவனங்களில்  நிரந்தரப் பணியில்  அல்லது  தற்காலிகப் 

பணியில் இருப்பின் தங்களது விண்ணப்பங்கரள துரறத்தரலவர ் வாயிலாகநவா 

அல்லது தான் வகித்து வரும் பதவிக்கு நியமனம் பெய்வதற்கு தகுதி பபற்ற அலுவலர ்

மூலமாகநவா அனுப்பத் நதரவயில்ரல மாறாக தனது துரறத் தரலவருக்கு தான் 

நதரவ்ாரணயத்தின் எந்த நதரவ்ுக்கு விண்ணப்பிக்கிறார ்என்ற விவரத்ரத எழுத்து மூலம் 

பதரிவித்து அவர ்அடுத்தகட்ட பதரிவு நிரலக்கு பதரிவாகும் படெ்த்தில் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

படிவத்தில் தரடயின்ரமெ ்ொன்றிதரழ ெமரப்்பிக்க நவண்டும். [தமலும் விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 14(P)-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 

B. குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்கககள் பதாடர்பான உறுதிபமாழி 

(i) விண்ணப்பதாரருக்கு எதிராக பதாடங்கப்பட்ட / நிலுரவயிலுள்ள அல்லது 

முடிக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்ரககள் / குற்றவியல் நடவடிக்ரககள், ரகது ,

விடுவிப்பு  ஏநதனும் இருப்பின்  அந்த தகவல்கரள நதரவ்ாரணயத்திற்கு இரணய 

வழி விண்ணப்பத்தில் விண்ணப்பிக்கும்நபாது பதரிவித்தல் நவண்டும் . 

(ii) இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் நிலுரவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு 

நடவடிக்ரககள் பற்றி பதரிவித்துள்ள விண்ணப்பதாரர,் அது பதாடரப்ான முதல் 

தகவல் அறிக்ரகயின் நகரல / குற்றக் குறிப்பாரண / காரணம் நகடக்ும் 

குறிப்பாரணயின் நகரல (நநரவ்ுக்நகற்ப) கண்டிப்பாக இகணயவழி 

விண்கணப்பத்துடன் பதிதவற்றம் பசய்ய தவண்டும். தவறினால் விண்ணப்பம் 

உரிய நரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ்நிராகரிக்கப்படும். 

(iii)  விண்ணப்பதாரர,் தங்கள் மீதான குற்றவியல் நடவடிக்ரககளில் குற்றத் தீரப்்பு / 

ஒழுங்கு நடவடிக்ரககளில் தண்டரன விதிக்கப்பட்டது பதாடரப்ாக தங்களது 

இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் பதரிவிப்பதுடன், பதாடரப்ுரடய நீதிமன்றம் ஆரண 

அல்லது விடுவிக்கப்பட்ட ஆரண அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்ரக ொரந்்த 

குறிப்பாரணயிரன கண்டிப்பாக இகணயவழி விண்கணப்பத்துடன் இகணத்து 

பதிதவற்றம் பசய்ய தவண்டும். தவறினால் விண்ணப்பம் உரிய 

நரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ்நிராகரிக்கப்படும். 

(iv) தரடயின்ரமெ ் ொன்றிதரழ ெமரப்்பித்த பிறநகா அல்லது இரணயவழி 

விண்ணப்பத்திரன ெமரப்்பித்த பிறநகா, நியமனம் பதாடரப்ான பணிகள் 
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முழுரமயாக நிரறவரடவதற்கு முன்வரர உள்ள பதரிவின்  எந்த ஒரு நிரலயின் 

நபாதும் விண்ணப்பதாரர ்மீது, ஏநதனும் குற்றவியல் வழக்கு பதியப் பட்டிருந்தாநலா /  

ஒழுங்கு நடவடிக்ரக எடுக்கப் பட்டியிருந்தாநலா, அவர ் குற்றத்தீரப்்பு / தண்டரன 

ஏதும் பபற்றிருந்தாநலா, அதரன அடுத்தகட்ட பதரிவு நிரலக்கு முன்னர ் / 

நதரவ்ாரணயத்தால் ஆவணங்கரளப் பதிநவற்றம் பெய்ய அல்லது ெமரப்்பிக்கக் 

நகாரும் நிரலயில், விண்ணப்பதாரர ் அது குறித்த உண்ரம விவரங்கரள, 

நதரவ்ாரணயத்திற்குத் பதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், இந்த அறிவுரரயிரன 

கரடபிடிக்கத் தவறினால் அத்தரகய விண்ணப்பதாரருரடய விண்ணப்பம் 

நதரவ்ாரணயத்தால் உரிய நரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ் ரத்து பெய்யப்படட்ு, 

ஓராண்டுக்கு நதரவ்ு எழுவதிலிருந்து விலக்கி ரவக்கப்படுவர.்  

            [தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் 14(S)-இல் 

உள்ளவாறு] 

நமற்கூறிய அறிவுரரகளில் ஏநதனும் மீறப்பட்டால் அவரக்ளது விண்ணப்பம் உரிய 

வழிமுரறகரளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். 

C. இட ஒதுக்கீடு விதி இத்பதரிவிற்கு பபாருந்தும். தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் 

(பணி நிபந்தரனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(c) -ல் குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு 

நியமன இடஓதுக்கீடட்ு விதியின்படி ஆதரவற்ற விதரவ மற்றும் முன்னாள் 

இராணுவத்தினர ்முரறநய இதப்தரிவுகளுக்கு பபாருந்தாது. 

D. தமிழ்வழிக் கல்வி மூலம் பயின்ற நபரக்ளுக்கு. (இத்கதரிவில் இதற்கான சுழற்சி 

எழவில்ரல) 

(i)  மாநிலத்தின்  கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் நியமனம் பெய்யும் 

தமிழ்வழிக்கல்வி ெட்டம் 40 -ல் 2010 மற்றும் தமிழ்வழிக்கல்வி (திருத்த) ெட்டம் 35 -ல் 

2020  -ன் பிரிவு 2 (d) ன் படி தமிழ்வழியில் படித்த நபர் என்றால், மாநிலத்தில் தநரடி 

நியமனத்தின் வாயிலாக நிரப்பப்படும் பதவிகளுக்கான சிறப்பு விதிகளில் / 

ஆகணகளில் நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வகர தமிழ்வழியில் 

படித்தவராவார். 

(ii)   தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிரமநகாரும் விண்ணப்பதாரரக்ள், 

அதற்கான ொன்றாவணமாக, பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மதிப்பபண் 

பட்டியல், மாற்றுெ ் ொன்றிதழ் / இரடக்காலெ ் ொன்றிதழ் / பட்டெ ் ொன்றிதழ் / 

முதுகரலப் பட்ட ொன்றிதழ் / மதிப்பபண் பட்டியல் / நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித் 

தகுதியிரன விண்ணப்பதாரர ்தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார ்என பதிவுபெய்யப்படட்ு, 

குழுமம் அல்லது பல்கரலக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து   

பபறப்பட்ட  பட்டெ ் ொன்றிதழ் / பட்டநமற்படிப்புெ ்  ொன்றிதழிரன  இரணயவழி 

விண்ணப்பத்துைன் இரணத்து பதிறவற்றம் கெய்ய றவண்டும். 

(iii)  விண்ணப்பதாரரக்ள், நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரக்கும் அரனத்துக்கல்வித் 

தகுதியிரனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார ் என்பதற்கு ஆதாரமான ொன்றுகரள 

கட்டாயம் பதிநவற்ற / ெமரப்்பிக்க நவண்டும்.  

உதாரணம் : 

ஒரு பதவிக்கு முதுகரலப் பட்டப்படிப்பு நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியாக 

இருப்பின், விண்ணப்பதாரர் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் முதுகரலப் பட்டப்படிப்பு 

வகர கட்டாயம் தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க தவண்டும்.  

(iv)  தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான ொன்றாவணம் எதுவும் இல்ரலபயனில், கல்வி 

நிறுவனத்தின் முதல்வர ்/ தரலரம ஆசிரியர ்/ மாவட்ட கல்வி அலுவலர ்/ முதன்ரம  

கல்வி அலுவலர ் / மாவட்ட ஆதிதிராவிட நல அலுவலர ் / பதிவாளர ் / 

நதரவ்ுக்கடட்ுப்பாடட்ு அலுவலர ் / கல்விநிறுவனத்தரலவர ் / இயக்குநர ் / 
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பதாழில்நுட்பக்கல்வி இயக்குநர ் / கல்வி நிறுவனத்தின் இரண இயக்குநர ் / 

பல்கரலக்கழகங்களின் பதிவாளரிடமிருந்து விண்ணப்பதாரரக்ளின் 

விதிமுரறகளில் குறிப்பிடட்ுள்ள படிவத்தில், நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி 

வரரயிலான ஒவ்பவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதரழப் பபற்று கண்டிப்பாக 

இரணயவழி விண்ணப்பத்துைன் இரணத்து பதிறவற்றம் கெய்ய றவண்டும். 

