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ஒருங்கிணைந்த நூலக பணிகள்/ சார்நிலலப் பணிகளில் அடங்கிய பதவிகளுக்கான காலிப் 
பணியிடங்கலை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்ப கணினி வழித் நதர்விற்கு 01.03.2023 அன்று வலர 
இலைய வழி மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பங்கள்   வரநவற்கப்படுகின்றன. 

இந்த பதவிக்கான நதர்வு எழுத்துத் தேர்வு /கணினி வழித் நதர்வாக ேடத்தப்படும். 
எச்சரிக்லக 

 நதர்வாலையத்தின் ததரிவுகள் அலனத்தும் விண்ைப்பதாரரின் தரவரிலசப்படிநய 
நமற்தகாள்ைப்படுகின்றன. 

 தபாய்யான வாக்குறுதிகலைச் தசால்லி, தவறான வழியில் நவலல வாங்கித் தருவதாகக் 
கூறும் இலடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு 
எச்சரிக்கப்படுகின்றனர். 

 இதுநபான்ற தவறான மற்றும் நேர்லமயற்றவர்கைால் விண்ைப்பதாரருக்கு ஏற்படும் எவ்வித 
இழப்புக்கும் நதர்வாலையம் எந்த விதத்திலும் தபாறுப்பாகாது. 

 இலையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அலனத்துத் தகவல்களுக்கும் 
விண்ைப்பதாரநர முழுப்தபாறுப்பாவார்.  விண்ைப்பதாரர்  நதர்விற்கு இலையவழியில் 
விண்ைப்பிக்கும்தபாழுது, ஏநதனும் தவறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இலையச் 
நசலவலமயங்கலைநயா/தபாதுச் நசலவ லமயங்கலைநயா குற்றம் சாட்டக் கூடாது.  
விண்ைப்பதாரர்    பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட இலையவழி விண்ைப்பத்திலன உரிய 
சான்றிதழ்களுடன்  [பிற்நசர்க்லக III-ல் காண்க]இறுதியாக சமர்ப்பிக்கும் முன்னர், ேன்கு 
சரிபார்த்தப் பின்னநர சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

 விண்ைப்பதாரர்கள் இலைய வழி விண்ைப்பத்லத சமர்ப்பிக்கும்நபாது சான்றிதழ்கள் / 
ஆவைங்கலை இலைய வழி விண்ைப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அலனத்து உரிலம 
நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் ஆதரவாக கட்டாயமாக பதிநவற்றம் தசய்யாமல், 
இலையவழி விண்ைப்பத்லத சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

 இந்ே பேவிக்கு விண்ைப்பிப்பேற்கு முன் விண்ைப்போரர்கள் இவ்வறிவிக்ணகயில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ேகவல்கள் / வழிமுணைகள் / வழிகாட்டுேல்கள் ஆகியவற்ணை படித்து 
பார்க்குமாறு தேரிவிக்கப்படுகிைார்கள்.  தேளிவுணரகள் ஏதேனும் தேணவதயனில் 
விண்ைப்போரர்கள் இணையவழி விண்ைப்பத்ணே சமர்ப்பிப்பேற்கு இறுதி நாளுக்கு முன் 
தோணைதபசி அல்ைது மின்னஞ்சல் மூைமாக தகாரைாம்.  விண்ைப்போரர்கள் இணையவழி 
விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுணரகணளயும் பின்பற்றுமாறு 
தேரிவிக்கப்படுகிைார்கள். 

 

   
விைம்பர எண்.: 650 
அறிவிக்லக எண். 04/2023                                                                                                                                                     ோள்:  31.01.2023 

தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாைர் நதர்வாலையம் 
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1. ஒரு முணை பதிவு: 
விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) 

தசலுத்தி தங்கைது அடிப்பலட விவரங்கலை நிரந்தரப்பதிவு மூலமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு 
தசய்து தகாள்ை நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முலறயில் பதிவு தசய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு 
தசய்த ோளிலிருந்து 5 வருட காலங்களுக்கு தசல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் 
கட்டைத்லதச் தசலுத்தி புதுப்பித்துக் தகாள்ை நவண்டும்.  நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு 
பதவிக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்படமாட்டாது. (நமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் ” பத்தி-2- ஐ காண்க) 

2. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 
அட்டவலை-I (தநர்முகத் தேர்விற்கான பேவிகள்) 

வ. 
எண். பதவியின் தபயர்  

பணியின் தபயர் மற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு எண் 

காலிப் பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்லக  

சம்பை ஏற்ற முலற 

1.  கல்லூரி நூைகர் (அரசு சட்டக் 
கல்லூரி) 

(குறியீட்டு எண். 3003) 

ேமிழ்நாடு சட்டக் கல்வி பணி 
(குறியீட்டு எண்.070) 

8 
ரூ.  57,700-

2,11,500 /- 
(நிணை-24) 

2.  நூைகர் மற்றும் ேகவல் அலுவைர் 
(அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்) 

(குறியீட்டு எண்.3246) 

ேமிழ்நாடு கல்வி பணி 
(குறியீட்டு எண்.024) 

1 
ரூ..56100-
2,05,700/- 

(நிணை -22) 
3.  

மாவட்ட நூைக அலுவைர்  
(குறியீட்டு எண்.3019) 

ேமிழ்நாடு கல்வி பணி 
(குறியீட்டு எண்.024) 

3 
ரூ..56100-
2,05,700/- 

(நிணை -22) 
அட்டவலை-II (தநர்முகத் தேர்வு அல்ைாே பேவிகள்) 

வ. 
எண். பதவியின் தபயர் 

பணியின் தபயர் மற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு எண் 

காலிப் பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்லக 

சம்பை ஏற்ற முலற 

4.  நூைக உேவியாளர் (தபாதுத் 
துணையின் கீழ் ேணைணமச் தசயைக 
நூைகம்) (பேவி குறியீட்டு எண்.3243) 

ேணைணமச் தசயைகப் 
பணிகள் (குறியீட்டு 

எண்:061) 

 
2 

ரூ. 35,400-1,30,400/- 
(நிணை-11) 

5.  நூைகர் மற்றும் ேகவல் உேவியாளர் 
நிணை-II (தபாதுநூைகத் துணையில் 
கணைஞர் நிணனவு நூைகம் மற்றும் 
அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்)  (பேவி 
குறியீட்டு எண்.3109) 

தமிழ்ோடு கல்வி 
சார்நிணைப் பணிகள் 

(குறியீட்டு எண்:025) 

 
21 

ரூ.19,500-71,900/- 
(நிலல-8) 
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குறிப்பு:- 
 

6. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் 
இடஒதுக்கீடு விதி இத்தேரிவுகளுக்குப் தபாருந்தும். காலிப்பணியிட பகிர்மான பட்டியல்கள் பின்னர் 
அறிவிக்கப்படும் 

7. 4. முக்கியமான ோட்கள் மற்றும் நேரம்:- 

குறிப்பு:-  
 இத்நதர்வின் தசயல்பாடுகளுக்கான உத்நதச காலநிர்ையம் ததாடர்பாக பிற்நசர்க்லக –VII -ஐ 
காண்க. 
 
 
 
 

குறிப்பிட்டு தசால்லப்பட்டிருந்தாலன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்லகயானது நதாராயமானதாகும். நமலும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக 
மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் 
காண்க. 

அ அறிவிக்லக ோள் 31.01.2023 

ஆ இலையதைம் மூலம் விண்ைப்பங்கள் 
சமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி  ோள் 

01.03.2023 

இ இணையவழி விண்ைப்பத்ணே திருத்ேம் 
தசய்வேற்கான காைம் 

06.03.2023 – நள்ளிரவு 12.01 மணி முேல் 08.03.2023 
இரவு 11.59 மணி வணர 

கணினி வழித்நதர்வு ேலடதபறும் ோள் மற்றும் நேரம் 
தாள் – 1 (பாடத்தாள்) (நூைகர் மற்றும் ேகவல் உேவியாளர் 
நிணை-   II   (கணைஞர் நிணனவு நூைகம் மற்றும் அண்ைா 
நூற்ைாண்டு நூைகம்) மற்றும் நூைக உேவியாளர் (ேணைணமச் 
தசயைக நூைகம்)) 
நூைகம் மற்றும் ேகவல் அறிவியல்  (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

13.05.2023 
முற்பகல் 09.30 மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 மணி 

வலர. 

தாள் – 2 
பகுதி –அ  
கட்டாய தமிழ்தமாழி தகுதித் நதர்வு(10ம் வகுப்புத் தரம்) 
பகுதி-ஆ 
தபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

13.05.2023 
பிற்பகல் 02.30 மணி முதல் பிற்பகல்  05.30 

மணிவலர 

தாள் – 1 (பாடத்தாள்) (கல்லூரி நூைகர் (அரசு சட்டக் கல்லூரி, 
கல்லூரி நூைகர்), நூைகர் மற்றும் ேகவல் அலுவைர் (அண்ைா 
நூற்ைாண்டு நூைகம்), மாவட்ட நூைக அலுவைர்) 
நூைகம் மற்றும் ேகவல் அறிவியல் 

 (முதுகணைப் பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

14.05.2023 
முற்பகல் 09.30 மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 மணி 

வலர. 
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5.தகுதிகள் 
(அ..)வயது வரம்பு (01.07.2023 அன்றுள்ைபடி) 

வ.எண். பேவியின் தபயர் அதிகபட்ச வயது (பூர்த்தி அலடந்தவராக இருக்க கூடாது) 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம., 
பி.வ., பி.வ.(மு) மற்றும் அலனத்து 
வகுப்புகலையும் சார்ந்த 
ஆதரவற்ற   விதலவகள் 

“ஏலனநயார்” 
 

1.  
கல்லூரி நூைகர் (அரசு சட்டக் கல்லூரி) 

வயது வரம்பு இல்ணை 

59 வருடங்கள் 

2.  நூைகர் மற்றும் ேகவல் அலுவைர் 
(அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்) 

37 வருடங்கள் 

3.  மாவட்ட நூைக அலுவைர்  37 வருடங்கள் 
4.  நூைக உேவியாளர் (தபாதுத் துணையின் 

கீழ் ேணைணமச் தசயைக நூைகம்)  
32 வருடங்கள் 

5.  நூைகர் மற்றும் ேகவல் உேவியாளர் 
நிணை-II (தபாதுநூைகத் துணையில் 
கணைஞர் நிணனவு நூைகம் மற்றும் 

அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்) 

32 வருடங்கள் 

@ அரசாலை (நிலல) எண்.91, மனிதவை நமலாண்லமத் (எஸ்) துலற, ோள் 13.09.2021-ன் படி, வயது 
உச்சவரம்பு தநரடி தேரிவிற்கு 2 ஆண்டுகள் உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. 

விைக்கம்:- 
 “உச்ச வயது வரம்பு இல்லல” என்றால் விண்ைப்பதாரர் விைம்பர அறிவிக்லக தவளியிடப்பட்ட 
ோைன்நறா/ பதவிக்கு ததரிவு தசய்யப்பட்ட ோைன்நறா மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட ோைன்நறா 60 
வயதிலன பூர்த்தி தசய்திருக்ககூடாது. 
குறிப்பு:- 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) தவிர “ஏலனநயார்” மாநில, மத்திய அரசில் 
ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு நமற்பட்டு முலறயான பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் 
இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் 
தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள். விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி  3(F) ஐக் காண்க. 
(தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாைர்கள் (பணி முலறலமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ைவாறு. (நூைகர் மற்றும் ேகவல் அலுவைர் (அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்) பேவிக்கு 
தபாருந்ோது) 

வயது வரம்புச் சலுலக 
i) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய  மாற்றுத் திறனாளிகள்:- 
நிர்ையிக்கப்பட்ட வயதுவரம்பிற்கு நமல் பத்தாண்டு வலர வயது வரம்புச்சலுலக 
தபறத்தகுதியுலடயவராவார்கள். [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாைர்கள் (பணி முலறலமகள்) சட்டம் 2016, 
பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ைவாறு] 
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ii) முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு (ஏணனதயார்)- 
அ) நூைக உேவியாளர் (தபாதுத் துணையின் கீழ் ேணைணமச் தசயைக நூைகம்), நூைகர் மற்றும் ேகவல் 
அலுவைர் (அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்), நூைகர் மற்றும் ேகவல் உேவியாளர் நிணை-II 
(தபாதுநூைகத் துணையில் கணைஞர் நிணனவு நூைகம் மற்றும் அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்), 
மாவட்ட நூைக அலுவைர் ஆகிய பேவிகளுக்கு இராணுவத்திற்கான அதிகபட்ச வயது வரம்பு 50 
வயது வலர சலுலக வழங்கப்படும். [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாைர்கள் (பணி நிபந்தலனகள்) சட்டம் 
2016, பிரிவு 63 மற்றும்அரசாலை (நிலல) எண்.91, மனிதவைநமலாண்லம (எஸ்) துலற, ோள் 
13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ைவாறு] 

ஆ) ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதாரர், 
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற சலுலகலயப் தபறமுடியாது.  [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாைர்கள் 
(பணி முலறலமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் குறிப்பிட்டுள்ைவாறு] 

ஆ) கல்வித்தகுதி   ( 31.01.2023   அன்றுள்ைபடி) 
விண்ைப்பதாரர்கள் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ை கல்வித் தகுதியிலன அல்லது அதற்கு இலையான 
படிப்பிலன பல்கலலக்கழக மானியக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலலக்கழகம் அல்லது 
பல்கலலக்கழக மானியக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட   நிறுவனத்திடமிருந்து    தபற்றிருக்க  
நவண்டும். 