 (v)   நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரயிலான அரனத்து கல்வித்தகுதிகரளயும் 

தமிழ்வழிக் கல்வியில்  பயின்றுள்ளார ் என்பதற்கான ஆதாரெெ்ான்றிரன 

கண்டிப்பாக இரணயவழி விண்ணப்பத்துைன் இரணத்துப் பதிறவற்றம் 

கெய்யத் தவறும் பை்ெத்தில் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரள பின்பற்றி 

நிராகரிக்கப்படும். 

 (vi)  ஏநதனும் ஒரு பாடத்ரத பகுதி நநரமாக படித்ததற்காகநவா / ஏநதனும் நதரவ்ிரன 

தனித்நதரவ்ராக எழுதியதற்காகநவா, தனியர ் தமிழ்வழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ளார ்

என ொன்றாவணம் ஏநதனும் ெமரப்்பித்தால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படமாட்டாது 

என்பதுடன் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரள பின்பற்றி 

நிராகரிக்கப்படும்.(தமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுகரகள் உள்ள பத்தி 14(R-)ஐக்” காண்க. 

 

E. வழக்குகள்: 

இப்பதவிக்குரிய  பதரிவு  பதாடரப்ாக,  மாண்பரம பென்ரன உயரநீ்திமன்றம்  மற்றும் 

பென்ரன உயரநீ்திமன்றத்தின் மதுரரக் கிரளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுரவயில் 

இருப்பின், அவற்றின் மீதான இறுதி ஆரணகளுக்குட்படட்ு தற்காலிகமாக பதரிவு 

பெய்யப்படும்.  

 

F. நிரண்யிக்கப்பட்ட குகறபாடுகடய மாற்றுத்திறனாளிகள்: 

(i) அரசாகண (நிகல) எண்.20, மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் (DAP.3.2) துரற, நாள் 

20.06.2018–இல் இப்பதவிக்கு கீழ்க்கண்ட குரறபாடுகள் பகாண்ட தகுதியான 

விண்ணப்பதாரரக்ள் மடட்ுநம அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளது. [மூ.மு.பா. (CP) – 

மூகள முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்தடார், பதா.தநா.கு (LC) –பதாழு 

தநாயிலிருந்து குணமகடந்ததார,் கு.த (DF) – குள்ளத்தன்கம, அ.வீ.பா (AC) – அமில 

வீசச்ினால் பாதிக்கப்பட்தடார,் த.தத.மு (MuD) – தரெநார் றதய்மானமுற்றறார் (SLD) 

– குறிப்பிைத்தக்க வரகயிலான கற்கும் ஆற்றலில் குரறபாடு, ம.ந.றநா (MI) – மன 

நலிவு றநாய், ப.வ.கு (MD) – பல்வரக குரறபாடு (தனித்தனிறய அரையாளம் 

காணப்பைாமல் விலக்கப்பை்ை குரறபாடுகள் தவிரத்்து ஏரனய குரறபாடுகள் 

ககாண்ைவர)்]. 
 

 ii)நிரண்யிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத்திறனாளிகள், 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிரமகள் விதி, 2017-ல் (மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 

அதிகாரமளித்தல்துரற (Divyangjan), ெமூகநீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அரமெெ்கம், 

இந்தியஅரசு) [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of 

Social Justice and Empowerment, Government of India]  குறிப்பிடப்படட்ுள்ள படிவத்தில் 

அரொரண (நிரல) எண்.28, மாற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) நலத்துரற, நாள் 27.07.2018-

ல், வரரயறுக்கப்படட்ுள்ள ொன்றிதழ் வழங்கக்கூடிய தகுதிவாய்ந்த 

அலுவலரிடமிருந்து பபறப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிெ ் ொன்றிதரழ 

ெமரப்்பிக்கநவண்டும். (தமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுகரகள் உள்ள பத்தி 14(M) ஐக்” காண்க. 

   G. பபண்களுக்பகன ஒதுக்கீடு பெய்யப்பட்டகாலிப்பணியிடங்களுக்கு நதரெ்ச்ியும், தகுதியும் 

வாய்ந்த  நபாதிய  பபண் விண்ணப்பதாரரக்ள் கிரடக்கப் பபறாவிடில், அவரக்ளுக்பகன 

ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத வகுப்பினரரெ ் ொரந்்த தகுதிவாய்ந்த ஆண் 



13 
 

விண்ணப்பதாரரக்ரளக் பகாண்டு நிரப்பப்படும்.[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் 

(பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]. 
 

H. ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர)் வகுப்பினர ் முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் அவரக்ளுக்பகன 

ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினரக்ளில் தகுதி வாய்ந்த 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இருப்பின் அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள், ஆதிதிராவிட 

வகுப்பினரக்ளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்பபண் தரவரிரெப்படி 

நிரப்பப்படுவர.் அருந்ததியரக்ளுக்பகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த 

விண்ணப்பதாரரக்ள் கிரடக்கப்பபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர ்

வகுப்ரபெ ்ொரந்்தவரக்ரளக் பகாண்டு நிரப்பப்படும். 

[தமிழ்நாடுஅரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27-

இல்குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
 

குறிப்பு: 

தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்நறார ் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 

காலிப்பணியிடங்கள் இதப்தரிவின் சுழற்சியில் வரவில்ரல. இருப்பினும் இந்த 

ஒதுக்கீட்டிற்கான விவரம் தகவலுக்காக  பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

I.  இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் பதரிவிக்கப்பட்ட உரிரம நகாரல்களுக்கான ஆவணெ ்

ொன்றுகரள இரணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் பெய்ய நவண்டும். 

விண்ணப்பத்தில் பதரிவிக்கப்படாமல் பின்னர ் நகாரப்படும் எந்தபவாரு மாற்றமும், 

நகாரிக்ரகயும் ஏற்றுக் பகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காலநநரத்திற்குள் ஆவணங்கரள 

பதிநவற்றம் பெய்யத் தவறினால் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு விண்ணப்பம்  

நிராகரிக்கப்படும். 

J.கீழ்க்காணும் உண்ரமகரள மரறக்கும்படெ்த்தில் விண்ணப்பதாரரக்ளின் விண்ணப்பம் 

உரிய வழிமுரறரயப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

நதரவ்ாரணயத்தால் நிரந்தரமாகநவா அல்லது தக்கபதன கருதப்படும் காலம் வரரயில் 

விலக்கிரவக்கப்படுவர.்  

i.அரசு அல்லது மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி மன்றங்கள், 

பபாதுத் துரற நிறுவனங்கள், ெட்டத்தின் வாயிலாக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள், அரசுத் 

துரற கழகங்கள், பல்கரலக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் முரறயாகநவா / 

தற்காலிகமாகநவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது.  

ii.குற்றவியல் நிகழ்வுகள், ரகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டரன பபற்றது ,

விடுதரலயானது, துரற ஒழுங்கு நடவடிக்ரக பதாடரப்ான விவரங்கள்.  

iii.இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் அளிக்கப்பட்ட உறுதிபமாழிகரள மீறுதல் 

K. ரகது பெய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீரப்்பு / குற்றமற்றவர ்எனத ்தீரப்்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், 

நவரலக்கு ஆட்கள் பதரிவு பெய்யும் ஏநதனும் ஒரு முகரமயினால் தரட / தகுதியின்ரம 

பெய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற நடவடிக்ரக (அல்லது) ஏநதனும் ஒழுங்கு நடவடிக்ரக 

பதாடங்கப்பட்டிருத்தல் / முடிவுற்றிருத்தல் ஆகியவற்றுடன் பதாடரப்ுரடய ெரியான மற்றும் 

உண்ரமயான தகவல்கரள, விண்ணப்பத்தில் பதரிவிப்பதுடன், தீரப்்பின் அெல் / ஆரண / 

அரொரண/ துரற நடவடிக்ரக ரகவிடப்பட்ட அரொரண அல்லது இதர ஆவணங்கரள 

இரணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் பெய்ய நவண்டும். 

நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ணப்பம்     ெமரப்்பித்த பின்னர,் நியமனம் பபறும் 

காலம் வரர எப்நபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக நதரவ்ாரணயத்திற்கு 

பதரிவிக்கப்பட நவண்டும். தவறினால், தகுந்த தண்டரனக்குரிய நடவடிக்ரகரய 

நதரவ்ாரணயம் நமற்பகாள்ளும். (விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 12-ஐ 

காண்க) 
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L.  விண்ணப்பதாரரக்ள் விண்ணப்பம் ெமரப்்பிக்க நிரண்யிக்கப்பட்ட இறுதி நாள் வரர  

மற்றும் விண்ணப்பம் திருத்தம் பசய்வதற்கான காேத்திே் தாங்கள் ெமரப்்பித்த விண்ணப்ப 

விவரங்கரள மாற்றிக் பகாள்ளளாம். இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவல்கள் / 

தகுதிக்கான காரணிகளான வயது  /  பாலினம்  /  வகுப்பு பிரிவுகள் / கல்வித் தகுதி  /  பயிற்று 

பமாழி / உடற் தகுதி நபான்ற அடிப்பரடத் தகுதிகள் குறித்த தவறான தகவல் பகாண்ட 

விண்ணப்பங்களும், முழுரமயாக நிரப்பப்படாத விண்ணப்பங்களும் உரிய 

வழிமுரறகரள பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். 

M. நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தபவாரு பதவி / நியமனத்துக்கான விண்ணப்பமாக கருதப்பட 

மாட்டாது. விண்ணப்பதாரரக்ளால் நிரந்தரப்பதிவில் பபாதுவான தகவல்கள் 

அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதரவ்ுக்குரிய விண்ணப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் 

/ தகவல்கள் மடட்ுநம இத்நதரவ்ுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நியமனத்திற்கான 

இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் ெமரப்்பிக்கப்பட்ட நதரவயான விவரங்கள் / தகவல்கள் 

தவறானதாக அல்லது முழுரமயற்றதாக இருந்தால் அதற்கு நதரவ்ாரணயம் 

பபாறுப்பாகாது. 

N.  திருநங்கக வகுப்பு நிரண்யம்; 

(i) எந்த ஒரு ொதிெ ் ொன்றிதழும் இல்லாத திருநங்ரக விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது 

இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் அரொரண(நிரல) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர,் 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர ்மற்றும் சிறுபான்ரமயினர ்நலத்துரற, நாள் 06.04.2015-

இன் படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் பிரிவிரனநயா அல்லது ஏரனநயார ்

பிரிவிரனநயா நதரவ்ு பெய்து பகாள்ளலாம்.  

(ii) ொதிெெ்ான்றிதழ் ரவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர ் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர)் / பழங்குடியினர ்

வகுப்பிரனெ ் ொரந்்த திருநங்ரககள் விண்ணப்பதாரர,் அவரக்ளது ெமூகத்திரனெ ்

ொரந்்தவரக்ளாகநவ கருதப்படுவர.்   

(iii) ஆதிதிராவிடர ் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர)் / பழங்குடியினர ் வகுப்ரபத் தவிர மற்ற 

வகுப்பிரனெ ் ொரந்்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் ொதிெெ்ான்றிதழ் பபற்றுள்ள 

திருநங்ரக விண்ணப்பதாரர,் அவர ் ொரந்்த வகுப்பு அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு ொதகமாக நதான்றுகின்ற ஒன்ரற, ஒரு 

முரறப் பதிவின் நபாநத நதரவ்ு பெய்ய நவண்டும். அதன்பிறகு, வகுப்ரப எப்பபாழுதும் 

மாற்ற இயலாது. திருநங்ரககள் வகுப்பு நிரண்யம் குறித்து அரொரண நிரல எண்.90, ெமூக 

நலம் மற்றும் ெத்துணவுத் [SW8(2)] துரற, நாள் 22.12.2017 மற்றும் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)-ஐக் காண்க. 

O. தவகலவாய்ப்பில் திருநங்கக விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான   இட ஒதுக்கீடு: 

i. திருநங்ரக விண்ணப்பதாரக்ளில் பபண் என தன்ரன அரடயாளப்படுத்திக்பகாள்ளும்  

விண்ணப்பதாரர,் பபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம் மற்றும் பபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 

ெதவிகிதம் (ஆண் மற்றும் பபண்) ஆகிய இரண்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர.் 

ii. திருநங்ரக விண்ணப்பதாரரக்ளில் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலினத்தவர”் என தன்ரன 

அரடயாளப்படுத்திபகாள்ளும் விண்ணப்பதாரர ் பபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் 

இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் பபண்) மடட்ுநம கருதப்படுவர.் 

தமிழ்நாடு திருநங்ரககள் நல வாரியத்தில் இருந்து பபறப்பட்ட திருநங்ரககள் / திருநங்ரக 

ஆண் / திருநங்ரக பபண் ொன்றிதழ் பகாண்ட விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு  மடட்ுநம 

நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு பபாருந்தும். 

13. இதர முக்கிய அறிவுகரகள்; 

a) நதரவ்ிற்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரரக்ள் தரப்படட்ுள்ள அறிவுரரகரள நன்கு 

படித்த பின்னர ் தாங்கள் அத்நதரவ்ிற்கான அரனத்துத் தகுதிகரளயும் பபற்றுள்ளனரா 

என்பரத விண்ணப்பிக்கும் முன்னர ் உறுதி பெய்து பகாள்ள நவண்டும். எழுத்துத்நதரவ்ு / 

ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு / உடல் தகுதித் நதரவ்ு / நநரம்ுகத்நதரவ்ுக்கு அனுமதிக்கப்படுவது 

அல்லது பதரிவு பெய்யப்பட்நடார ் பட்டியலில் தற்காலிகமாக விண்ணப்பதாரரின் பபயர ்

நெரக்்கப்படுவதால் மடட்ுநம, விண்ணப்பதாரர ் பதவி நியமனம் பபற உரிரம 
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அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார.் எனநவ, விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம், 

எல்லாநிரலகளிலும் தற்காலிகமானது. நமலும் விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட 

விவரங்கள் தவறு என்றாநலா நதரவ்ாரணயத்தின் அறிவுரரகள் அல்லது விதிகள் 

மீறப்படட்ுள்ளன என்று கண்டறியப்பட்டாநலா, எந்நிரலயிலும், பதரிந்பதடுக்கப்பட்ட 

பின்னர ் கூட, உரிய வழிமுரறரயப் பின்பற்றி விண்ணப்பத்ரத / பதரிவிரன 

நிராகரிக்கும் உரிரம நதரவ்ாரணயத்திற்கு உண்டு. [“விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுகரகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D)-இல் உள்ளவாறு]. 

b) தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரருக்கு, நதரவ்ு எழுதுவதற்கான நதரவ்ுக்கூட அனுமதிெச்ீடட்ுகள், 

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற நதரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் மடட்ுநம 

பதிநவற்றம் பெய்யப்படும். விண்ணப்பதாரர ் அவற்ரற பதிவிறக்கம் பெய்து 

பகாள்ளநவண்டும். அனுமதிெச்ீடட்ு தனியாக அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட மாட்டாது. 

விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ின் நபாது அனுமதிெச்ீட்டில் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள ஒவ்பவாரு 

நிபந்தரனரயயும் / அறிவுரரகரளயும் கட்டாயம் கரடப்பிடிக்க நவண்டும். 

[விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள்” பத்தி-2 (V) (g)-இல் உள்ளவாறு]. 

c) இதப்தரிவு குறித்த பதளிவுரர நதரவப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள், தமிழ்நாடு அரசுப் 

பணியாளர ் நதரவ்ாரணய அலுவலகத்திரன நநரில் அல்லது 1800 419 0958 என்ற 

கட்டணமில்லா பதாரலநபசி எண்ணின் மூலம் அரனத்து நவரல நாடக்ளிலும் அலுவலக 

நநரமான காரல 10.00 மணி முதல் மாரல 5.45 மணி வரரபதாடரப்ு பகாள்ளலாம். 