அட்டவலை-I (தநர்முகத் தேர்விற்கான பேவிகள்) 
 

பேவியின் தபயர் கல்வித் ேகுதி 

கல்லூரி நூைகர் (அரசு சட்டக் 
கல்லூரி)  

(i) A Master’s Degree in Library Science or Information 

Science or Documentation Science or an equivalent 

professional degree, with not less than fifty five 

percentage of marks (or an equivalent grade in a point 

scale, wherever grading system is followed): 

        Provided that a relaxation of five percentage shall be 

allowed at the Bachelor’s as well as at the Master level 

for the candidates belonging to Scheduled Castes/ 

Scheduled Castes (Arunthathiyar)/ Scheduled Tribes/ 

Backward Classes/ Backward Class Muslims/ Most 

Backward Classes and Denotified Communities and 

Differently –abled for the purpose of eligibility and 

assessing good academic record for direct recruitment.  

The eligibility marks of fifty five percentage of marks 

(or an equivalent grade in a point scale wherever the 

grading system is followed) and the relaxation of five 

percentage to the categories mentioned above are 

permissible, only based on the qualifying marks without 

including any grace mark procedure: 

        Provided further that the holders of Ph.D Degree in 

Library Science, who have passed their Master’s degree 

in Library Science or Information Science or 

Documentation Science or equivalent professional 

degree prior to 19th September 1991, shall possess not 

less than fifty percentage of marks in the Master’s 

Degree; and 
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(ii) One year Post Graduate diploma in Library Automation 

and Networking or Experience for a period of not less 

than one year as a Librarian or Assistant Librarian or 

Library Assistant or Cataloger in a Library, wherein 

Library automation software is used; and 

(iii) A Consistently good academic record; and 

(iv) Besides fulfilling the above qualifications, the 

candidate must have cleared the National Eligibility Test 

(NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test 

accredited by the UGC like SLET/ SET or who are or 

have been awarded a Ph.D Degree in accordance with 

the University Grants Commission (Minimum Standards 

and Procedure for Award of M.Phil./ Ph.D Degree) 

Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from 

time to time as the case may be: 

         Provided that the candidates registered for the Ph.D. 

Degree prior to July 11, 2009, shall be governed by the 

provisions of the then existing Ordinances/ Bye-laws/ 

Regulations of the Institution awarding the degree, and 

such Ph.D candidates shall be exempted from the 

requirement of NET/ SLET/ SET for recruitment and 

appointment of Assistant Professor or equivalent 

positions in Universityies/ Colleges/ Institutions subject 

to fulfilment of the following conditions:- 

(a) The Ph.D. Degree of the candidate has been awarded in 

the regular mode; 

(b) The Ph.D thesis has been evaluated by at least two 

external examiners; 

(c) Open Ph.D viva voce of the candidate has been 

conducted; 

(d) The candidate has published two research papers from 

his Ph.D work out of which at least one is in a referred 

journal; 

(e) The candidate has presented not less than two papers 

based on his Ph.D work in conferences/ seminars 

sponsored/ funded/ supported by the UGC/ ICSSR/ 

CSIR or any similar agency. 

Explanation:- 

(i) The fulfilment of these conditions is to be certified by 

the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the 

University concerned. 

(ii) NET/ SLET/SET shall also not be required for candidates 

in such Master’s programmers for which NET/ SLET/ 

SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test 

accredited by the UGC like SLET/ SET. 

(iii) The term “consistently good academic record” means 

candidates must have obtained not less than fifty 

percentage of marks in Higher Secondary Examination 

and in Bachelor’s Degree Examination.” 
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நூைகர் மற்றும் ேகவல் அலுவைர் 
(அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்) 

(i) A Master’s Degree of a University recognized by the 

University Grants Commission; (10+2+3+2 pattern) 

and 

(ii) A Master’s Degree in Library Science or Library and 

Information Science of a University recognized by the 

University Grants Commission; and  

(iii) Must have experience as Librarian for a period of not 

less than five years in Academic or Public or Special or 

Corporate Libraries. 

மாவட்ட நூைக அலுவைர்  

1. Any Master’s Degree of a University recognized by the 

University Grants Commission in the pattern of 10+2 or 

its equivalent + 3 + 2; and 

2. A Master’s degree in Library Science or Library and 

Information Science of a University recognized by the 

University Grants Commission; and 

3. Must have experience for a period of not less than three 

years in any of the libraries in a supervisory cadre. 

அட்டவலை-II (தநர்முகத் தேர்வு அல்ைாே பேவிகள்) 
 

பேவியின் தபயர் கல்வித் ேகுதி 
நூைக உேவியாளர் (தபாதுத் 

துணையின் கீழ் ேணைணமச் தசயைக 
நூைகம்)  

1.  A Degree; and  

2. A Degree in Library Science or Library and Information 

Science. 

நூைகர் மற்றும் ேகவல் உேவியாளர் 
நிணை-II (தபாதுநூைகத் துணையில் 
கணைஞர் நிணனவு நூைகம் மற்றும் 

அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்) 

1. A Bachelor’s Degree of a University recognized by the 

University Grants Commission (10+2+3 pattern) 

2. A Bachelor’s Degree or Masters Degree in Library Science 

or Library and Information Science of a University  

recognized by the University Grants Commission 

 
குறிப்பு –  

(i) தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாைர்கள் (பணி நிபந்தலனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ைவாறு இத்ததரிவிற்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ை கல்வித்தகுதியிலன முலறநய 
[10-ஆம் வகுப்பு + 12-ஆம் வகுப்பு / பட்டயப்படிப்பு அல்லது இலைக்கல்வித் தகுதி + 
இைங்கலலயில் பட்டம்] (அல்ைது) [10-ஆம் வகுப்பு + 12-ஆம் வகுப்பு அல்ைது அேற்கு 
இணைக்கல்வித் ேகுதி + இளங்கணையில் பட்டம் + முதுகணைப் பட்டம் என்று தபற்றிருக்க 
நவண்டும். நிர்ையிக்கப்பட்ட மற்றும் முன்னுரிலம அளிக்கப்படும் கல்வித் தகுதியிலன 
இவ்வறிவிக்லகயின் நாளன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் தபற்றிருத்தல் நவண்டும்.  
(தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாைர்கள் (பணி நிபந்தலனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-இல் 
குறிப்பிட்டுள்ைவாறு).  

(ii) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்ேகுதிகளுக்கான இணைக் கல்வித் ேகுதி அறிவிக்ணகயின் 
பிற்தசர்க்ணக–I ல் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(iii) விண்ைப்போரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் ேகுதிணய தபற்ை பின்பு பணி அனுபவம் 
தபற்றிருக்க தவண்டும். பணி அனுபவம் சான்று படிவம் பிற்தசர்க்ணக-V இல் உள்ளது 
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(iv) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கு இலையான கல்வித் தகுதியிலன நகாரும் 
விண்ைப்பதாரர்கள் குறிப்பிட்ட கல்வித் தகுதி இலையானது என்பதற்கான சான்லற 
அரசாலையாக இவ்வறிவிக்லக நததியன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் தபற்றிருத்தல் 
நவண்டும். அவ்வாறு தபற்றிருக்கவில்லலதயனில் விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுலறகலை பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். அறிவிக்லகயின் நததிக்குப் பின்னர் 
இலையான கல்வித் தகுதி என வழங்கப்பட்ட அரசாலை ஏதும் ஏற்றுக் தகாள்ைப்பட 
மாட்டாது. நமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 9-ஐயும் 
மற்றும் அறிவிக்ணகயில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்ேல்  (Disclaimer) 
காண்க]. 

 (இ) உடற்தகுதி சான்றிதழ் 
 பணி நியமனதிற்காக ததரிவு தசய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ை தரத்தில்  

உடற்தகுதிச் சான்றிதலழச் சமர்பிக்க நவண்டும். மாதிரி படிவம் அறிவிக்லகயின் பிற்நசர்க்லக – IV-ல்  
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இச் சான்றிலன ததரிவு தசய்யப்பட்ட நதர்வர், தனது  நியமன அலுவலரிடம் 
பணியில் நசரும் நபாது சமர்பிக்க நவண்டும். 

பேவியின் தபயர் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ை பார்லவயின் 
தரம் 

உடற்தகுதி சான்றிதழ் படிவம் 

கல்லூரி நூைகர் (அரசு 
சட்டக் கல்லூரி) 

பார்லவ தரம்–III   அல்ைது அேற்கு 
தமம்பட்ட ேரம் 

தசயல் அலுவலர் மற்றும் அணமச்சுப் பணி அல்ைாே 
பணிகளுக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிவம் 

மாவட்ட நூைக 
அலுவைர் மற்றும் 

நூைகர் மற்றும் ேகவல் 
அலுவைர் (அண்ைா 
நூற்ைாண்டு நூைகம்) 

பார்லவ தரம்–III   அல்ைது அேற்கு 
தமம்பட்ட ேரம் 

தசயல் அலுவலர் பணிகளுக்கு 
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிவம் 

மற்ை பேவிகளுக்கு 
பார்லவ தரம்–III   அல்ைது அேற்கு 

தமம்பட்ட ேரம் 
தசயல் அலுவலர் அல்ைாே பணிகளுக்கு 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிவம் 
ததரிவிற்கு வரும் கண்பார்லவ குலறபாடுலடய விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த அரசுகண் 

மருத்துவ நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்லவத் தகுதிச் சான்றிதலழப் தபற்று நியமன அலுவலரிடம் 
சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
(ஈ) தமிழ் தமாழியில் தகுதி 

விண்ைப்பதாரர்கள் நபாதுமான தமிழறிவு தபற்றிருக்க நவண்டும். (நமலும்விவரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில்” உள்ை பத்தி 14(I)-ஐ காண்க). 
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6. (அ)கட்டைம் 
அ) பதிவுக் கட்டைம் 

நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாைர் (ம) நிர்வாக சீர்திருத்தத்துலற, ோள் 01.03.2017-
இன் படி திருத்தியலமக்கப்பட்ட கட்டைம்) 
குறிப்பு 

நிரந்தர பதிவில் பதிவு தசய்த ோளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுறாத விண்ைப்பதாரர்கள், 
இத்நதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் தசலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் கட்டைம் 
நேர்முகத் நதர்வு மற்றும் நேர்முகத் நதர்வு அல்லாத பதவிகளுக்கு 
குறிப்பு 
கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ை நதர்வுக்கட்டைச் சலுலக தபற தகுதியுலடயவர்கள் தவிர பிற 
விண்ைப்பதாரர்கள், இலையவழி விண்ைப்பத்லதச் சமர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டைம் தசலுத்த 
நவண்டும். 

 
 
ரூ.200/- 

 நதர்வுக் கட்டைம் 
நேர்முகத் நதர்வு அல்லாத பதவிகளுக்கு மட்டும் 
குறிப்பு 
கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ை நதர்வுக்கட்டைச் சலுலக தபற தகுதியுலடயவர்கள் தவிர பிற 
விண்ைப்பதாரர்கள், இலையவழி விண்ைப்பத்லதச் சமர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டைம் தசலுத்த 
நவண்டும். 

 
 
ரூ.100/- 

குறிப்பு 
(1) விண்ைப்பதாரர் தங்களுலடய ஒரு முலறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்லை இலைப்பது 

கட்டாயமாகும். “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில்” உள்ை பத்தி 2(B)-ஐ காண்க. 
(2) ஒருமுலறப்பதிவு என்பது பதிவு தசய்தோள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வலரதசல்லுபடியாகும். ஐந்து 

ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுலறப்பதிவிலன(One Time Registration), 
அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திலனச் தசலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் தகாள்ை 
நவண்டும். ஒருமுலறப்பதிவு என்பது நதர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். 
விண்ைப்பதாரர் நதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்தவாரு நதர்விற்கும், தனித்தனிநய இலையவழியில் 
விண்ைப்பிக்க நவண்டும். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில்” உள்ை பத்தி 2(C)-ஐ 
காண்க]. 
(ஆ)நதர்வுக் கட்டைச் சலுலக:- 

வலக சலுலக 
1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டைம் தசலுத்த நதலவயில்லல 
2)  பழங்குடியினர் கட்டைம் தசலுத்த நதலவயில்லல 
3)   மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்மரபினர் மூன்று முலற மட்டும் கட்டைம் தசலுத்தத் 

நதலவயில்லல 
4) இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 
/பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய வகுப்பினர் 

மூன்று முலற மட்டும் கட்டைம் தசலுத்தத் 
நதலவயில்லல 
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5)  முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முலற மட்டும் கட்டைம் தசலுத்தத் 
நதலவயில்லல. 

6) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்டைம் தசலுத்தத் நதலவயில்லல. 
7) ஆதரவற்ற விதலவகள் கட்டைம் தசலுத்தத் நதலவயில்லல. 

குறிப்பு 
1 முந்லதய விண்ைப்பங்களில் நகாரப்பட்ட கட்டைச் சலுணககளின் அடிப்பலடயில், தமாத்த 

நதர்வுக்கட்டை இலவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்லக கைக்கிடப்படும். 
2 விண்ைப்பதாரர் தபறும் இலவச கட்டைச் சலுலக வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்லகயானது 

ததரிவின் எந்நிலலயிலும் நதர்வலையத்தால் சரிபார்க்கப்படும்.  
3 

 
விண்ைப்பதாரர் தம்முலடய முந்லதய விண்ைப்பங்களில் நகாரப்பட்ட கட்டைச் சலுலக 
ததாடர்பான தகவல்கலை மலறத்து விண்ைப்பக் கட்டைம் தசலுத்துவதிலிருந்து 
கட்டைவிலக்குத் தவறாகக் நகாரும் பட்சத்தில், அவருலடய விண்ைப்பம் உரிய 
நணடமுணைகணளப் பின்பற்றியப் பிைகு நிராகரிக்கப்படும். 

4 விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக் கட்டை விலக்கு ததாடர்பான இலவச சலுலகலயப் தபறுவதற்கு 
இலையவழி விண்ைப்பத்தில்  “ஆம்” அல்லது “இல்லல” என்ற விருப்பங்கலை 
கவனமாகநதர்வு தசய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.  