நிரந்திரப்பதிவு / ஆன்ரலன் விண்ணப்பம் பதாடரப்ான ெந்நதகங்கரள 

helpdesk@tnpscexams.in என்ற மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். இதர ெந்நதகங்கள் / 

நகள்விகரள grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம் 

]விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ” பத்தி-2(V)–ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ஐ காண்க]. 

d) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான தகவல் பரிமாற்றம்: ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு / வாய்பமாழித ்

நதரவ்ுக்கான நாள் மற்றும் நநரம் குறித்த தகவல்கள் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு அஞ்ெல் 

மூலமாக அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த தகவல்கள் நதரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் 

மடட்ுநம பவளியிடப்படும்.  

e) விளம்பர அறிவிக்கக பவளியிடப்பட்ட நாள் முதல் பதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக 

முடிவு பபறும் நாள் வகர, இந்த பதரிவு குறித்த தகவல்கள்  ,விளக்கங்கள் எதுவும்  

தகவல் அறியும் உரிகமச ் சட்டத்தின் கீழ் பபறப்படும் மனுக்கள் உட்பட எந்த ஒரு 

மனுவிற்கும் தகவல் வழங்கப்படமாட்டாது. 

 

f) ககப்தபசி மற்றும் இதர மின்னணு  சாதனங்களுக்குத் தகட: 

 

i. விண்ணப்பதாரரக்ள் நதரவ்ுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது பபாருட்களான 

கருப்பு பந்துமுரன நபனா தவிர. மின்னணு ொதனங்களான தரவி (Blue Tooth) ரகப்நபசி, 

நிரனவூடட்ு உள்கட்டரமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ரகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் நமாதிரம் 

அல்லது ஏரனய மின்னணு ொதனங்கள், மின்னணு அல்லாத பதிவுக்கருவிகள், 

புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ரகப்ரப வண்ண எழுது நகால், பபன்சில் புத்தகங்கள், 

குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் வரரப்படக் கருவிகள், மடக்ரக அட்டவரண, 

படிபயடுக்கப்பட்ட வரரபடம், காட்சி வில்ரலகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் பபாதுக் 

குறிப்புத் தாட்கள் மற்றும் பதிவுபெய்யும் தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் அல்லது 

ரகக்கடிகாரத்தின் இரணப்பாகநவா பகாண்டுவரக் கூடாது. நதரவப்படின், 

விண்ணப்பதாரர ்நதரவ்ு ரமயத்தில் முழுெ ்நொதரனக்கு உட்படுத்தப்படுவர.்   
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ii.  அவ்வாறான பபாருடக்ரள ரவத்திருப்நபார ் அவரக்ள் பதாடரந்்து நதரவ்ு எழுத 

அனுமதிக்கப்பட மாட்டாரக்ள். நமலும், அவரக்ளது விரடத்தாள் 

பெல்லாததாக்கப்படுவதுடன் நதரவ்ு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் ரவக்கப்படுவர .்  

iii. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் ரகப்நபசி உள்ளிட்ட தரடபெய்யப்பட்ட பபாருடக்ரள 

நதரவ்ுக்கூடத்திற்கு பகாண்டுவர நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், 

அப்பபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு நதரவ்ாரணயம் உத்தரவாதம் தர இயலாது . (தமலும் 

விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் 17 (E)-ஐக் காண்க) 

g) விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ு /ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு / நநரம்ுகத்நதரவ்ுக்கு முன்னநரா அல்லது 

பின்னநரா நியமனத்திற்கு நபாட்டியிடத் தகுதியற்றவர ் என்று நதரவ்ாரணயத்தால் 

கண்டறியப்பட்டால், எந்நிரலயிலும், அதாவது பதரிவுபெய்யப்பட்ட பின்னர ் கூட உரிய 

வழிமுரறரயப் பின்பற்றி விண்ணப்பத்ரத நிராகரிக்கும் உரிரம நதரவ்ாரணயத்திற்கு 

உண்டு. விண்ணப்பத்தில் பதரிவிக்கப்படட்ுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் 

கண்டறியப்பட்டால், உரிய வழிமுரறகரள பின்பற்றி விண்ணப்பதாரர ் தகுதி 

இழப்பதுடன் அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள் மீது தகுந்த நடவடிக்ரக நமற்பகாண்டு நதரவ்ு 

எழுவதிலிருந்து விலக்கி ரவப்பது உள்ளிட்ட தண்டரண வழங்கவும் நநரிடும். 

h) ஒழுங்கீனெ ்பெயல்களுக்குத் தரட: 

நதரவ்ு எழுதும் அரறயில் மற்ற விண்ணப்பதாரரக்ளுரடய விரடத்தாள்களிலிருந்து 

பாரத்்து எழுதுதல் / பாரத்்து எழுத அனுமதித்தல் அல்லது நவறு ஏநதனும் முரறயற்ற 

உதவிகரளப் பபறநவா அல்லது பபற முயற்சிக்கநவா அல்லது அத்தரகய முரறயற்ற 

உதவிகரளத் தரநவா அல்லது தர முயற்சிக்கநவா கூடாது.  

i) நதரவ்ுக் கூடத்தில் விண்ணப்பதாரரின் நடத்ரத: 

நதரவ்ு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ணப்பதாரரும் நதரவ்ுக் கூடத்தில் எந்தபவாரு வரகயிலும் 

தவறான நடவடிக்ரகயிநலா (அல்லது) நதரவ்ிரன சீரக்ுரலக்கும் நநாக்கத்திநலா 

(அல்லது) நதரவ்ாரணயத்தால் நதரவ்ிரன நடத்த பணியில் அமரத்்தப்படட்ுள்ள அலுவலர ்/ 

பணியாளரக்ரள துன்புறுத்தும் முயற்சியிநலா ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறான நடத்ரதயில் 

ஈடுபடும் விண்ணப்பதாரரக்ளின் பெயல்கள் கடுரமயான தவறாக கருதப்படட்ு, 

தண்டிக்கப்படுவர.் 

j) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுரரகரள மீறும் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 17(E)-இன்படி அல்லது நதரவ்ாரணயம் 

பபாருத்தமானபதனக் கருதும் தண்டரன விதிகளின் படி தண்டிக்கப்படுவர.் 

k) விண்ணப்பதாரர ் இத்நதரவ்ில் பபற்ற மதிப்பபண் அல்லது விரடத்தாளின் நகல் நகாரி 

பபறப்படும் மனுக்கள் / கடிதங்கள் மீது எவ்வித நடவடிக்ரகயும் 

நமற்பகாள்ளப்படமாட்டாது.  

l) நதரவ்ு நரடமுரறகள் முழுவதும் நிரறவரடந்த பின்னர,் அத்நதரவ்ுக்கு விண்ணப்பித்த 

அரனத்து விண்ணப்பதாரரக்ளின் உரிய விவரங்கள்  நதரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் 

பவளியிடப்படும்.  

14. விண்ணப்பிக்கும் முகற; 

I. விண்ணப்பதாரரக்ள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதரவ்ாரணயத்தின் 

இரணயதளங்கள் மூலம் மடட்ுநம விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 
 

II. எந்தபவாரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிக்கும் முன்பு ஆதார ் எண் மூலம் ஒருமுரறப்பதிவு 

எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு கட்டாயமாகும். விண்ணப்பதாரரக்ள் நிரந்தர பதிவு மூலம் 

பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/- ஐ பெலுத்தி ஒநர ஒரு நிரந்தரப்பதிவு மடட்ுநம ரவத்துக் 

பகாள்ள நவண்டும். ஒருமுரறப்பதிவு, பதிவு பெய்த நாள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் வரர 

நரடமுரறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முரறப் பதிவு கணக்கு (One Time Registration ID) 
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மற்றும் கடவுெ ்பொல் மூலமாக மடட்ுநம விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் விண்ணப்பங்கரள 

ெமரப்்பிக்க நவண்டும். 

III. ஒருமுரறப்பதிவில் பதிநவற்றம்பெய்ய, விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது புரகப்படம், 

ரகபயாப்பம் ஆகியவற்ரற CD/DVD/Pen drive நபான்ற ஏநதனும் ஒன்றில் பதிவு பெய்து 

தயாராக ரவத்திருக்க நவண்டும். 
 

IV. ஒரு விண்ணப்பதாரர ் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுரறப் பதிவுக் கணக்ரக (One Time 

Registration ID) உருவாக்க அனுமதியில்ரல. 
 

V. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களுக்குரிய பயனாளர ் குறியீடு மற்றும் கடவுெப்ொல்ரலப் 

பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கரள பாரர்வயிடவும், புதுப்பிக்கவும் 

பெய்யலாம். தங்களது ஒருமுரறப் பதிவு (OTR) கடவு பொல்லிரன நவறு நபரிடநமா (அ) 

முகவரக்ளிடநமா பகிரந்்து பகாள்ள கூடாது. 
 