5 விண்ைப்பதாரர், ேங்களது தன் விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் நதான்றும் 
தகவல்கலைப் தபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்கட்டைச் சலுலக இதுவலர எத்தலன 
முலறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது என்பலத தங்களின் தசாந்தேலன் கருதி கைக்கிட்டு 
லவத்துக்தகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

6 கட்டைச்சலுலக நகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பமானது 
(விண்ைப்பிக்கப்பட்டபதவிகலைப்தபாருட்படுத்தாமல்) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்ட தமாத்த இலவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்லகயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு 
குலறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

 7 அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இலவச வாய்ப்புகலை ஏற்கனநவ பயன்படுத்திக் தகாண்ட 
விண்ைப்பதாரர் / நதர்வுக்கட்டைச் சலுலகலய தபற விரும்பாத விண்ைப்பதாரர் / 
நதர்வுக்கட்டைச் சலுலக தபற தகுதியற்ற விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைச் சலுலக 
ததாடர்பான நகள்விக்கு எதிராக “இல்லல” என்ற விருப்பத்திலன ததரிவு தசய்து   
நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைம் தசலுத்தும்முலற மூலம் உரிய  கட்டைத்திலன 
தசலுத்த நவண்டும். 

8 விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டைத்துடன் குறித்த நேரத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திலன சமர்ப்பிக்கவில்லலதயன்றால், உரிய வழிமுலறகலைப் பின்பற்றி 
நிராகரிக்கப்படும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் பத்தி 6 ஐ க் காண்க). 
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7. நதர்வுக் கட்டைம் தசலுத்தும் முலற 
 கணினி வழி நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு மட்டும்) (தநர்முகத் தேர்வு 

பேவிகளுக்கு) மற்றும் ரூ.100/- ஐ (ரூபாய் நூறு மட்டும்) (தநர்முகத் தேர்வு அல்ைாே 
பேவிகளுக்கு) இலையவழியில் (இலைய வங்கி, பற்று அட்லட, கடன் அட்லட) 
விண்ைப்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்ட இறுதி ோளிற்குள் தசலுத்த நவண்டும்.  

 விண்ைப்பதாரர்கள் உரிய நசலவக் கட்டைமும் நசர்த்து தசலுத்த நவண்டும். 
 விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் சலுலகக்கான தகுதியின் அடிப்பலடயில்தான் 

நதர்வுக்கட்டைம் தசலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு தபற முடியும். 
 இலையவழியில் நதர்வுக் கட்டைம் தசலுத்தாமல், நேரடியாக தசலுத்தும் வலரவு 

காநசாலல /  அஞ்சல் ஆலை நபான்றலவ ஏற்றுக்தகாள்ைப்படமாட்டாது. அத்தலகய 
விண்ைப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். 

 (நதர்வு கட்டைம் ததாடர்பாக“  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில்”  பத்தி – 2(T) ஐ 
காண்க). 

8. சலுலககள் 
(i) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர்  / சீர்மரபினர், ,பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர், 
ஆதரவற்ற விதலவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர், நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத் 
திறனாளிகள்மற்றும் பிற வலகயிலனச் சார்ந்தவர்களுக்கான வயது / தகுதி மற்றும் கட்டைச் 
சலுலககள் குறித்த விவரங்கள் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி  3(D),5 & 6 
ஐக் காண்க. 

(ii) நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ை சலுலகலய நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய சான்றிதழ் 
ஆதாரங்கலை இலையவழி விண்ைப்பத்துடன் இலைத்துபதிநவற்றம் தசய்ய 
நவண்டும்.பதிநவற்றம் தசய்ய தவறினால்உரிய வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய பிறகு 
விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள் இராணுவத்தினர்,ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு 
நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டு விட்டால், பின்னர், நவறு எந்த நியமன நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் 
இராணுவத்தினர் என்ற சலுலகலய நகார முடியாது.  (தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாைர்கள் (பணி 
முலறலமகள் சட்டம் 2016பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ைவாறு) 
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9. நதர்வுத்திட்டம் :தகாள்குறி வலக (எழுத்துத் தேர்வு/கணினி வழித் நதர்வு மற்றும் நேர்முகத் நதர்வு)  
1. கல்லூரி நூைகர் (அரசு சட்டக் கல்லூரி), கல்லூரி நூைகர்), நூைகர் மற்றும் ேகவல் அலுவைர் 
(அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்), மாவட்ட நூைக அலுவைர் பேவிகள் 

 
 
 
 
 

பாடம் 
கணினி வழித் நதர்வு 

கால 
அைவு 

அதிகபட்ச 
மதிப்தபண்கள் 

ததரிவிற்குத் தகுதி தபற 
குலறந்தபட்ச மதிப்தபண்கள் 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 
மி.பி.வ./சீ.ம., 

பி.வ.( மு.தவிர) 
மற்றும்பி.வ.(மு)  

“ஏலன
நயார்” 

தாள் 1   (பாடத் தாள்) 
(தமாத்ேம் 200 வினாக்கள்) 
நூைகம் மற்றும் ேகவல் அறிவியல் 
(முதுகலலப் பட்டப்படிப்பு தரம்)  
(குறியீட்டுஎண்.  267) 

 
3 மணி 
 நேரம் 

 
300 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              153 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
204 

தாள் II  
பகுதி –அ  
கட்டாய தமிழ்தமாழி தகுதித் நதர்வு (10ம் 
வகுப்புத் தரம்) 
(100 வினாக்கள்/ 150 மதிப்தபண்கள்) 
 

 
 
1 ½ மணி 
நேரம் 
 

குறிப்பு: 
பகுதி ‘அ’விற்கான 
குலறந்தபட்ச 
மதிப்தபண்கள் – 60 
(150ல் 40%) . தாள் –II ன் 
பகுதி ‘அ’வில் தபறும் 
மதிப்தபண்கள் தர 
நிர்ையத்திற்கு 
கைக்கில் எடுத்துக் 
தகாள்ைப்பட 
மாட்டாடாது. 

பகுதி-ஆ 
தபாது அறிவு (100 வினாக்கள்) 
குறியீட்டு எண்.003 
(தபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
 75 வினாக்கள்  
திறனாய்வுத் நதர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்) 
(25 வினாக்கள்) 

 
 
 
 
1 ½ மணி  
தநரம் 

 
 
 

150 
 
 

 
தநர்முகத் தேர்வு மற்றும் ஆவைங்ள்  60 

தமாத்தம் 510  
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குறிப்பு: 
(i) தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குலறந்தபட்ச மதிப்தபண் தபறாத நதர்வர்களின் தாள் I மற்றும் தாள் II 

இல் பகுதி ‘ஆ’வின் விலடத்தாட்கள் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 
(ii) தாள்–I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி’ஆ’வில் தபறும் மதிப்தபண்கள் மட்டும் தர நிர்ையத்திற்கு 

கைக்கில் எடுத்துக் தகாள்ைப்படும். 
(iii) தாள் –I  ஆங்கிைத்தில் மட்டும் அணமக்கப்படும் மற்றும் தாள் II பகுதி ஆ  விற்கான வினாக்கள் 

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்  அலமக்கப்படும். 
(iv) விண்ைப்போரர் கணினிவழித் தேர்வின் அணனத்து ோள்களிலும் கைந்துதகாள்ள தவண்டும்.   

விண்ைப்போரர் ஏதேனும் ஒரு ோளில் கைந்துதகாள்ளவில்ணைதயனில் அவர் கைந்துதகாண்ட 
இேர ோள் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 

(v) விண்ைப்போரரின் ஏதேனும் ஒரு ோள் மதிப்பீட்டிற்கு ேகுதியற்ைோக கருேப்பட்டால் 
அவ்விண்ைப்போரரின் இேர ோளும் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 

(vi)  அரசாணை எண்.49, மனிேவள தமைாண்ணமத் துணை. நாள் 23.05.2022-ன் படி மாற்றுத் திைனாளி 
விண்ைப்போரர்களுக்கு ோள் II -ன் பகுதி –அ கட்டாய ேமிழ் தமாழி ேகுதித் தேர்வு 
(தகாள்குறிவணக) எழுதுவேலிருந்து  விைக்கு  தபைைாம்.அவ்வாறு விைக்கு தகாரும் 
விண்ைப்போர்கள் இணையவழி விண்ைப்பத்தில் உரிய ேகவல்கணள ேவைாமல் அளிக்க 
தவண்டும்.  இது குறித்து பின்னர் தகாரப்படும் எவ்விேமான உரிணம தகாரல்களும் 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது.  இவ்விைக்கு தகாரும் மாற்றுத்ேைனாளி விண்ைப்போரர்கள் 
அரசாணை நிணை எண். 8, மாற்றுத்திைனாளிகள் நைத்துணை, நாள் 21.09.2021-ல் உள்ளவாறு உரிய 
சான்றிேணை பதிதவற்ைம் தசய்ய தவண்டும்.  (மாதிரி படிவம் அறிவிக்ணகயின்  
பிற்தசர்க்ணக IV-A-ல் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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2. நூைகர் மற்றும் ேகவல் உேவியாளர் நிணை- II   மற்றும் நூைக உேவியாளர் பதவிகள் (நேர்முகத் 
நதர்வு அல்லாத பதவிகள்) 
 

 
 
 

பாடம் 
கணினி வழித் நதர்வு 

கால அைவு 
அதிகபட்ச 

மதிப்தபண்கள் 

ததரிவிற்குத் தகுதி தபற 
குலறந்தபட்ச மதிப்தபண்கள் 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 
மி.பி.வ./சீ.ம., 

பி.வ.( மு.தவிர) 
மற்றும்பி.வ.(மு)  

“ஏலன
நயார்” 

தாள் 1  
 (பாடத் தாள்)(தமாத்ேம் 200 வினாக்கள்) 
நூைகம் மற்றும் ேகவல் அறிவியல் 
(பட்டப்படிப்பு தரம்)  
(குறியீட்டுஎண்.  266  ) 

 
3 மணி 
 நேரம் 

 
300 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              135 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 

 
தாள் II  
பகுதி –அ  
கட்டாய தமிழ்தமாழி தகுதித் நதர்வு (10ம் 
வகுப்புத் தரம்) 
(100 வினாக்கள்/ 150 மதிப்தபண்கள்) 
 

 
 
1½மணி நேரம் 
 

குறிப்பு: 
பகுதி ‘அ’விற்கான 
குலறந்தபட்ச 
மதிப்தபண்கள் – 60 
(150ல் 40%) . தாள் –II 
ன் பகுதி ‘அ’வில் 
தபறும் 
மதிப்தபண்கள் தர 
நிர்ையத்திற்கு 
கைக்கில் எடுத்துக் 
தகாள்ைப்பட 
மாட்டாது. 

 
பகுதி-ஆ 
தபாது அறிவு (100 வினாக்கள்) 
குறியீட்டு எண்.003 
(தபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
 75 வினாக்கள்  
திறனாய்வுத் நதர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்) 
(25 வினாக்கள்) 

 
 
 
 
1 ½மணி  
தநரம் 

 
 
 

150 
 
 

 
 

 
தமாத்தம் 450  



15 
 

குறிப்பு: 
(i) தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குலறந்தபட்ச மதிப்தபண் தபறாத நதர்வர்களின் தாள் I மற்றும் தாள் 

II இல் பகுதி ‘ஆ’வின் விலடத்தாட்கள் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 
(ii) தாள்–I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி’ஆ’வில் தபறும் மதிப்தபண்கள் மட்டும் தர நிர்ையத்திற்கு 

கைக்கில் எடுத்துக் தகாள்ைப்படும். 
(iii) தாள் –I  மற்றும் தாள் II பகுதி ஆ  விற்கான வினாக்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்  

அலமக்கப்படும். 
(iv) விண்ைப்போரர் கணினிவழித் தேர்வின் அணனத்து ோள்களிலும் கைந்துதகாள்ள தவண்டும்.   

விண்ைப்போரர் ஏதேனும் ஒரு ோளில் கைந்துதகாள்ளவில்ணைதயனில் அவர் கைந்துதகாண்ட 
இேர ோள் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 

(v) விண்ைப்போரரின் ஏதேனும் ஒரு ோள் மதிப்பீட்டிற்கு ேகுதியற்ைோக கருேப்பட்டால் 
அவ்விண்ைப்போரரின் இேர ோளும் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 

(vi)  அரசாணை எண்.49, மனிேவள தமைாண்ணமத் துணை. நாள் 23.05.2022-ன் படி மாற்றுத் திைனாளி 
விண்ைப்போரர்களுக்கு ோள் II  -ன் பகுதி –அ  கட்டாய ேமிழ் தமாழி ேகுதித் தேர்வு 
(தகாள்குறிவணக)  எழுதுவேலிருந்து  விைக்கு  தபைைாம்.அவ்வாறு விைக்கு தகாரும் 
விண்ைப்போர்கள் இணையவழி விண்ைப்பத்தில் உரிய ேகவல்கணள ேவைாமல் அளிக்க 
தவண்டும்.  இது குறித்து பின்னர் தகாரப்படும் எவ்விேமான உரிணம தகாரல்களும் 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது.  இவ்விைக்கு தகாரும் மாற்றுத்ேைனாளி  விண்ைப்போரர்கள் 
அரசாணை நிணை எண். 8, மாற்றுத்திைனாளிகள் நைத்துணை, நாள் 21.09.2021-ல் உள்ளவாறு  உரிய 
சான்றிேணை பதிதவற்ைம் தசய்ய தவண்டும்.  (மாதிரி படிவம் அறிவிக்ணகயின்  
பிற்தசர்க்ணக IV-A-ல் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
கட்டாய ேமிழ்தமாழி ேகுதித் தேர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கு தகாரும் 
விண்ைப்போரர்களுக்கான விதிமுணைகள்- 

1. அரசாணை நிணை எண்.49, மனிேவள  தமைாண்ணம (எம்) துணை,  நாள் - 23.05.2022 
மற்றும்  அரசாணை நிணை எண். 8, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP 3.2) நாள் 
21.09.2021 –ன்  படி, 40%-ற்கு கீழ் குணைபாடுள்ள  மாற்றுத் திைனாளிகளும் கட்டாய ேமிழ் 
தமாழி ேகுதித் தேர்வு எழுதுவதில் இருந்து விைக்குப் தபைைாம். (அோவது ேங்கள் 
இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் தேர்விற்கான  ோள்-II ன் பகுதி-அ விற்கு 
விைக்குகணள  தகாரியிருப்பவர்கள்) 

2. ேமிழ் தமாழி ேகுதித் தேர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கு தபற்ை விண்ைப்போரர்கள் 
ோள்-II-ல் தபாதுப் பாடத் ோள், அோவது பகுதி-ஆ-ஐ மட்டுதம எழுே 
அனுமதிக்கப்படுவர். 

3. ோள்-IIன் பகுதி-அ ேமிழ்தமாழி ேகுதித் தேர்வு 1 முேல் 100 வணர 100 தகள்விகணளக் 
தகாண்டிருக்கும். ோள்-II இன் பகுதி-ஆ தபாதுப் பாடத் ோள் 100 தகள்விகள் (தகள்வி 
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எண்கள் 101 முேல் 200 வணர) தகாண்டிருக்கும். ஒவ்தவாரு பகுதிணயயும் 
எழுதுவேற்கான காை அளவு 1.30 மணி தநரம் ஆகும். 

4. அரசாணை நிணை எண். 8, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP 3.2) நாள் 21.09.2021 –ன்  
படி,   உடல் குணைபாடு காரைமாக விைக்கு அளிக்கப்பட்டவர்களில், எழுதுவேற்கு 
சிரமப்படுபவர்கள், அோவது, தவகம் மற்றும் பதிலி எழுத்ோளரின் தசணவகணளப் 
தபைாேவர்கள், தபாதுப் பாடத்ோள் தேர்வு எழுே ஒன்ைணர மணிதநரத்திற்கு (1.30 மணி 
தநரம்)  முப்பது நிமிடம் ஈடு தசய்யும் தநரம்  வைங்கப்படும். 

5. தமற்கூறிய விைக்கு அளிக்கப்பட்ட விண்ைப்போரர்களும் தேர்வு தோடங்குவேற்கு 
அணர மணி தநரத்திற்கு முன் வணர தேர்வு அணைக்குள் நுணைய 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். (அோவது மதியம் 1.மணி வணர) 

6. தமற்கூறிய விைக்கு அளிக்கப்பட்ட விண்ைப்போரர்கள், OMR முணை தேர்வில்,  
மதியம் 2.00 மணி முேல் 4.00 மணி வணரயிலும்  கணிணி வழி தேர்வு முணையில் மதியம் 
2.30 மணி முேல் மாணை 4.30 மணி வணரயும் தேர்வு எழுே அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.   
கட்டாய ேமிழ் தமாழி ேகுதித் தேர்வு எழுதுவேற்கு விைக்கு அளிக்கப்பட்ட 
தேர்வர்களும், தேர்வு முடிந்ே பின்னதர அணனத்து தேர்வர்களுடன் தேர்வு 
அணைணய விட்டு தவளிதயை அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

7. 21.09.2021 தேதியிட்ட, அரசாணை நிணை எண். 8, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன்  
(DAP 3.2) துணையின் இணைப்பில் உள்ள பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு 
மாற்றுத்திைனாளி சான்றிேணை, உரிய மருத்துவ அதிகாரியிடம் இருந்து தபற்று, 
(Chief Medical Officer / Civil Surgeon /  Medical Superintendent / Notified Medical 
Authority of a Government Health Care Institution) அணேத் சமர்பிக்க / 
பதிதவற்ைம் தசய்ய தவண்டும். இணைய விண்ைப்பத்தில் சமர்பிக்க / பதிதவற்ைம் 
தசய்ய ேவறிய, விண்ைப்போரர் விண்ைப்பம் (ேமிழ் ேகுதித் தேர்வில் இருந்து 
விைக்கு தகாருபவர்) உரிய தசயல்முணைக்குப் பிைகு நிராகரிக்கப்படும். 

8. கட்டாய ேமிழ்தமாழித் ேகுதி தேர்விலிருந்து விைக்கு, ஈடுதசய்யும்  தநரம், மற்றும் 
பதிலி எழுத்ேரின் தசணவணய,  இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் தகாரியவர்கள் 
அேற்கான மருத்துவச் சான்றிணன அரசாணை நிணை எண். 8, மாற்றுத் திைனாளிகள் 
நைன் (DAP 3.2) துணை, நாள். 21.09.2021-ன் படி, இணைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 
பதிதவற்ைம் தசய்திருந்ோல் மட்டுதம அத்ேணகய விைக்கு மற்றும் தசணவகள் 
வைங்கப்படும். 

(vii) நதர்வாலையத்தால் ேடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு(கணினி வழித் நதர்வு)  ஆஜராகும்நபாது 
பின்பற்ற நவண்டிய வழிமுலறகள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுலறயில் பத்தி 17ஐ 
காண்க. 

(viii) நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்லகயின் பிற்நசர்க்லக I I–ல் உள்ைது. 
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(ix) கணினி வழி இலைய நதர்வு முலறக்கான சிறப்பு விதிமுலறகள் 
1) விண்ைப்பதாரர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நதர்வு லமயத்தில் மட்டுநம நதர்வு எழுத 

நவண்டும். நதர்வு லமயத்திலன மாற்றம் தசய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர்கள் 
நுலழவுச் சீட்டிலன நதர்வு லமயத்திற்குக் தகாண்டு தசன்று காண்பிக்கப்பட நவண்டும். 
விண்ைப்பதாரர்கள் பயனாைர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்தசால்லலப் பயன்படுத்தி  கணினியில் 
புகுபதிலக தசய்ய நவண்டும். திலரயில் நதான்றும் அலனத்து அறிவுலரகளும் கவனமாகப் 
படிக்கவும். 

2) விண்ைப்பதார்கள் மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாடர்பு சாதனங்கலை நதர்வு அலறக்குள் 
தகாண்டு தசல்ல அனுமதியில்லல. அதனால் மின்னணு சாதனங்கலை எடுத்து வர நவண்டாம் 
என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 

3) கணினி வழித்  நதர்வு என்பது தாளின் மீது எழுதுநகால் தகாண்டு விலடலய நிரப்பும் நதர்வு 
நபான்றநத. 

4) கணினி வழித்  நதர்வில், ஐந்து விலடகள் திலரயில் நதான்றும். 
5) விண்ைப்பதாரர்கள் சுட்டிலயப் பயன்படுத்தி சரியான விலடயிலன நதர்ந்ததடுத்து 

நகள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். 
6) விண்ைப்பதார் ஒவ்தவாருவருக்கும், வழிமுலறகளுக்காக பயன்படுத்தும் தபாருட்டு 

தனித்தாள் (Rough Sheet) வழங்கப்படும். நதர்வு முடிவுற்ற பின் தனித்தாள் திரும்பப் 
தபறப்பட்டுவிடும். 

7) விண்ைப்பதாரர்கள் உரிய விலடயிலன தசாடுக்க நவண்டும். விண்ைப்பதார்கள், ‘next’ என்ற 
தபாத்தாலன தசாடுக்குவதன் மூலம் அடுத்த நகள்விக்கு தசல்லலாம் அல்லது ‘previous’ என்ற 
தபாத்தாலன தசாடுக்குவதன் மூலம் முன்புள்ை நகள்விக்கு தசல்லலாம். 

8) விண்ைப்பதார்கள் எந்த நகள்வியிலனயும் பார்லவயிடலாம். நதர்வு முடியும் நேரத்திற்கு முன் 
எப்நபாது நவண்டுமானாலும் விலடயிலன மாற்றலாம். அவர்கள் விரும்பினால், சில 
நகள்விகளுக்கு விலடயளிக்காமல் அடுத்த நகள்விக்கும் தசல்ல முடியும். 

9) ஒவ்தவாரு விண்ைப்பதாரரின் திலரயிலும், நகள்விகள் மற்றும் விலடகளின் வரிலச மாற்றம் 
தசய்யப்பட்டிருக்கும். 

10) விண்ைப்பதார்கள் நதர்வு நேரத்திற்குள், எப்தபாழுது நவண்டுமானாலும் தங்கைது 
விலடயிலன சமர்ப்பிக்கலாம். 

11) விலடயிலன சமர்ப்பித்த பிறகு நதர்விலன ததாடர முடியாது. 
12) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விலடயிலன சமர்ப்பிக்க தவறும்பட்சத்தில், நதர்வு முடியும் 

தருவாயில் தானாகநவ விலடகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிடும். 
13) கணினி வழித்  நதர்விற்கு, சுட்டியிலன எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று ததரிந்தாநல 

நபாதுமானது.  கணினியறிவு அவசியமில்லல. 
14) பார்லவக் குலறபாடுள்ைவர்கள், நகள்வி மற்றும் விலடகலை நதலவக்நகற்ப எழுத்து 

வடிவங்கலை தபரிதாக்க முடியும். விண்ைப்பதார்கள் தங்கைது அலடயாைத்லத உறுதி தசய்ய, 
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வருலகத்தாளில் லகதயாப்பமிட்டு தபருவிரல் நரலகயிலனப் பதிவு தசய்ய நவண்டும். 
சுட்டியின் அலனத்து தசயல்பாடுகளும் நசலவயகத்தில் நசமிக்கப்பட்டு. பின்னாளில் 
பார்லவயிடுவதற்கிைங்க, நகாப்பு உருவாக்கப்படும். நதர்வலற புலகப்படக் கருவி மூலம் 
கண்காணிக்கப்படும். நதர்வாலைய இலையதைம் (www.tnpsc.gov.in)–ல் உள்ை மாதிரி 
நதர்விலன பழகுவதன் மூலம், கணினி வழித்  நதர்வில் சுட்டிலயக்  லகயாளும்    முலறயிலன     
அறிந்துதகாள்ைலாம்.     மாதிரி நதர்வு என்பது, நதர்வு ோைன்று ேலடதபறும் கணினி வழியில் 
ேலடதபறும் இலைய நதர்வு நபான்றது. மாதிரி நதர்வில் படிப்படியான அலனத்து 
விவரங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ைது. விண்ைப்பதார்கள் மாதிரி நதர்விலன எத்தலன முலற 
நவண்டுமானாலும் பழகிக் தகாள்ைலாம். 

15) விண்ைப்பதார்கள் விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை அல்லது அனுமதிச்சீட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ை பாடத்திலன அல்லாமல் நவறு பாடத்தாள் மாற்றி எழுதும் விலடத்தாள் 
தசல்லாததாக்கப்படும். 

16) கணினி வழித் நதர்வு சம்மந்தமாக கூடுதல் தகவல் பிற்நசர்க்லக VI–ல் உள்ைது. 
10. ததரிவுதசய்யும் முலற 
தநர்முகத் தேர்விற்கான பேவிகள் 

தேரிவு இரண்டு நிணைகணள உணடயது. 1. தேர்வு (எழுத்துத் தேர்வு/ கணினிவழித் தேர்வு) 
2. தநர்காைல் அணமந்ே வாய்தமாழித் தேர்வு.  இறுதி தேரிவானது விண்ைப்போரர்கள் கணினிவழித் 
தேர்விலும் வாய்தமாழித் தேர்விலும் தசர்த்துப் தபற்ை தமாத்ே மதிப்தபண்கள் பணி இட ஒதுக்கீட்டு விதி 
ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் தமற்தகாள்ளப்படும்.  விண்ைப்போரர் கணினிவழித் தேர்வின் 
அணனத்து பாடங்களிலும் வாய்தமாழித் தேர்விலும் கைந்துதகாள்வது கட்டாயமாகும். கணினி வழித் 
நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு பாடத்தில் நதர்வு எழுதாத  (எழுத தவறி இருந்தாலும்) விண்ைப்பதாரர் 
அத்ததரிவிற்கான குலறந்தபட்ச மதிப்தபண்கலை தபற்றிருந்தாலும் கூட ததரிவு தசய்யப்பட 
தகுதியானவராக கருதப்படமாட்டார் (“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி 18(B)  ஐக் 
காண்க. 
தநர்முகத் தேர்வு அல்ைாே பேவிகள் 

 தேரிவு ஒற்ணை நிணையிணனக் தகாண்டது. எழுத்துத் தேர்வு/ கணினிவழித் தேர்வில் 
விண்ைப்போரர்கள் தபற்ை மதிப்தபண்கள், இட ஒதுக்கீட்டு விதி ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் 
விண்ைப்போரர்களின் சான்றிேழ்கள் சரிபார்க்கப்படும், இணையவழிச் சான்றிேழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட 
பின் தேரிவுக்கு ேகுதியுணடய விண்ைப்போரர்கள் மூைச் சான்றிேழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கைந்ோய்விற்கு 
அணைக்கப்படுவர். கணினி வழித் நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு பாடத்தில் நதர்வு எழுதாத  (எழுத தவறி 
இருந்தாலும்) விண்ைப்பதாரர் அத்ததரிவிற்கான குலறந்தபட்ச மதிப்தபண்கலை தபற்றிருந்தாலும் 
கூட ததரிவு தசய்யப்பட தகுதியானவராக கருதப்படமாட்டார்(“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுலறகள்” பத்தி 18(C)  ஐக் காண்க. 
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11. நதர்வு லமயங்கள் 
கணினி வழித் நதர்வு கீழ்காணும் நதர்வு லமயங்களில் எழுத்துத் நதர்வு ேலடதபறும். 