VI. ஒருமுரறப்பதிவு என்பது எந்தபவாரு பதவிக்கான விண்ணப்பம் அல்ல. இது 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் விவரங்கரளப் பபற்று அவரக்ளுக்கு தன்விவரப் பக்கம் 

ஒன்றிரன உருவாக்க மடட்ுநம பயன்படும். எந்தபவாரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிக்க 

விரும்பும் விண்ணப்பதாரரக்ள், அறிவிக்ரகயில் “Apply” என்ற உள்ளடீு வழிநய 

நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர ் குறியீடு மற்றும் கடவுெப்ொல் ஆகியவற்ரற உள்ளடீு 

பெய்து விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 
 

VII. விண்ணப்பதாரரக்ள் தாங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் பபயரர பதரிவு 

பெய்ய நவண்டும். 
 

VIII. புரகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் ரகபயாப்பம் இல்லாமல் ெமரப்்பிக்கப்படும் 

இரணயவழி விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரள பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். 
 

IX. இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் ெமரப்்பிக்கப்பட்ட விவரங்கள் மடட்ுநம இறுதியானதாகக் 

கருதப்படும். விண்ணப்பம் ெமரப்்பிக்க நிரண்யிக்கப்படட்ுள்ள கரடசி நாளுக்குப் பின்னர ்

விண்ணப்பத்தில் எவ்வித மாற்றமும் பெய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. எனநவ 

விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது விண்ணப்பத்தில் ெரியான விவரங்கரள மிகுந்த 

கவனத்துடன் பதிவு பெய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர.்  

 

X. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது விண்ணப்பத்தில் நகாரியுள்ள அரனத்து உரிரமக் 

நகாரல்களுக்கும் உரிய  ொன்றாவணங்கரள இரணய வழிநய விண்ணப்பிக்கும்நபாது 

கண்டிப்பாக பதிநவற்றம் பெய்ய நவண்டும். 

 

XI. இகணயவழி விண்ணப்பத்கத திருத்தம் பசய்தல்- 

இரணயவழி விண்ணப்பத்ரத ெமரப்்பிப்பதற்கான இறுதி நததிக்குப் பிறகு, 

அறிவிக்ரகயின் பத்தி 4-ல் (முக்கியமான நததி மற்றும் நநரம்) குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, 

இரணவழி விண்ணப்பத் திருத்த காலத்தில் விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது இரணவழி 

விண்ணப்பத்ரதத் திருத்தம் பெய்ய அனுமதிக்கப்படுவர.்  திருத்தம் பெய்ய வழங்கப்பட்ட 

காலத்தின் இறுதி நததிக்குப் பிறகு, இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் எந்த மாற்றமும் 

பெய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. விண்ணப்பதாரரக்ள் தாங்கள் இறுதியாக 

விண்ணப்பத்தில் அளித்துள்ள விவரங்களின்படி விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படும்.    

நமலும் இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் ஏற்கனநவ ெமரப்்பிக்கப்பட்ட விவரங்கரளத் 

திருத்தியதால் ஏற்படும் விண்ணப்ப நிராகரிப்பிற்கு நதரவ்ாரணயம் பபாறுப்பாகாது. 

இதற்கு அந்த விண்ணப்பதாரசர முழுப்பபாறுப்பாவார.் எந்தபவாரு முரறயிலும் 
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இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் உள்ள விவரங்கரள மாற்றியரமப்பதற்காக 

நதரவ்ாரணயத்திற்கு அனுப்பப்படும் நகாரிக்ரககள் / மனுக்கள் 

பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது.  

XII. விண்ணப்பம் அசச்ிடுதல் 

அ) விண்ணப்பத்ரத இரணய வழியில் இறுதியாக ெமரப்்பித்த பின்னர,் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் விண்ணப்பத்ரத அெச்ிடநவா / PDF வடிவில் நெமிக்கநவா 

முடியும். 

ஆ) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு விண்ணப்ப நகல் நதரவப்பட்டால், பயனாளர ்குறியீடு மற்றும் 

கடவுெ ் பொல்ரல பயன்படுத்தி அெச்ிடட்ுக் பகாள்ளலாம் / பதிவிறக்கமும் பெய்து 

பகாள்ளலாம். 

இ) இரணயதள விண்ணப்ப அெச்ுப்படி (PRINT) அல்லது நவறு எந்தவிதமான ஆதார 

ஆவணங்கரளயும் நதரவ்ாரணயத்திற்கு அனுப்ப நவண்டாம். இதர விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவாறு) 

15. ஆவணங்கள்பதிதவற்றம்: 

I. விண்ணப்பதாரரக்ள் இனணயவழி விண்ணப்பத்னதச ் சமரப்்பிக்கும்சபாது 

இனணயவழி விண்ணப்பத்திே் பதரிவித்த அனனத்து உரினம சகாரே்களுக்கும் / 

விவரங்களுக்கும் ஆதாரமாக சான்றிதழ்கள் / ஆவணங்கனள கட்டாயமாக 

பதிசவற்றம் பசய்ய சவண்டும். அவ்வாறு பசய்யத் தவறினாே் இனணயவழி 

விண்ணப்பம் உரிய வழிமுனறகனளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும்.  

II. விண்ணப்பதாரரக்ளாே் பதிசவற்றம் பசய்த சான்றிதழ்கனளத் தங்கள் 

நிரந்தரப்பதிவின் மூேமாக சரிபாரக்்கும் வசதி உள்ளது. ஏசதனும் சான்றிதழ் 

தவறாகப் பதிசவற்றப்பட்டாசோ அே்ேது பதிசவற்றம் பசய்யப்படாமே் 

விடுபட்டிருந்தாசோ அே்வது ஆவணங்கனளப் பதிசவற்றுவதிே் ஏசதனும் 

மாற்றங்கள் பசய்யப்பட சவண்டியிருந்தாசோ விண்ணப்பதாரரக்ள், 

இப்பதவிக்கான சதரவ்ின் நுனழவுச ்சீடட்ு வழங்கும் நாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு 

முன்பு வனர / சதரவ்ு நனடபபறுவதற்கு பன்னிகரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வனர 

ஆவணங்கனளத் திருத்த மற்றும் மீள்பதிசவற்றம் பசய்ய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள்.  

(விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான விதிமுகறகள்” பத்தி-2-W–இல் உள்ளவாறு) 

III.விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான தகவல்: ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு, சதரவ்ு முடிவுகள், 

மற்றும் நநரக்ாணல் பதாடரப்ான நததி மற்றும் நநரம் நபான்ற தகவல்கள் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு தபால் மூலம் அனுப்பப்படமாட்டாது. அவ்விவரங்கள் 

நதரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் பவளியிடப்படும். இருப்பினும் 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் பதிவு பெய்யப்பட்ட அரலநபசி எண் / மின்னஞ்ெலுக்கு 

ொன்றிதழ் பதிநவற்றம், ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு மற்றும் நநரக்ாணல் 

ஆகியவற்றிற்கான நததி மற்றும் நநரத்ரத வழங்க நதரவ்ாரணயம் கூடுதல் 

வெதிரய பெய்கிறது. அரனத்து புதுப்பிக்கப்பட்ட விவரங்கள்/ தகவல்களுக்கு 

நதரவ்ாரணய இரணயதளத்ரத அவ்வப்நபாது பாரர்வயிடுமாறு 

விண்ணப்பதாரரக்ள் அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள்.  பதாழில்நுட்ப சிக்கல்கள் 

உள்ளிட்ட காரணங்களால் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு குறுஞ்பெய்தி/மின்னஞ்ெல் 

பென்றரடவதில் / பபறுவதில் சிக்கல் / தாமதம் ஏற்பட்டால் / பென்றரடய 

தவறினாலும் நதரவ்ாரணயம் அதற்கு பபாறுப்பாகாது.  குறுஞ்பெய்தி அல்லது 

மின்னஞ்ெல் பபறாதது பதாடரப்ாக விண்ணப்பதாரரக்ளிடமிருந்து பபறப்படும் 

நகாரிக்ரககள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 
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16. விண்ணப்பம்சமர்ப்பிப்பதற்கானஇறுதிநாள்: 

இரணயவழி மூலம் 23.02.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி வனர விண்ணப்பிக்க / 

திருத்த இயலும். இரணயவழி விண்ணப்பத்திே் 28.02.2023 அன்று நள்ளிரவு 12.01 

மணி முதே் 02.03.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி வனர திருத்தம் பசய்யோம். பின்னர ்

அதற்கான இரணப்பு பெயலற்றதாக்கப்படும். 

இனணய வழி விண்ணப்பத்துடன் இனணத்து பதிசவற்றம் பசய்த ஆவணங்கள் / 

சான்றிதழ்கள் மாற்ற / பதிசவற்ற / மீள்பதிசவற்றம் பசய்ய 29.05.2023 அன்று இரவு 

11.59 மணி வனர அனுமதிக்கப்படுவர.் பின்னர ்அசச்சனவ நிறுத்தப்படும். 

(தமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு ததரவ்ாகணயத்தின் 

“விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான விதிமுகறககள” ததரவ்ாகணயத்தின் 

இகணயதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-இல் காணலாம்) 

 

 

 

         பசயலாளர் 
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ஏற்றுக்பகாள்ள மறுத்தல் (Disclaimer) 

 

இரணக்கல்வி தகுதி குறித்த அரொரணகள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ்

நதரவ்ாரணயத்தின் இரணயதளத்தில் உள்ளன. இருப்பினும், அதில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள இரணக்கல்வித் தகுதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட 

இரணக்கல்வித் தகுதி ஒன்றிரன விண்ணப்பதாரர ் பபற்றிருப்பின் அது 

குறித்த அரொரண இவ்வறிவிக்ரகயின் நததியன்நறா அல்லது முன்னநர 

பவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். விண்ணப்பதாரரக்ள் அரொரண குறித்த 

தகவல்கரள விண்ணப்பிக்கும்பபாழுது அளிக்கப்படவும் மற்றும் நகலிரன 

நகடக்ப்படும்பபாழுது ெமரப்்பிக்கவும் நவண்டும். அவ்வாறு பெய்யத் தவறும் 

படெ்த்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். இரணக்கல்வி தகுதி குறித்த 

அரொரணகள் இவ்வறிவிக்ரகயின் நததிக்கு பின்னர ்பவளியிடப்பட்டிருந்தால் 

அரவ இந்த பதரிவிற்கு கருத்தில் பகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 

 

 

               பசயலாளர் 
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பிற்தசரக்்கக -I 

சுற்றுலா அலுவலர் 

 

Exempted Qualification in lieu of Pass 
in Certificate Course in Computer on 
Office Automation 

G.O. in which ordered 

Those who possess a Degree (or) Diploma 
in Computer Science (or) Computer 

Engineering (or) Computer Application 
(or) Information Technology (or) Software 

Engineering (or) Computing (or) 
Computer Information Systems (or) 
Computer Design approved by the UGC / 

All India Council for Technical Education / 
Directorate of Technical Education or an 

equivalent body are exempted from 
passing the Certificate Course in 
Computer on Office Automation conducted 

by the Directorate of Technical Education. 

1. G.O.Ms.No.130, Personnel and 
Administrative Reforms (S) 

Department, dated 22.07.2008. 
 

2. G.O.Ms.No.26, Personnel and 
Administrative Reforms (S) 
Department, dated 23.02.2017. 
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பிற்தசரக்்கக -II 

சுற்றுலா அலுவலர் 

      (முதன்மை ததர்வு) 
(தாள் -I) 

கட்டாயத் தமிழ் மைாழித்   தகுதித் ததர்விற்கான பாடத்திட்டம்    
 (விரிந்துமைக்கும் வமக வினாவிற்கான தமைப்புகள்) 

(பத்தாம் வகுப்புத் தைம்) 
ததர்வுத் திட்டம் 

1.   ம ொழிமெயர்த்தல் 
                (i)  தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு ம ொழிமெயர்த்தல்  
                (ii) ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு ம ொழிமெயர்த்தல் 

2.   சுருக்கி வரைதல் 
3.   மெொருள் உணர் திறன் 
4.    சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவொக்கம் மெய்தல் 
5.    திருக்குறள் மதாடர்பான கட்டுமை வமைதல் 

அ)  தச் ெொர்ெற்ற தனித் தன்ர யுள்ள இலக்கியம் 
ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு மதொடர்புத் தன்மை 
 இ) ைானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் 
  ஈ) திருக்குறளும்  ொறொத விழுமியங்களும் – ெ த்துவம்,  னிதலேயம்  முதலொனரவ 
 உ) ெமூக அைசியல் மெொருளொதொை நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் மெொருத்தப்ெொடு 
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் லகொட்ெொடுகள் 

6.    கடிதம் வரைதல் (அலுவல் ெொர்ந்தது) 
7. தமிழ் மைாழி அறிவு 
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                                                                                          ெொடத்திட்டம் 
 

1. தற்காை நிகழ்வுகள் 
2. சமுதாயப் பிைச்சமனகள் 
3. சுற்றுச்சூழல் மதாடர்பான தமைப்புகள் 
4. இந்தியப் மபாருளாதைம் மதாடர்பான தமைப்புகள்  
5. அறிவியலும்  மதாழில்நுட்பமும் 
6. கமையும் பண்பாடும் 
7. ெகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திைொவிட இயக்கம், சுய ரியொரத இயக்கம். 
8. இக்கொலத் தமிழ்ம ொழி - கணினித் தமிழ், வழக்கு  ன்றத் தமிழ், அலுவைக ம ொழியொகத் தமிழ்,  

புதிய வரகர கள். 
9. தமிழ்ேொட்டின் ெமூகப் மெொருளொதொை முன்லனற்றம்  ற்றும் தமிழக அைசின்  ேலத்திட்டங்கள் 

(மபண்கள் விவசாயிகள்…), ெமூக ேலத்திட்டங்கரள ேரடமுரறப்ெடுத்துதலில் ெமூக 
சீர்திருத்த இயக்கங்களின் ெங்கு - இட ஒதுக்கீடும் அதன் ெயன்களும் - தமிழ்ேொட்டின் ெமூகப் 
மெொருளொதொை வளர்ச்சியில் ெமூக நீதி  ற்றும் ெமூக ஒற்றுர யின் ெங்கு. 

10. மசாந்த வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுக, மபாருள் தவறுபாடு அறிதல், பிரித்மதழுதுக, 
எதிர்ச்மசால், எதிர்ைமற வாக்கியம் , பிமழ நீக்கி எழுதுக. 

                    11.      திருக்குறளிலிருந்து  கீழ்க்காணும்  தமைப்புகள் மதாடர்பாக  
                               கட்டுரை எழுதுதல் 

அ)  தச் ெொர்ெற்ற தனித் தன்ர யுள்ள இலக்கியம் 
ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு மதொடர்புத் தன்மை 
 இ) ைானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் 
  ஈ) திருக்குறளும்  ொறொத விழுமியங்களும் – ெ த்துவம்,  னிதலேயம்  

முதலொனரவ 
 உ) ெமூக அைசியல் மெொருளொதொை நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் மெொருத்தப்ெொடு 
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் லகொட்ெொடுகள் 
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சுற்றுலா அலுவலர் 

      (முதன்மை ததர்வு) 
PAPER – II - General studies 

(PG Degree Standard Descriptive type) 
 

      Code No.218 
 

UNIT - I : Modern history of India and Indian culture - Advent of European invasion- 

Expansion and consolidation of British rule - Effect of British rule on socio-economic factors - 

Social reforms and religious movements - India since independence - Characteristics of Indian 

culture - Unity in diversity - race, colour, language, custom - India - a secular state - 

Organizations for fine arts, dance, drama, music - Growth of rationalist,  Dravidian movement in 

Tamil Nadu - Political parties and populist schemes – National renaissance - Early uprising 

against British rule - 1857 Revolt - Indian National Congress - Emergence of national leaders - 

Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji - Growth of militant movements -Different modes of agitations - 

Era of different Acts & Pacts - World war & final phase struggle - Communalism led to 

partition -Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar & 

Others. 

 
UNIT –II   Indian polity and emerging political trends across the world affecting India 
and Geography of India: 

 

Indian polity -  Constitution of India -  Preamble to the constitution - Salient features of 

constitution - Union, state and territory - Citizenship - rights and duties -  Fundamental rights - 

Directive principles of state policy  -  Fundamental duties - Human rights charter 

-  Union executive - Union legislature – parliament - State executive - State legislature – 

assembly - Status of Jammu & Kashmir - Local government - panchayat raj -  Indian federalism - 

center state relations - Judiciary in India  - Rule of law /Due process of law 

- Emergency provisions - Civil services in India - Administrative Challenges in a welfare state - 

Complexities of district administration - Elections - Election Commission Union and State -Official 

language and Schedule – VIII - Amendments to constitution - Schedules to constitution. 

 

a.     Emerging political trends across the world affecting India 
 
Foreign Affairs with special emphasis on India’s relations with neighbouring countries and in 

the region -Security and defence related matters - Nuclear policy, issues and conflicts-The Indian 

Diaspora and its contribution to India and the world. 