வரிலச 
எண் 

லமயத்தின் தபயர் லமயக் குறியீட்டு 
எண் 

1. தசன்லன 0101 
2. மதுலர 1001 
3. நகாயம்புத்தூர் 0201 
4. திருச்சிராப்பள்ளி 2501 
5. திருதநல்தவலி 2601 
6. தசைம் 1701 
7. தவலூர் 2701 

குறிப்பு: 
(i) நமற்குறிப்பிட்டுள்ை நதர்வு லமயங்களில் ஏநதனும் இரண்டு விண்ைப்பதாரர்கள் கணினி 

வழி நதர்விற்காக நதர்ந்ததடுக்க நவண்டும்.  இரண்டு தேர்வு ணமயங்களில் ஒரு தேர்வு கூடம் 
ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும்.  மாற்றுத் திைனாளி விண்ைப்போரணர தபாறுத்ேவணரயில். ஒரு 
மாவட்டத்ணே மட்டும் தேர்ந்தேடுத்துக்தகாள்ள அனுமதிக்கப்படுவர்.  நமலும் 
விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்   2(R) ஐக்” காண்க) 

(ii) நதர்வு லமயத்லத மாற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. (நமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் 17(A)(ii) ஐக்” காண்க) 

(iii) நதர்வு  லமயங்களின் எண்ணிக்லகலயக் கூட்டநவா, குலறக்கநவா அல்லது 
விண்ைப்பதாரர்கலை நவறு லமயங்களுக்கு  ஒதுக்கீடு தசய்யநவா நதர்வாலையத்திற்கு 
உரிலமயுண்டு. 

(iv) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வு எழுதுவதற்கும் / சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கும்/ தநர்முகத் 
தேர்வுக்கும்/ கலந்தாய்விற்கும் தங்கைது தசாந்த தசலவில் வரநவண்டும். 

12. அ) பணி விவரங்கள் 
 விண்ைப்பதாரர், இலைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்நபாது, இந்திய அரசின் அல்லது 
இந்தியாவில் உள்ை ஒரு மாநில அரசின் பணியில் அல்லது உள்ைாட்சி அலமப்புகள் அல்லது 
பல்கலலக்கழகங்கள் அல்லது இந்திய அரசின் அல்லது இந்தியாவிலுள்ை ஒரு மாநில அரசின் 
அதிகாரத்தின் கீழ் அலமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு சார்புள்ை நிறுவனங்கள் அல்லது தபாதுத்துலற 
நிறுவனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்லது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்கைது பணி குறித்த 
விவரத்திலன நதர்வாலையத்திற்கு ததரிவித்தல் நவண்டும்.விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த 
உண்லமலயமலறக்கும் பட்சத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய 
பிறகுநிராகரிக்கப்படும். விண்ைப்பதாரர், ததரிவாகும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
அறிவுலரகள் பத்தி 14 (p)-ல் குறிப்பிட்டுள்ைவாறு தலடயின்லமச் சான்றிதலழ சமர்பிக்க நவண்டும். 
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ஆ)  குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு ேடவடிக்லககள் ததாடர்பான உறுதிதமாழி 
(i) இலைய வழி விண்ைப்பத்தில் தன்மீதான நிலுலவயிலுள்ை குற்றவியல் / ஒழுங்கு 
ேடவடிக்லககள் பற்றி ததரிவித்துள்ை விண்ைப்பதாரர்கள், அது ததாடர்பான முதல் தகவல் 
அறிக்லகயின் ேகலல / குற்றக் குறிப்பாலையின் ேகலல (நேர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாக இலைய 
வழி விண்ைப்பத்துடன் இலைத்துபதிநவற்றம் தசய்யநவண்டும். நமற்கண்ட ஆவைங்கலை 
பதிநவற்றம் தசய்யதவறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரிய ேலடமுலறகளுக்குப் 
பின்னர்நிராகரிக்கப்படும். 
(ii)  விண்ைப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்றவியல் ேடவடிக்லககளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு 
ேடவடிக்லககளில் தண்டலை விதிக்கப்பட்டது ததாடர்பாக தங்கைது இலைய வழி 
விண்ைப்பத்தில் ததரிவிப்பதுடன், ததாடர்புலடய நீதிமன்ற ஆலை அல்லது ஒழுங்கு 
ேடவடிக்லகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆலையிலனஇலைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 
இலைத்து பதிநவற்றம் தசய்யநவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்லை பதிநவற்றம் தசய்ய 
தவறும் பட்சத்தில் உரிய வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய பிறகுவிண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 
(iii) தலடயின்லமச் சான்றிதலழ சமர்ப்பித்த பிறநகா அல்லது இலைய வழி விண்ைப்பத்திலன 
சமர்ப்பித்த பிறநகா நியமனம் ததாடர்பான பணிகள் முழுலமயாக நிலறவலடவதற்கு முன் வலர 
உள்ை ததரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிலலயின் நபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏநதனும் குற்றவியல் 
வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாநலா / ஒழுங்கு ேடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டிருந்தாநலா, அவர் குற்றத்தீர்ப்பு 
/ தண்டலை ஏதும் தபற்றிருந்தாநலா, நதர்வாலையத்தால் ஆவைங்கலைப் பதிநவற்றம் / 
சமர்ப்பிக்கக் நகாரும் நிலலயில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது குறித்த உண்லமவிவரங்கலை, 
நதர்வாலையத்திற்குத் ததரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், இந்த அறிவுலரயிலன கலடபிடிக்கத் 
தவறினால் அத்தலகய விண்ைப்பதாரர்களுலடய விண்ைப்பம் நதர்வாலையத்தால் உரிய 
 வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய பிறகுவிண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும், ஓராண்டுக்கு நதர்வு 
எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி லவக்கப்படுவர்.(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்  14 (S)& 2W 
உள்ைவாறு ) 
நமற்கூறிய  அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீறப்பட்டால் அவர்கைது விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுலறகலைப்  பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

13. தபாதுவான தகவல்கள் 
A) இட ஒதுக்கீடு விதி இத்ததரிவிற்கு தபாருந்தும். 
B) (i)தமிழ்வழிக் கல்வி மூலம் படித்தேபர்களுக்கு, மாநிலத்தின் கீழ் உள்ை பணிகளில் முன்னுரிலம 

அடிப்பலடயில் நியமனம் தசய்யும் (திருத்த) சட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)-ல் தசால்லப்படுவதாவது: 
தமிழ்வழியில் படித்த ேபர் என்றால், மாநிலத்தில் நேரடி நியமனத்தின் வாயிலாக நிரப்பப்படும் 
பதவிகளுக்கான சிறப்பு விதிகளில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வலர தமிழ்வழியில் 
படித்தவராவார்.  
(ii) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிலமநகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான 
சான்றாவைமாக, பத்தாம்வகுப்பு, பன்னிரண்டாம்வகுப்பு மாற்றுச் சான்றிதழ் / தற்காலிகச்சான்றிதழ் / 
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பட்டச்சான்றிதழ் / மதிப்தபண்பட்டியல் / நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியிலன விண்ைப்பதாரர் 
தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ைார் என பதிவு தசய்யப்பட்டு, குழுமம் அல்லது பல்கலலக்கழகம் அல்லது 
கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து தபறப்பட்டபட்டச் சான்றிதழ் / பட்ட நமற்படிப்புச் சான்றிதழிலன 
இலையவழி விண்ைப்பத்துடன் இலைத்து பதிநவற்றம் தசய்யநவண்டும்.  
(iii) விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வலரக்கும் அலனத்துக் 
கல்வித்தகுதியிலனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ைார் என்பதற்கு ஆதாரமான சான்றுகலை 
கட்டாயம் இலைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இலைத்து பதிநவற்றம் தசய்ய நவண்டும். 
உதாரைம்:- 

1. ஒரு பதவிக்கு பட்டநமற்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியாக இருப்பின், 
விண்ைப்பதாரர் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு, நமல்நிலலக்கல்வி, பட்டப்படிப்பு 
மற்றும் பட்டநமற்படிப்பிலன கட்டாயம் தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும்.  

2. ஒரு பதவிக்கு பட்டப்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியாக இருப்பின், விண்ைப்பதாரர் 
ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு, நமல்நிலலக்கல்வி, பட்டப்படிப்பிலன கட்டாயம் 
தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும்.  

(iv) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான சான்றாவைம் எதுவும் இல்லலதயனில், 
கல்விநிறுவனத்தின் முதல்வர் / தலலலமயாசிரியர் / மாவட்டக்கல்விஅலுவலர் / முதன்லமக் 
கல்விஅலுவலர்/ மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் ேலஅலுவலர் / பதிவாைர்/ நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 
/ கல்விநிறுவனத்தின்தலலவர்/ இயக்குேர் / ததாழில்நுட்பகல்வி இயக்குேர் / கல்வி நிறுவனத்தின் 
இலை இயக்குேர் / பல்கலலகழகங்களின் பதிவாைரிடமிருந்து விண்ைப்பதாரர்களின் 
விதிமுலறகளில் குறிப்பிட்டுள்ை படிவத்தில், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வலரயிலான 
ஒவ்தவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் சான்றிதலழப் தபற்று இலைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 
இலைத்து பதிநவற்றம் தசய்ய நவண்டும். 
(v) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வலரயிலான அலனத்து கல்வித்தகுதிகலையும் தமிழ்வழிக் 

கல்வியில் பயின்றுள்ைார் என்பதற்கான ஆதாரச்சான்றிலன இலைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 
இலைத்து பதிநவற்றம் தசய்ய தவறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரிய ேலடமுலறகளுக்கு 
பின்னர் நிராகரிக்கப்படும்.  

(vi) ஏநதனும் ஒரு பாடத்லத பகுதிநேரமாக படித்ததற்காகநவா / ஏநதனும் நதர்விலன தனித் 
நதர்வராக எழுதியதற்காகநவா, தனியர் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ைார் என சான்றாவைம் 
ஏநதனும் சமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்தகாள்ைப்படமாட்டாது என்பதுடன் உரிய வழிமுலறகலைப் 
பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். (நமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில் உள்ை பத்தி  14(R)& 2W ஐக்” காண்க) 

C) இப்பதவிக்குரிய ததரிவு ததாடர்பாக, மாண்பணம தசன்லன உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் 
உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுலரக் கிலையில் ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுலவயில் இருப்பின், அவற்றின் 
மீதான இறுதி ஆலைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக ததரிவு தசய்யப்படும். 
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D) தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாைர்கள் (பணி முலறலமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(இ)-ல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைவாறு முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடு நூைகர் மற்றும் ேகவல் 
உேவியாளர் நிணை-II மற்றும் நூைக உேவியாளர் இப்பதவிகளுக்கு தபாருந்தும் மற்றும் ஆதரவற்ற 
விதலவ  நூைகர் மற்றும் ேகவல் உேவியாளர் நிணை-II பதவிக்கு மட்டும் தபாருந்தும். 

E) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத் திறனாளிகள் :- 
(i)  அரசாணை (நிணை) எண்51, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP.3.2) துணை, நாள் 

26.12.2017ன்படி மாற்றுத் திைனாளிகளுக்தகன வணகபடுத்ேப்பட்ட இனங்களுக்கு 4% இட 
ஒதுக்கீடு (அணனத்து பிரிவினரும்) இத்தேரிவிற்கு தபாருந்தும். 

பேவியின் தபயர் நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத் 
திறனாளிகள் 

நூைக உேவியாளர் (தபாதுத் துணையின் கீழ் 
ேணைணமச் தசயைக நூைகம்)  

அணனத்து பிரிவினருக்கும் தபாருந்தும் நூைகர் மற்றும் ேகவல் உேவியாளர் நிணை-
II (தபாதுநூைகத் துணையில் கணைஞர் 
நிணனவு நூைகம் மற்றும் அண்ைா 
நூற்ைாண்டு நூைகம்)  

(ii) அரசாணை (நிணை) எண்20, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP.3.2) துணை, நாள் 20.06.2018 
நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத் திறனாளிகள் கீழ்கண்ட பதவிகளுக்கு 
தபாருந்தும். 

பேவியின் தபயர் நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத் 
திறனாளிகள் 

கல்லூரி நூைகர் (அரசு சட்டக் கல்லூரி) 

நிர்ையிக்கப்பட்ட குணைபாடுணடய 
மாற்றுத்திைனாளிகள் ஒதுக்கீடு 
தசய்யப்படவில்ணை.  எனதவ, 
குணைபாடுணடய மாற்றுத்திைனாளிகள் 
இப்பேவிக்கு தபாருந்ோது. 

நூைகர் மற்றும் ேகவல் அலுவைர் 
(அண்ைா நூற்ைாண்டு நூைகம்) 

நிர்ையிக்கப்பட்ட குணைபாடுணடய 
மாற்றுத்திைனாளிகள் ஒதுக்கீடு 
தசய்யப்படவில்ணை.  எனதவ, 
குணைபாடுணடய மாற்றுத்திைனாளிகள் 
இப்பேவிக்கு தபாருந்ோது. 

மாவட்ட நூைக அலுவைர்  
பா.தி.கு., கு.பா., கா.தக., ணக.கா.கு., மூ.வா., 
தோ.மீ., வ.கு, அ.பா., ே.தே., ஆ.அ.கு., 
கு.வ.க.ஆ.கு., ம.ந.தநா., 
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(பா.தி.கு., - பார்ணவ திைன் குணைபாடுணடதயார், கு.பா.,- குணைந்ே பார்ணவ திைனுணடதயார், கா.தக.,-காது 
தகளாதோர், ணக.கா.கு., - ணக, கால்களில் குணைபாடுணடதயார், மூ.வா.,-மூணள வாேம், தோ.மீ.,- 
தோழுதநாயிலிருந்து மீண்டவர், வ.கு., வளர்ச்சி குணைபாடுணடதயார், அ.பா.,- அமிை வீச்சில் 
பாதிக்கப்பட்தடார், ே.தே.,-ேணச நார் தேய்மானமுற்தைார், ஆ.அ.கு,-ஆட்டிசம், அறிவுசார் 
குணைபாடுணடதயார், கு.வ.க.ஆ.கு.,- குறிப்பிடத்ேக்க வணகயிைான கற்கும் ஆற்ைலில் குணைபாடு, 
கா.தக.பா.,-காது தகளாதோர், பார்ணவயற்தைார், ப.இ., - பைவணகயான இயைாணம, ம.ந.தநா. – மன நலிவு 
தநாய்.) 

F)நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிலமகள் 
விதி, 2017-ல் (மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துலற (Divyangjan), சமூக நீதி மற்றும் 
அதிகாரமளித்தல் அலமச்சகம், இந்திய அரசு) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைபடிவத்தில் அரசாலை (நிலல) 
எண்.28, மாற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) ேலத்துலற, ோள் 27.07.2018-ல், வலரயறுக்கப்பட்டுள்ை 
சான்றிதழ் வழங்கக் கூடிய தகுதி வாய்ந்த அலுவலரிடமிருந்து தபறப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிச் 
சான்றிதலழ சமர்ப்பிக்க நவண்டும். . 
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்  14 (M)-ல் உள்ைவாறு ) 

G) நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குலறந்தபட்சம் 30% தபண்களுக்காக 
ஒதுக்கீட்டில்ததரிவு தசய்யப்பட நதர்ச்சியும், தகுதியும் வாய்ந்த நபாதியதபண் விண்ைப்பதாரர்கள் 
கிலடக்கப் தபறாவிடில், அவர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத வகுப்பினலர சார்ந்த 
தகுதிவாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதாரர்கலைக் தகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்ோடு 
அரசுப்பணியாைர்கள் (பணி முலறலமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ைவாறு). 

H) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிலம அடிப்பலடயில் அவர்களுக்தகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வாய்ந்த 
விண்ைப்பதாரர்கள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள், ஆதிதிராவிட வகுப்பினர்களுக்காக 
ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்தபண் தரவரிலசப்படி நிரப்பப்படுவர். 
அருந்ததியர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் 
கிலடக்கப்தபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர் வகுப்லபச் சார்ந்தவர்கலைக் 
தகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாைர்கள் (பணி முலறலமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் 
குறிப்பிட்டுள்ைவாறு). 

I)  இலையவழி விண்ைப்பத்தில் ததரிவிக்கப்பட்ட உரிலம நகாரல்களுக்கான ஆவைச் 
சான்றுகலை இலையவழி விண்ைப்பத்துடன் இலைத்து பதிநவற்றம் தசய்ய நவண்டும். 
விண்ைப்பத்தில் ததரிவிக்கப்படாமல் பின்னர் நகாரப்படும் எந்ததவாரு மாற்றமும், நகாரிக்லகயும் 
ஏற்றுக் தகாள்ைப்படாது. குறிப்பிட்ட காலநேரத்திற்குள் ஆவைங்கலை பதிநவற்ற தவறினால் 
உரிய ேலடமுலறகளுக்குப் பின்னர் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

J) கீழ்க்காணும் உண்லமகலை மலறக்கும்பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ைப்பதாரர்கள் 
நதர்வாலையத்தால் நிரந்தரமாகநவா அல்லது தக்கததன கருதப்படும் காலம் வலரயில் 
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விலக்கிலவக்கப்படுவர். (i) அரசு அல்லது மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள்ை நிறுவனங்கள், 
உள்ைாட்சி மன்றங்கள், தபாதுத் துலற நிறுவனங்கள், சட்டத்தின் வாயிலாக நிறுவப்பட்ட 
நிறுவனங்கள்,அரசுத் துலற கழகங்கள், பல்கலலக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் முலறயாகநவா / 
தற்காலிகமாகநவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (ii) குற்றவியல் நிகழ்வுகள்,  லகதானது, 
குற்றங்களுக்கான தண்டலன தபற்றது. (iii) மத்திய அரசுப் பணியாைர் நதர்வாலையம் / மாநில 
அரசுப் பணியாைர் நதர்வாலையங்களினால் நதர்வு எழுதும் உரிலம இரத்து தசய்யப்பட்டது 
அல்லது தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது. 

K) லகது தசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவலலக்கு ஆட்கள் ததரிவு 
தசய்யும் ஏநதனும் ஒரு முகலமயினால்தலட / தகுதியின்லம தசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற 
ேடவடிக்லக (அல்லது) ஏநதனும் ஒழுங்கு ேடவடிக்லக ததாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல், 
ஆகியவற்றுடன் ததாடர்புலடய சரியான மற்றும் உண்லமயானதகவல்கலை, விண்ைப்பத்தில் 
ததரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அசல் / ஆலை / அரசாலை/ துலற ேடவடிக்லக லகவிடப்பட்ட 
அரசாலை அல்லது இதர ஆவைங்கலை இலையவழி விண்ைப்பத்துடன் இலைத்து 
பதிநவற்றம் தசய்ய நவண்டும். நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் சமர்ப்பித்த பின்னர், 
நியமனம் தபறும் காலம் வலர எப்நபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக நதர்வாலையத்திற்கு 
ததரிவிக்கப்பட நவண்டும். தவறினால், தகுந்த தண்டலனக்குரிய ேடவடிக்லகலய 
நதர்வாலையம் எடுக்கும்.. விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் பத்தி 12 ஐக் காண்க). 

L)  இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகைான வயது, பாலினம்,வகுப்பு 
பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பயிற்று தமாழி,உடற் தகுதி நபான்ற அடிப்பலடத் தகுதிகள் குறித்த 
தவறான தகவல் தகாண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுலமயாக நிரப்பப்படாத 
விண்ைப்பங்களும்உரிய வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும். 

M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்ததவாரு பதவி/ நியமனத்துக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்பட மாட்டாது. 
விண்ைப்பதாரர்கைால் நிரந்தரப்பதிவில் தபாதுவான தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் 
நதர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / தகவல்கள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு 
பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நியமனத்திற்கான இலையவழி விண்ைப்பத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
நதலவயான விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக அல்லது முழுலம தபறாதலவயாக இருந்தால் 
அதற்கு நதர்வாலையம் தபாறுப்பாகாது. 

N) திருேங்லககளின் வகுப்பு நிர்ையம்-: 
i) எந்த ஒரு சாதிச் சான்றிதழும் இல்லாத திருேங்லக விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கைது 

இலையவழி விண்ைப்பத்தில் அரசாலை (நிலல) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சிறுபான்லமயினர் ேலத்துலற, ோள் 
06.04.2015-ன் படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிலனநயா அல்லது ஏலனநயார் 
பிரிவிலனநயா நதர்வு தசய்துதகாள்ைலாம்.  

ii) சாதிச்சான்றிதழ் லவத்துள்ை ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் 
வகுப்பிலனச் சார்ந்த திருேங்லக விண்ைப்பதாரர், அவர்கைது சமூகத்திலனச் 
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சார்ந்தவர்கைாகநவ கருதப்படுவர்.  
iii) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்லபத் தவிர மற்ற 

வகுப்பிலனச் சார்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பலடயில் சாதிச்சான்றிதழ் தபற்றுள்ை 
திருேங்லக விண்ைப்பதாரர், அவருலடய வகுப்பு (class) அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு சாதகமாக நதான்றுகின்ற ஒன்லற, 
ஒருமுலறப் பதிவின்நபாநத நதர்வு தசய்ய நவண்டும். அதன்பிறகு, வகுப்லப எப்தபாழுதும் 
மாற்ற இயலாது. திருேங்லககை வகுப்பு நிர்ையம் குறித்துஅரசாலை நிலல எண்.90, சமூக 
ேலம் மற்றும் சத்துைவுத் [sw8(2)] துலற,ோள். 22.12.2017 –இல் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
     [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)ஐக் காண்க] 

o) நவலல வாய்ப்பில் திருேங்லக விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:- 
1. திருேங்லக விண்ைப்பதார்களின் தபண் என தன்லன அலடயாைப்படுத்திக்தகாள்ளும்  

விண்ைப்பதாரர் தபண்களுக்கான 30 சதவிகிதம் மற்றும் தபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 சதவிகிதம் 
(ஆண் மற்றும் தபண்) ஆகிய இரண்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர். 

2. திருேங்லக விண்ைப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என தன்லன 
அலடயாைப்படுத்திதகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் தபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 சதவிகிதம் இட 
ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் தபண்) கருதப்படுவர். 

3. தமிழ்ோடு திருேங்லககள் ேல வாரியத்தில் இருந்து தபறப்பட்ட  திருேங்லககள்/திருேங்லகஆண் 
/திருேங்லகதபண் சான்றிதழ் தகாண்ட விண்ைப்பதாரர்களுக்கு  மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட 
ஒதுக்கீடு தபாருந்தும 

14)  ஏலனய முக்கிய அறிவுலரகள் 
அ )விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்விற்கான தங்களுலடய தகுதிகலை உறுதி தசய்தல் 

நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ை அறிவுலரகலை ேன்கு படித்த 
பின்னர் தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அலனத்துத் தகுதிகலையும் தபற்றுள்ைனரா என உறுதி 
தசய்து தகாள்ை நவண்டும். கணினி வழித்நதர்வு / சான்றிதழ்சரிபார்ப்பு /  நேர்முகத்நதர்வு/ 
கலந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது ததரிவு தசய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் தற்காலிகமாக 
விண்ைப்பதாரரின் தபயர் நசர்க்கப்படுவதால் மட்டுநம,  ஒரு விண்ைப்பதாரர் பதவி நியமனம் தபற 
உரிலம அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார். எனநவ, விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்லா 
நிலலகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு 
என்றாநலா நதர்வாலைய அறிவுலரகள் அல்லது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ைன என்று 
கண்டறியப்படும் பட்சத்தில், எந்நிலலயிலும், ததரிந்ததடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட, விண்ைப்பத்லத 
உரிய வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கும் உரிலம  நதர்வாலையத்திற்கு  உண்டு.     
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கானவிதிமுலறகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ைவாறு]. 

ஆ) தகுதியுள்ை விண்ைப்பதாரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச்சீட்டுகள், 
www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற நதர்வாலைய இலையதைத்தில் பதிநவற்றம் 
தசய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர் அவற்லற பதிவிறக்கம் தசய்து தகாள்ைநவண்டும். அனுமதிச்சீட்டு 
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தனியாக அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர் நதர்வின் தபாழுது 
அனுமதிச்சீட்டில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ை ஒவ்தவாரு நிபந்தலனலயயும் கட்டாயம் கலடப்பிடிக்க 
நவண்டும்..[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ைவாறு]. 

இ)  ததளிவுலரநவண்டுநவார், தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாைர் நதர்வாலைய அலுவலகத்திலன நேரில் 
அல்லது 1800 419 0958 என்ற கட்டைமில்லா ததாலலநபசி எண்ணின் மூலம், அலனத்து நவலல 
ோட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி வலரததாடர்பு தகாள்ைலாம். ஒரு முலறப் 
பதிவு மற்றும் இலையவழி விண்ைப்பம் குறித்த சந்நதகங்களுக்கு 
helpdesk@tnpscexams.inஎன்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் இதர சந்நதகங்களுக்கு 
grievance.tnpsc@tn.gov.inஎன்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் அனுப்பலாம்     
.[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி -2(V)–ல் குறிப்பு(h)(i)(j)ல்  உள்ைவாறு]. 

ஈ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிமாற்றம்: எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகள் / சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு/ 
வாய்தமாழித் நதர்வு / கலந்தாய்விற்கான ோள் மற்றும் நேரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்சல் மூலமாக அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த தகவல்கள் 
நதர்வாலைய இலையதைத்தில் தவளியிடப்படும். நமற்கூறிய தகவல் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு 
குறுஞ்தசய்தி/ மின்னஞ்சல் ஆகியவற்றின் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்களுக்கு 
ததரிவிக்கப்படும்.குறுஞ்தசய்தி/ மின்னஞ்சல் ஏநதனும் காரைங்களினால் தசன்றலடயாமல் / 
கிலடக்கப்தபறாமல் இருப்பின் அதற்கு நதர்வாலையம் தபாறுப்பாகாது. 

உ) விைம்பர அறிவிக்லக தவளியிடப்பட்ட பின் ததரிவு பணிகள் முழுவதுமாக முடிவுறாமல் தகவல் 
அறியும் உரிலமச் சட்டம், முதலலமச்சரின் தனிப்பிரிவு மூலம் தபறப்படும் மனுக்கள் மற்றும் 
குலறதீர் லமயம் ஆகியவற்றின் கீழ் எவ்வித தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது.     

ஊ) லகப்நபசி மற்றும் இதர மின்னணு  சாதனங்களுக்குத் தலட: 
1) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது தபாருட்கைான கருப்பு 

பந்துமுலன நபனா தவிர, மின்னணு சாதனங்கைானதரவி (Blue Tooth) லகப்நபசி, நிலனவூட்டு 
உள்கட்டலமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய லகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் நமாதிரம் அல்லது ஏலனய 
மின்னணு சாதனங்கள், மின்னணு அல்லாத பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், லகப்லப 
வண்ை எழுது நகால், தபன்சில்,தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் வலரப்படக் கருவிகள், மடக்லக 
அட்டவலை, படிதயடுக்கப்பட்ட வலரபடம், காட்சி வில்லலகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் தபாதுக் 
குறிப்புத் தாட்கள் மற்றும் பதிவுதசய்யும் தனிக்கருவிகைாகநவா நமாதிரம் அல்லது 
லகக்கடிகாரத்தின் இலைப்பாகநவா தகாண்டுவரக் கூடாது. 

2) அவ்வாறான தபாருட்கலை லவத்திருப்நபார் காைப்பட்டால் அவர்கள் ததாடர்ந்து நதர்வு எழுத 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். நமலும், அவர்கைது விலடத்தாள் தசல்லாததாக்கப்படுவதுடன் நதர்வு 
எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் லவக்கப்படுவர். நதலவப்படின், அவ்விடத்திநலநய முழுச் 
நசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

mailto:helpdesk@tnpscexams.in
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3) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் லகப்நபசி உள்ளிட்ட தலடதசய்யப்பட்ட தபாருட்கலை 
நதர்வுக்கூடத்திற்கு தகாண்டுவர நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், அப்தபாருட்களின் 
பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயலாது எனவும் ததரிவித்துக் தகாள்ைப்படுகிறது. 