 

b.     Geography of India 
 
Earth and universe - Solar system - Atmosphere, hydrosphere, lithosphere - Monsoon, rainfall, 

weather  and climate - Water resources - rivers in India - Soil, minerals & natural resources - 

Natural vegetation - Forest & wildlife  - Agricultural pattern, livestock & fisheries - Transport 

& communication -Centers of trade, commerce &   art - Social geography - population - density 

and distribution - Natural calamities - disaster management - Bottom topography of Indian ocean, 

Arabian Sea and  Bay of Bengal - Climate change - impact and consequences - mitigation 

measures - Pollution Control. 
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UNIT-III      Administration   of   Union   and   States   with   special   reference   to Tamil 
Nadu: 

 
State government organization - structure, functions  and control mechanism - District 

administration -role in people’s welfare oriented programmes -  Industrial map of Tamil Nadu - 

role of state government -Public Services - role of recruitment agencies - State finance -- 

resources, budget and financial administration - Use of IT in administration  -- e-governance in 

the State - Natural calamities -strategic planning  in the State - Social welfare - Government 

sponsored schemes with reference to Tamil Nadu - Union government organization - structure, 

functions   and control mechanism - Relationship between State and Union - Industrial map of  

India  -- role of Union government - Public Services   - role of recruitment agencies in Union 

Government - Union finance -- resources, budget and financial administration - Use of IT in 

administration   -- e- governance in Union Government -Natural calamities -strategic planning by 

the Union - Social welfare - government sponsored schemes by Government of India. 

 

UNIT – IV Current Economic Trends: Indian Economy and Impact of global economy on 
India: 
 

a. Indian economy 
 

Nature of Indian economy – Five - year plan models  -an assessment –Land reforms & 

agriculture –Application of science in agriculture –Industrial growth –Capital formation and 

investment –Role of public sector & disinvestment –Development of infrastructure – National 

income – Public Finance & fiscal policy – Price policy & public distribution – Consumerism  & 

Consumer Protection – Banking, Money & Monetary policy – Role of foreign direct investment – 

WTO – Liberalization, globalization & privatization –Rural welfare oriented programmes –HRD –

sustainable economic growth – Economic trend in Tamil Nadu – Energy different sources and 

development – Finance Commission – Planning Commission –National Development Council – 

Poverty Alleviation Programmes. 

 

b. Impact of global economy on India 
 

Impact of the Economic Crisis on India : (a) Offshoot of Globalized Economy – (b) 

Aspects of Financial Turmoil in India – Capital Outflow – Impact on Stock and Forex Market 

– Impact on the Indian Banking System – Impact on Industrial Sector and Export Prospect – 

Impact on Employment – Impact on Poverty – (c) Indian Economic Outlook. India’s Crisis 

Responses and Challenges: (a) State of Economy in Crisis Times – (b) RBI’s Crisis 

Responses – (c) Government’s Crisis Response – (d) The Risks and challenges – Monetary 

policy – Fiscal Policy - Financial stability. 

The  Options  Ahead:  Diversifying  Exports  –  Boosting  Domestic  Consumption  – Enhancing  

Public  Spending  –  Generating  Employment  –  Provisioning  credit  to Productive Sectors – 

Need for Structural Reforms – Increased purchasing power of the people. 

 
UNIT – V Socio Economic Issues in India / Tamil Nadu: 

 

Population Explosion – Unemployment issues in India & Tamil Nadu – Child Labour – Economic 

issues (a) Poverty (b) Sanitation – Rural and Urban (c) Corruption in public life – Anti – 

Corruption measures – CVC, Lok-adalats, Ombudsman, CAG. – Illiteracy – Women  

Empowerment  –  Role  of  the  Government  Women  Empowerment  Social injustice to 
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womenfolk – domestic violence, dowry menace, sexual assault – Loss of cultural heritage due to 

economic development – Urbanization and its   impact on the society – Impact of violence on 

the growth of the nation – Religious violence, Terrorism and  Communal violence  –  Regional 

Disparities  –  Problems of  Minorities  –  Human Rights issues – Right to information – Central 

and State Commission – Faith and conflict among legislature , executive, judiciary and media – 

Education – Linkage between Education and Economic Growth – Community Development 

Programme – Employment Guarantee Scheme – Self Employment and Entrepreneurship 

Development – Role of N.G.O’s in social Welfare – Government Policy on Health. 

 
***** 
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சுற்றுலா அலுவலர் 

      (முதன்மை ததர்வு) 
PAPER – III - Tourism Principles and Practices 

(PG Degree Standard Descriptive type) 
 

      Code No.219 
 

UNIT – I: Basic concepts of Tourism – Definitions, Components, Scope, Structure, Travel 

Motivation, Deterrents, Types and Typologies – Evolution of Tourism – Emerging trends in 

Tourism, Eco / Rural / Agri / Farm / Green / Wilderness / Country side & Special interest 

tourism. 
 
 
UNIT – II:      Tourism Products: Natural Resources – Popular destinations in India and Tamil 

Nadu based on Bio-sphere Reserves, Mountain, deserts, beaches, Islands, Water bodies and 

Biotic Wealth – Land, Water and Air based Adventure activities, Wild life tourism – Conservation 

related issues, Tourism in National Parks – Conservation Man made Resources – Popular tourist 

destinations in India and Tamil Nadu – Historical, Cultural, Religious, Architectural Heritage sites, 

Cuisine, Performing Arts, Arts & Craft, Fairs & Festivals UNESCO World Heritage sites in 

India and Tamil Nadu – Dance Forms of India. 
 
 
UNIT – III: Transportation: Evolution & Trends surface (Road & Rail) Types of Roads, National, 

State and Village – Types of Road Transport (Government, Private & Tourist Coaches) – Car 

Rental System. Major Railway Zones in India – Luxury tourist trains in India – Heritage Mountain 

Railways in India, (Palace on Wheels, Deccan Odyssey, Golden Chariot) 

AIR TRANSPORT – Scheduled & Non Scheduled Airlines – Air Transport in Industry in India – 

Operations, Management & Performance Water Transport – Historical, cruise ships, ferries, 

Hovercraft, River & Canal Boats. 
 
 
UNIT – IV:    ACCOMMODATION   –   Hotels   –   Origin,   Growth   and   diversification, 

classification – Heritage Hotel Motels and Resort and Timeshare establishments and other 

catering outlets – speciality Restaurants – Fast Foods centers. Flight Catering & Regional 

cuisines – Hotel Chains of India and Tamil Nadu. 

 

UNIT – V: TOURISM IMPACT: Physical Impact Environment carrying capacity – Pollution Air, 

Water, Soil, Noise – ECONOMIC IMPACT – Sources of   Income – Investment, Seasonality – 

Tourism Impact on Employment – Multiplier Effect – Balance of Payment – Benefit from tourism 

Economic development. Socio – CULTURAL IMPACTS – Social Impacts and cultural Erosion 

– Neo Colonization demonstration effect – Impact on Local Community – Environmental Impact 

Assessment. 

 

***** 
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சுற்றுலா அலுவலர் 

      (முதன்மை ததர்வு) 
PAPER –IV Tourism Administration and Operations 

(PG Degree Standard Descriptive type) 
  Code No.220 

 
UNIT – I: Tourism Planning: Planning Process – Assessment of Tourism Demand and supply   - 
Types of Tourism Planning – Sectoral – Spatial, Integrated complex – Centralized and 
decentralized tourism planning – planning at Regional, National, State Level Government of 
Tamil Nadu & Public Private Partnership. 

 
UNIT – II: Tourism Policies: Concept of Policy – Formulating tourism policy, Role of Tamil 
Nadu Government, National Policy 1982 & 2002 – National Action Plan 1992, National Tourism 
Board  –  National  committees  –  Feasibility study,  development of Tourism Master Plan – 
Law & Legislation relating to Tourist entry stay departure Passport, Visa & Health, Safety and 
Security aspects. 

 
UNIT – III: Tourism Marketing: Service Characteristics of Tourism – Unique features of Tourism – 
Tourism Marketing Mix – Measuring & Forecasting tourism Demand – Market segmentation & 
Positioning – Consumer buying behavior New product development – Product life cycle – 
Destination life cycle – Relationship Marketing – Marketing skills for tourism – Product like 
Product Mix – Breading and Packaging – Pricing and strategy Tourism Promotion – Advertising 
– Audio – Visual – Print Media – Public Relations – On-line Marketing – Distribution Channels 
– Supplies (Road/ Air / cruise / Hotels etc) Whole salers (Tour operators) Retailers, (Travel 
agents). 

 
UNIT  –  IV:  ACCOUNTING  &  FINANCE:  Introduction  –  Book  keeping  –  Financial analysis 
& Control – Cost Volumes – Profit Analysis – Break even Analysis -  Cost of different sources of 
rising capital – Capital structure – Operating Costing – Transport Costing – Utilization of Ratio 
and Ration statement – Hotel canteen costing – Working Capital Management – TFCI. 
 
UNIT – V: Contemporary Tourism: Factors contributing to the growth of global tourism – Event 
based tourism – MICE, NICHE Tourism – Event planning and organizing – Time – site and 
Infrastructure Management – MICE as supplement to tourism, Barriers, Gender and social 
constraints.  Health Tourism –  Origin &  development.  Quality of    Life  – Typologies of  Health 
Tourism  –  Preventive  Health  care  –  Ayush, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha & Homeopathy 
– Curative Health care – Allopathy Treatment – Indian Medical Tourism, Market size and growth 
Factors – Rural Tourism, Village Tourism Agri Tourism and Farm Tourism Practices. 
Tour Operations: Itinerary Preparation, Reservation Tour Costing / Pricing, Marketing of tour 
packages, Income Sources. 
Tourism Organisation: Organisation and Functions of UNWTO, IATA / UFTAA, ICAO, PATA,  
TAAI,  FHRAI,  ITDA  &  TTDC  –  Role  of  Indian  Government  in Tourism development. 

***** 
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பிற்தசரக்்கக-III 

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY 
A SINGLE MEDICAL OFFICER 

THE CIVIL MEDICAL BOARD 

 

Signature of Candidate________________________________________ 

 

I/We do hereby certify that I/We have examined (full name) Thiru / Thirumathi / Selvan / Selvi 

_______________________________________ a Candidate ____________ for employment under the Government as 

__________ in the __________________________________ Office in the _________________________________________________ 

Department and whose signature is given above and cannot discover that he / she has any disease, 

communicable or otherwise, constitutional affliction or bodily infirmity / except that his / her weight is in 

excess of / below the standard prescribed, or except 

 

I / We do not consider this a disqualification of the employment he / she seeks. 

His / Her age is according to his / her own statement ________ years and by appearance about ___ / ___ 

years. 

 

I/We also certify that he / she has marks of Small Pox / Vaccination. 

 

Chest measurement in Inches 

On full Inspiration 

On full expiration 

Difference expansion 

 

Height in ft.  

Weight in kg. 

Cardio–Vascular System 

Respiratory System 

His / Her vision is normal 

Hypermetropic/                            Myopic/                       Astigmatic/ 

[Here enter the degree of defect and the strength of correction glasses] 

Hearing is normal / defective (much or slight)  

Urine - Does chemical examination show  

(i) Albumen   (ii) Sugar State                   specific gravity: 

Personal marks (at least two should be mentioned) For Identification 

         1. 

         2. 

SIGNATURE:  

RANK:  

DESIGNATION:       PRESIDENT: 

Member (i) 

  (II)  

 

STATION:         STATION: 

DATE:          DATE: 
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The candidate must make the statement required below prior to his / her Medical Examination and 

must sign the declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in 

the note below:- 

 

1. State your name in full: 

 

2. State your age and birth place: 

 

3. (a) Have you ever had small pox, intermittent 

or any other fever, enlargement or suppuration of 

glands spitting of blood, asthma, inflammation of  

lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism, 

appendicitis?  

OR  

    (b) any other disease or accident requiring confinement 

to bed and medical or surgical treatment? 

 

4. When, where your last vaccinated 

 

5. Have you or any of your near relations been  

    afflicted with consumption, serefula gout, 

    asthma, fits, epilepsy or insanity? 

 

6. Have you suffered from any form of nervousness 

    due to over work or any other cause? 

 

7. Furnish the following particulars concerning your family:  

 

Father's age, if living 

and state of health 

Father's age at death 

and cause of death 

No. of brothers living, 

their ages, state of 

health 

No. of brothers dead, 

their 

ages at and cause of 

death 

(1) (2) (3) (4) 

    

 

Mother's age, if living 

and state of health 

Mother's age at death 

and cause of death 

No. of Sisters living, 

their 

ages and state of health 

No. of Sisters dead, their 

ages at and cause of 

death 

(1) (2) (3) (4) 

    

I declare all the above answers to be to the best of my belief, true and correct. 

 

CANDIDATE’S SIGNATURE 

 

Note:- The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement by willfully suppressing 

any information he will incur the risk of losing the appointment and if appointed, of forfeiting all claim to 

superannuation allowance or gratuity. 

MedI. I-68. 
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பிற்தசரக்்கக-IV 

APPENDIX-I to G.O. (Ms) No.08, Welfare of the Differently Abled Persons (DAP-
3.2) Department dated 21.09.2021 

 
Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 
 
 This is 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. Overlooking spelling mistakes and grammatical errors. 
5. Using calculator / assistive devices 
6. _________________________________ (Any other assistive devices or 
concessions). 
   *strike out the non applicable. 
 
 
Signature 
(Name of Government Hospital / Civil Surgeon / Medical Superintendent / 
Signature of the notified Medical Authority of a Government Health Care 
Institution) 
 
 
Name & Designation 
 
 
Name of Government Hospital / Health Care Centre / The notified Medical 
Authority 
 
 
 
Place: 
Date: 
 
 
Signature / Thumb impression  
of the Differently Abled Person 
 
 
Note: 
Certificat4 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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     பிற்தசரக்்கக-V 

LIST OF DOCUMENTS TO BE UPLOADED  

(Not less than in 200KB in PDF) (Single or multiple Page in 200KB in PDF) 

1.  
SSLC  Mark Sheet 

2.  
HSC  Mark Sheet or its equivalent 

3.  

Educational qualification:  
 

1. Diploma / UG Degree / PG Degree / M.Phil., 

2. Mark Sheet showing Tourism as one of the subject studied in PG 

Degree 

   (if applicable) 

3. Certificate course in Computer on Office Automation  

    and  

4. Proficiency in English and Tamil Language  
 

(i.e.: Must have passed both the Tamil and English as one of the subject at 

Degree level) (Consolidated Marksheet) 
 

[As per para 5(B)] 
 

Note: 
 

If the issue date of Provisional Certificate / Diploma / UG / PG / 

M.Phil Degree Certificates / Consolidate Mark Sheet / COA and 

[Proficiency in English and Tamil Language falls after the date of 

notification (i.e.: 25/01/2023) candidates should upload evidence 

for having acquired the prescribed qualification on or before the 

date of Notification, failing which their applications will be 

rejected. 

 

4.  G.O. for Equivalence of qualification to the prescribed qualification 

(if applicable) 

5.  
Community Certificate from Competent authority 

6.  Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board / 
Differently Abled book (if applicable) 

7.  Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 
Exemption for Tamil Eligibility Test (if applicable) - Annexure-IV 

8.  
Destitute Widow Certificate (if applicable) 

9.  
Ex – servicemen Certificate (if applicable) 
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10.  
Transgender ID Card with Gender (if applicable) 

11.  
Gazetted  copy for name change (if applicable) 

12.  
No Objection Certificate (if applicable) 

13.  Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in 

case of pending cases for Criminal cases registered (if applicable) 

14.  
Other Documents (if any) 

 

(For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants”) 
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பிற்தசரக்்கக – VI     

பதரிவுமுகற குறித்த உத்ததச கால அட்டவகண 

 

 

 

 

 

பசயலாளர் 

 

வ.எ

ண் 

நிகழ்வு காலவரிகச 

1. இரணயதளம் மூலம் 

விண்ணப்பங்கள் 

ெமரப்்பிப்பதற்குரிய கரடசி நாள் 

 

23.02.2023 

2. 

இரணயவழி விண்ணப்பம் 

திருத்தம் பெய்வதற்கான காலம் 

    

28.02.2023 

12.01 மு.ப. 

முதல் 

      

    02.03.2023     

   11.59  பி.ப.   

        வகர 

3.  எழுத்துத்நதரவ்ு 

 

10.06.2023 மு.ப. (ம) பி.ப.   

மற்றும் 

11.06.2023 மு.ப. (ம) பி.ப.   

 

   4. எழுத்துத்நதரவ்ு முடிவு பவளியீடு  

ஆகஸ்ட் - 2023 

   5. வாய்பமாழித் நதரவ்ு  

  பசப்டம்பர ்  - 2023 

   6. இறுதி பதரிவு பட்டியே் 