(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் 17 (E) ஐக் காண்க) 
எ)நதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அலனத்து தகுதிகலையும் 

தபற்றவராக இருத்தல் நவண்டும். விண்ைப்பதாரர்கைால் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ை தகவல்கலை 
நதர்வாலையம் ஐயமறத் ததரிந்து தகாள்ளும்வலர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் கணினி வழித் 
நதர்விற்கு (அதாவது எல்லா நிலலகளிலும்) தற்காலிகமாக ஏற்கப்பட்டுள்ைதாகநவ கருதப்படும். 
விண்ைப்பதாரர் நதர்விற்கு முன்நபா அல்லது பின்னநரா நியமனத்திற்கு நபாட்டியிடத் 
தகுதியற்றவர் என்று நதர்வாலையத்தால் கண்டறியப்பட்டால், எந்நிலலயிலும், அதாவது 
ததரிந்ததடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்லத உரிய வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய பிறகு 
நிராகரிக்கும் உரிலம உண்டு. 

ஏ) ததரிவிக்கப்பட்டுள்ை தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய வழிமுலறகலைப் 
பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படுவதுடன் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த 
ேடவடிக்லக நமற்தகாள்ைவும் நேரிடும். 

ஐ)   ஒழுங்கீனச் தசயல்களுக்குத் தலட: 
நதர்வு எழுதும் அலறயில் மற்ற விண்ைப்பதாரர்களுலடய விலடலய பார்த்து எழுதுதல்/ பார்த்து 
எழுத அனுமதித்தல் அல்லது நவறு ஏநதனும் முலறயற்ற உதவிகலைப் தபறநவா அல்லது தபற 
முயற்சிக்கநவா அல்லது அத்தலகய முலறயற்ற உதவிகலைத் தரநவா அல்லது தர முயற்சிக்கநவா 
கூடாது.     

ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து தகாள்ளும் முலற: 
நதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தவறான ேடவடிக்லகயிநலா 
(அல்லது) நதர்விலன சீர்குலலக்கும் நோக்கத்திநலா (அல்லது) நதர்வாலையத்தால் நதர்விலன 
ேடத்த பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ை அலுவலர் / பணியாைர்கலை தாக்கும் முயற்சியிநலா 
ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்களின் தசயல்கள் கடுலமயான தவறாக 
கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் தண்டலனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

ஓ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகலை மீறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுலறகள் பத்தி 17(E)ன்படி அல்லது நதர்வாலையம் தபாருத்தமானததனக் கருதும் 
தண்டலன விதிக்கப்படும். 

ஔ)  தகாள்குறி வலகத் நதர்விற்கான உத்நதச விலடகள் நதர்வு ேலடதபற்ற ோளிலிருந்து 6 (ஆறு) 
நவலல ோட்களுக்குள்  நதர்வாலைய இலையதைத்தில் தவளியிடப்படும். நதர்வாலையத்தால் 
தவளியிடப்படும் தகாள்குறிவலகத் நதர்விற்கான உத்நதச விலடகள் ததாடர்பாக முலறயீடு 
தசய்ய நவண்டுமானால் நதர்வாலைய இலையதைத்தில் உள்ை Answer Key Challenge என்ற 
சாைரத்லதப் பயன்படுத்தி முலறயீடு தசய்யலாம் (Result – >Answer keys) 
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விண்ைப்பதாரர்கள் தகாள்குறிவலகத் நதர்விற்கான உத்நதச விலடகள் 
நதர்வாலையத்தால் தவளியிடப்பட்ட 7 ோட்களுக்குள் இலையவழி வாயிலாக மட்டுநம 
முலறயீடு தசய்யநவண்டும்.  அஞ்சல் வழியாகநவா அல்லது   மின்னஞ்சல் வழியாகநவா தபறப்படும் 
முலறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

உத்நதச விலடகலை முலறயீடு தசய்வதற்கான அறிவுலரகள் மற்றும் வழிமுலறகள் 
நதர்வாலைய இலையதைத்திநலநய வழங்கப்பட்டுள்ைது.  நமலும் முலறயீடு தசய்ய 
இலையவழி மூலமாகநவா அல்லது நவறுவழியாகநவா வழங்கப்பட்டுள்ை கால அவகாசம் 
முடிவுற்ற நிலலயில் தபறப்படும் எவ்வித முலறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

இலையவழியில் உத்நதச விலடகலை முலறயீடு தசய்வதற்கு உரிய நேரத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நவண்டுநகாைானது ஒவ்தவாரு பாடத்திற்தகனவல்லுேர்கலை தகாண்ட 
குழுவிற்கு பரிந்துலரக்கப்படும்.  நமலும், வல்லுேர் குழுவின் பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில், 
இறுதியான விலடகள் முடிவு தசய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் விலடகள் மதிப்பீடு தசய்யும் பணியானது 
ததாடங்கப்படும். 
 ததரிவுப் பணிகள் முடிவலடயும் வலர இறுதியான விலடகலை நதர்வாலையம் 
தவளியிடாது. 
 நதர்வு ேலடமுலறகள் முழுவதும் நிலறவலடந்த பின்னர், அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த 
விண்ைப்பதாரர் அலனவருலடய விவரங்களும் நதர்வாலைய இலையதைத்தில் 
தவளியிடப்படும்.  
[நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் பத்தி (17(D)(IV) – (XII)ஐக் 
காண்க) 

15. விண்ைப்பிக்கும் முலற 
1. விண்ைப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதர்வாலையத்தின் 

இலையதைங்கள் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 
2. எந்ததவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூலம்ஒருமுலறப்பதிவு எனப்படும் 

நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன கட்டாயமாகும். 
விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/- ஐ தசலுத்தி, பதிவு தசய்து 
தகாள்ை நவண்டும். ஒருமுலறப்பதிவு, பதிவு தசய்த ோள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் வலர 
ேலடமுலறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முலறப் பதிவு கைக்கு (OneTime RegistrationID) 
மற்றும் கடவுச் தசால் மூலமாக மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ைப்பங்கலை சமர்ப்பிக்க 
நவண்டும். 

3. ஒருமுலறப்பதிவில் பதிநவற்றம்தசய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கைது புலகப்படம், லகதயாப்பம் 
ஆகியவற்லற CD/DVD/Pen drive நபான்ற ஏநதனும் ஒன்றில் பதிவு தசய்து தயாராக லவத்திருக்க 
நவண்டும்.  

4. ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுலறப் பதிவுக் கைக்லக (One Time 
Registration ID) உருவாக்க அனுமதியில்லல. 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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5. விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கைக்கு மற்றும் கடவுச்தசால்லலப் 
பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்கைது விவரங்கலை பார்லவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் 
தசய்யலாம். தங்கைது ஒருமுலறப் பதிவு , கடவு தசால்லிலன நவறு ேபரிடநமா (அ) முகவர்களிடநமா 
பகிர்ந்து தகாள்ை கூடாது. 

6. ஒருமுலறப்பதிவு என்பது எந்ததவாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ல. இது 
விண்ைப்பதாரர்களின் விவரங்கலைப் தபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிலன 
உருவாக்க மட்டுநம பயன்படும். எந்ததவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் 
விண்ைப்பதாரர்கள், அறிவிக்லகயில் “Apply”என்ற உள்ளீடு வழிநய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய 
பயனாைர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்தசால் ஆகியவற்லற உள்ளீடு தசய்து விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 

7. விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் தபயலர ததரிவு தசய்ய 
நவண்டும். 

8. புலகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் லகதயாப்பம் இல்லாமல் பதிநவற்றம் தசய்யப்படும் 
இலையவழி விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும். 

9. இணையவழி விண்ைப்பத்ணே திருத்ேம் தசய்ேல்- 
இணையவழி விண்ைப்பத்ணே சமர்ப்பிப்பேற்கான இறுதி தேதிக்குப் பிைகு, அறிவிக்ணகயின் பத்தி 4-ல் 
(முக்கியமான தேதி மற்றும் தநரம்) குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இணைவழி விண்ைப்பத் திருத்ே காைத்தில்  
விண்ைப்போரர்கள் ேங்களது இணைவழி விண்ைப்பத்ணே திருத்ேம் தசய்ய அனுமதிக்கப்படுவர்.  
திருத்ேம் தசய்ேல் காைத்தின் இறுதி தேதிக்குப் பிைகு,  இணையவழி விண்ைப்பத்தில் எந்ே மாற்ைமும் 
தசய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.  விண்ைப்போரர்கள் ோங்கள் இறுதியாக அளித்துள்ள 
விவரங்களின்படி விண்ைப்பங்கள் தசயைாக்கப்படும்.  இது விண்ைப்போரர்களின் தபாறுப்பாகும்.  
தமலும் இணையவழி விண்ைப்பத்தில் ஏற்கனதவ சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விவரங்கணளத் திருத்தியோல் 
ஏற்படும் விண்ைப்பம் நிராகரிப்பிற்கு தேர்வாணையம் தபாறுப்பாகாது.எந்ேதவாரு முணையிலும் 
இணையவழி விண்ைப்பத்தில் உள்ள உரிணமதகாரல்கணள மாற்றியணமப்பேற்காக 
தேர்வாணையத்திற்கு அனுப்பப்படும் தகாரிக்ணககள் /மனுக்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது.  

10. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு 
அ) விண்ைப்பத்லத இலைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முலறயில் தங்கள் 

விண்ைப்பத்லத அச்சிட / நசமிக்க முடியும். 
ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப ேகல் நதலவப்பட்டால், பயனாைர் குறியீடு மற்றும் கடவுச் 

தசால்லல பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் தகாள்ைலாம் / பதிவிறக்கமும் தசய்து தகாள்ைலாம். 
இ) இலையதை விண்ைப்ப அச்சுப்படி (PRINT) அல்லது நவறு எந்தவிதமான ஆதார 

ஆவைங்கலையும் நதர்வாலையத்திற்குஅனுப்ப நவண்டாம்.  
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ைவாறு) 
16.  ஆவைங்கள் பதிநவற்றம் 

1. இந்தப் பதவிக்கான விண்ைப்பத்லதப் தபாறுத்தவலர, விண்ைப்பதாரர்கள் இலைய வழி 
விண்ைப்பத்லத சமர்ப்பிக்கும்நபாது சான்றிதழ்கள் / ஆவைங்கலை இலைய வழி விண்ைப்பத்தில் 
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வழங்கப்பட்ட அலனத்து உரிலம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் ஆதரவாக கட்டாயமாக 
பதிநவற்றம் தசய்யாமல், இலையவழி விண்ைப்பத்லத சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 
 விண்ைப்பதாரர்கைால் பதிநவற்றம் தசய்த சான்றிதழ்கலை தங்கள் ஒரு முலறப் பதிவின் மூலமாக 
சரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ைது. ஏநதனும் சான்றிதழ்கள் தவறாகப் பதிநவற்றப்பட்டாநலா அல்லது 
பதிநவற்றம் தசய்யப்படாவிட்டாநலா அல்லது ஆவைங்கலைப் பதிநவற்றுவதில் ஏநதனும் 
மாற்றங்கள் தசய்யப்பட நவண்டுமாயின் விண்ைப்பதாரர்கள், குறிப்பிட்ட பதவிக்கான நுலழவுச் 
சீட்டு வழங்கும் ோளுக்கு இரண்டு ோட்களுக்கு முன்பு வலர /கணினி வழித் நதர்வு ேலடதபறுவதற்கு 
பன்னிதரண்டு ோட்களுக்கு முன்பு வலரஆவைங்கலைத் திருத்த மற்றும் பதிநவற்றம் தசய்ய 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

(நமலும் விவரங்களுக்கு “பிற்நசர்க்லக III மற்றும்விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் பத்தி  
2W ஐக் காண்க) 

3. விண்ைப்போரர்களுக்கான ேகவல்- எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகள், சான்றிேழ் சரிபார்ப்பு, 
தநர்முகத் தேர்வு மற்றும் கைந்ோய்வு தோடர்பான தேதி மற்றும் தநரம் தபான்ை ேனிப்பட்ட 
ேகவல்கள் விண்ைப்போரர்களுக்கு ேபால் மூைம் அனுப்பப்படமாட்டாது. அவ்விவரங்கள் 
தேர்வாணைய இணையேளத்தில் தவளியிடப்படும். இருப்பினும் விண்ைப்போரர்களின் 
பதிவு தசய்யப்பட்ட அணைதபசி எண் / மின்னஞ்சலிற்கு சான்றிேழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் 
தநர்காைல் ஆகியவற்றிற்கான தேதி மற்றும் தநரத்ணே வைங்க தேர்வாணையம் கூடுேல் 
வசதிணய தசய்கிைது.  அணனத்து புதுப்பிக்கப்பட்ட விவரங்கள்/ ேகவல்களுக்கு 
தேர்வாணைய இணையேளத்ணே அவ்வப்தபாது பார்ணவயிடுமாறு விண்ைப்போரர்கள் 
அறிவுறுத்ேப்படுகிைார்கள்.  தோழிநுட்ப சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட காரைங்களால் 
விண்ைப்போரர்களுக்கு குறுஞ்தசய்தி/மின்னஞ்சல் தசன்ைணடவதில்/தபறுவதில்சிக்கல் / 
ோமேம் ஏற்பட்டால் (ேவறினாலும்) தேர்வாணையம் அேற்கு தபாறுப்பாகாது.  குறுஞ்தசய்தி 
அல்ைது மின்னஞ்சல் தபைாேது தோடர்பாக விண்ைப்போரர்களிடமிருந்து தபைப்படும் 
தகாரிக்ணககள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

17. விண்ைப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி ோள் 
இலையவழி மூலம் 01.03.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி வலர திருத்த /விண்ைப்பிக்க இயலும். 
பின்னர் அச்நசலவ நிறுத்தப்படும். இணையவழி விண்ைப்பத்ணே 06.03.2023 நள்ளிரவு 12.01 மணி 
முேல் 08.03.2023 இரவு 11.59 மணி வணர திருத்ேம் தசய்யைாம்.   இலைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 
இலைத்து பதிநவற்றம் தசய்த ஆவைங்கள் / சான்றிதழ்கள் மாற்ற / பதிநவற்ற / மீள்பதிநவற்றம் 
தசய்ய 01.05.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி வலர அனுமதிக்கப்படுவர். பின்னர் அச்நசலவ 
நிறுத்தப்படும். 
(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதர்வாலையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுலறகலை”நதர்வாலையத்தின் இலையதை முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல்காைலாம்) 
 

 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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மறுப்பு (DISCLAIMER) 

 
 இலைக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாலைகள் தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாைர் 
நதர்வாலையத்தின் இலையதைத்தில் உள்ைன..எனினும், விண்ைப்பதாரர்கள் இத்நதர்விற்கு 
விண்ைப்பிக்கும் நபாது இலைக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாலைகள் இத்நதர்விற்கான விைம்பர 
அறிவிக்லக தவளியிடப்பட்ட ோளிநலா அல்லது அதற்கு முன்நபா இலைக்கல்வி ஏநதனும் 
இருப்பின் அது குறித்த தகவலல விண்ைப்பத்தில் ததரிவித்தும், நமலும் சான்றிதழ்கள் 
பதிநவற்றம் தசய்யும் நபாது அவ்வரசாலைகலையும் நசர்த்து இலைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 
இலைத்து பதிநவற்றம் தசய்ய நவண்டும்.  இவ்வாறு தசய்யத் தவறினால் விண்ைப்பதாரரின் 
விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலைப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும்.  இத்நதர்வின் விைம்பர 
அறிவிக்லக ோளிற்கு பின்பு தவளியிடப்பட்ட இலைக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாலைகள் 
ஏற்றுக்தகாள்ைப்படமாட்டாது. 

 
தசயைாளர் 

 
      

 
  



32 
 

பிற்ச்நசர்க்லக–I 
The following qualifications are declared as equivalent 

 

Sl.No. Qualification G.O. in which  ordered 

1. 
Degree in Library and Information Science 

is equivalent to Degree in Library Science 
G.O.(Ms)No.37, Higher Education 
(K2) Department, dated 17.02.2016 

2. 
M.Sc., Information Science awarded by 

University of        Madras is equivalent to 
P.G. Degree in Library and Information 

Science 

G.O.(Ms)No.171, 
Higher Education (K2) 

Department, dated 30.09.2014 
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பிற்ச்நசர்க்லக–II 
ோள்-I 

LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (B.L.I.S) (DEGREE 
STANDARD) 

Objective type 

CODE NO: 266 
UNIT-I : LIBRARY AND SOCIETY 

(i) Library as a Social Institution; Impact of Libraries on Social, Political, 
Economical, and Cultural aspects, Laws of Library Science. 

(ii) Types of Libraries – Public, Academic and Special Libraries; Library movement 
in India; 

(iii) Library Legislation; Public Library Act; Delivery of Books and Newspapers 
(Public Library) Act; Intellectual Property Rights – Copyright Act. 

(iv) Library associations and Professional bodies - UNESCO, IFLA, ALA; CILIP; 
ILA; IATLIS. 

(v) Role of government agencies in library development
 RRRLF;UGC- INFLIBNET. 

 
UNIT –II : LIBRARY MANAGEMENT 

(i) Management – Concept; Definition; School of Thoughts – Functions of 
Management; (POSDCORB); Library Authority and Committee. 

(ii) Library Sections and Routines – Acquisition, Technical,
 Maintenance, Circulation, Reference and Periodical. 

(iii) Human Resource Management – Job Analysis, Job Description, Recruitment, 
Selection, Training, performance Appraisal, training, motivation, etc. 

(iv) Financial Management– Budget – Types, Sources of income to various types of 
libraries, Physical facilities – Building and Furniture. 

(v) Library Records - Statistics; Reports. 
 

UNIT-III : INFORMATION PROCESSING ( LIBRARY CLASSIFICATION) 
(i) Library Classification – Concept; Definition; Need and Purpose. 
(ii) Library Classification – Types: General and Special; Various Schemes of 

classification – Colon Classification; Dewey Decimal Classification; Universal 
Decimal Classification and Library of Congress Classification. 
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(iii) Structure of knowledge – Modes of Formation of Subject, - Canons and Laws. 
(iv) Facet and Facet analysis – Fundamental categories (PMEST); Analytico- 

Synthetic approach and Devices. 
(v) Notation – Types; Characteristics. 

UNIT- IV : INFORMATION PROCESSING (LIBRARY CATALOGUING) 
(i) Library Cataloguing – Concept; Definition; Need, Purpose and Functions. 
(ii) Library Catalogue – Types – Physical forms and Inner forms - Alphabetical, 

Classified, and Alphabetico-Classified; Trade catalogue; 
(iii) Cataloguing Standards – ISBDs; Cataloguing Codes – Classified Catalogue 

Code of Ranganathan, Anglo-American Cataloguing Rules 
(iv) International Standards – MARC – CCF; UNIMARC; MARC21; Metadata 

 
(v) Subject Headings – Sears‟ List of Subject Headings, LCSH, Centralised and Co- 

Operative Cataloguing. 
 

UNIT – V :- INFORMATION SOURCES 
(i) Information Sources – Types – primary, secondary, and tertiary; Print Vs. 

Electronic resources; Human Vs. Institutional 
(ii) Evaluation of Information Sources – Criteria 
(iii) Secondary Sources: Dictionaries, Encyclopedias, Indexing and Abstracting 

Sources, Directories, Biographical Sources; Geographical Sources 
(iv) Electronic Information Sources - Databases; Full-text databases 
(v) Information Sources – Discipline-oriented sources – Pubmed; INSPEC; etc; 

UGC- e-Sadhsindhu Open sources 
 
UNIT – VI:- INFORMATION SERVICES 

(i) Information Services - Types: Ready reference and Long range reference 
services; User education; Information literacy 

(ii) Literature search – Bibliography compilation and Bibliographical services 
(iii) Current Awareness Service, SDI 
(iv) Indexing and Abstracting services; Referral Service. 
(v) Reprography, Translation and other specialized services 

 
UNIT – VII:- COMPUTER AND COMPUTER APPLICATIONS 

(i) Computer – Definition; Characteristics; Classification of Computers 
Hardware – Generations; Input and Output Devices; Secondary Storage 
Devices; Telecommunication – Concept and Components. 
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(ii) Computer Software – Meaning; Types – System Software and Application 
Software; Operating System – Single user vs. Multi-user; Open Sources vs 
Proprietary 

(iii) Database – Concept; Database Management System (DBMS) – Concepts; 
Functions; 

(iv) Library Automation - Need and Purpose; Areas of library automation; Library 
automation software packages – Proprietary vs. Open. 

(v) Web Technology – Browser, Search Engine, Protocol, ISDN. 
UNIT- VIII :- RESOURCE SHARING AND NETWORKING 

(i) Resource sharing – Concept, Definition, Need, Purpose. 
(ii) Library Co-operation – Concept, Definition, Need and Purpose. 
(iii) Computer Networks – Types – LAN, WAN, MAN; Internet and Intranet 
(iv) Library Networks – Concept, Need, Functions. 
(v) Library Network System – International, OCLC Worldcat;

 National – INFLIBNET, DELNET. 
 

UNIT- IX :- INFORMATION SYSTEM 
(i) Information System – Concept, Characteristics and Functions. 
(ii) Information System, Types – International, National; Subject – Mission 

Oriented; National Knowledge Commission; National Mission on Libraries. 
(iii) Information Systems – International UNESCO, INIS, AGRIS, INSPEC, 

PUBMED, CAS; National – NISCAIR, DESIDOC. 
(iv) Library Consortia – Trends, Functions; UGC – e-sodhsindhu, N-LIST, CSIR 

Consortium. 
(v) Open Access movement; Open Access System. 

 
UNIT-X :- DIGITAL LIBRARY 

(i) Digital Library – Concept, Definitions, Characteristics, Theoritical 
framework, Merits and Demerits. 

(ii) Digital Library Management – Design, Architecture, Standards. 
(iii) Digital Library Initiatives - Initiatives in India; Open Archives Initiatives. 
(iv) Metadata – Definition, Standards, Metadata Harvesting. 
(v) Digital Library – Building process – Digitization; Software and Hardware; 

Institutional repositories. 
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LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE 

(PG DEGREE STANDARD) CODE NO: 267 

UNIT – I INFORMATION AND COMMUNICATION 
(i) Data, Information and Knowledge; Information – Notions; Information 

Theories 
(ii) Library – Social relevance; Types; Functions, Legislation. 
(iii) Information Transfer Cycle; Diffusion pattern; Communication – Theories and 

Models; Channels and Barriers to Communication 
(iv) Information / Memory institution of different kinds: Libraries, Archives, 

Documentation Centers, Information Analysis Centers, Museums and 
respective roles and functions. 

(v) Professional bodies and Association – UNESCO, IFLA, ALA, CILIP, ILA, 
IASLIC, IATLIS, etc 

 
UNIT–II MANAGEMENT OF INFORMATION CENTRES 

(i) Management - Concept, Definition; Schools of Management Thought, functions 
of Management (POSDCORB). 

(ii) Human Resource Management - Organisation models; job description and job 
Analysis; selection, recruitment, training 

(iii) Financial Management: Planning and Control; Resource generation; Budget and 
Budgeting; Budgetary control techniques; Cost Benefit, Cost Effective analysis 

(iv) Materials Management: Collection development Policy; Issues – selection, 
acquisition; Library routines, Circulation, Preservation and conservation, 
Physical facilities - building and equipments, Marketing of information. 

(v) Planning – Concept, Definition Types; Systems Analysis and Design; Knowledge 
Management, total quality management, MBO and MIS 

UNIT-III KNOWLEDGE ORGANISATION 
(i) Universe of Subjects; Modes of formation of Subjects; Knowledge Organization 
(ii) Classification- Various Schemes of Classification - CC, UDC, LC and DDC 

– Overview; BSO; General theory of classification; CRG; Cannons and Principles 
- Idea, Verbal and Notation planes; Facet analysis; 
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(iii) Cataloguing - Purpose, Structure, Types – Inner and Physical forms; Normative 
Principles, Canons & Laws; Standards – ISBDs, AACR, RDA; FRBR 

(iv) Subject Cataloguing – Principles; Subject heading lists; Thesauri and Vocabulary 
control 

(v) Bibliographic formats – International Standards - ISO 2709, MARC21, 
UNIMARC, CCF and National formats. Metadata – Standards: Dublin Core, 
Mark up languages – HTML, XML, RDF 
 

UNIT-IV INFORMATION SOURCES 
(i) Information Sources – Types – Documentary and Non documentary; Primary, 

Secondary and Tertiary; Electronic Sources of Information; Human and 
Institutional Sources; Invisible Colleges; Technological Gatekeepers 

(ii) Reference Sources - Ready Reference Sources – Types - Dictionaries, 
Encyclopedias, Annuals, Biographical sources, Handbooks and Manuals, 
Geographical Sources. 

(iii) Bibliographical Sources – Bibliographies; Union Catalogues; Indexing and 
Abstracting sources; News summaries; 

(iv) Web Resources - Subject Gateways and Portals; Databases – Bibliographical, 
Abstracting and Indexing; Full-text databases; Citation Databases 

(v) Evaluation of Information sources - Print and Web Resources; Multimedia; 
Open Access Resources 

 
UNIT-V INFORMATION SYSTEM, PRODUCTS AND SERVICES 

(i) Information Systems - Concept, Purpose, and Types; Global & National 
Information Systems; MEDLARS, INIS, AGRIS, INSPEC, OCLC, ERONAT, 
NISCAIR, NASSDOC, Library Networks: INFLIBNET, DELNET, etc. 

(ii) Information Services- Users Education and Information Literacy; Documents 
Delivery, Translation; Current Awareness, SDI, E-Alert & Web- based Services 

(iii) Users of Information- Understanding the users; Categories of users and their 
needs; Information use contexts; Information seeking behaviour of users; 
Theories of Information seeking behaviour. 

(iv) Information Analysis and Consolidation Products and Services. 
(v) Use Studies; Methods of Users studies; Major information users and use studies 

and their findings 
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UNIT-VI INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL 
(i) Information Retrieval System – Concept, Definition, and Components 
(ii) Indexing systems – Pre-coordinate and Post-coordinate; General Theory of 

Subject Indexing; Keyword Indexing; Citation Indexing 
(iii) Information Retrieval Models – Boolean, Probabilistic, Cognitive and Vector 

Models; Alternative IR Models: algebraic and probabilistic models (Bayesian 
networks) 

(iv) Search and Searching - Search Process; Search strategies; Search engines 
(v) Evaluation of Information Retrieval Systems - Purpose, Criteria – Recall and 

Precision; Major Evaluation Studies – MEDLARS; SMART Retrieval; STAIRS, 
Project TREC. 

UNIT-VII RESEARCH METHODS 
(i) Research    - Concept, Definition, Objectives and Significance; Types; 

Research Problems 
(ii) Research Design – Definition, Need; Sampling; Hypothesis – Types and Testing 

(iii) Methods and Tools - Data collection - Survey, Experimental, Case-study, 
Observation, Questionnaire, Interview schedules. 

(iv) Introduction to Statistics; definition of statistical terms-population, sample, data 
and variables; frequency distributions; scales of measurement; presentation of 
data- graphical and tabular; frequency tables, histogram, frequency curves; 
correlation and regression analysis; measures of central tendency. 

(v) Report Writing – Components of a Research Report; Style manuals – MLA, 
APA, Chicago, Turabian. 

 
UNIT-VIII INFORMATION TECHNOLOGY (IT) AND LIBRARY AUTOMATION 

(i) Information Technology – Concept – Definition - Evolution of Digital Computers; 
Introduction to Telecommunications; Number Systems: Binary, Octal, 
Hexadecimal, Representation of Numbers in Computers; Character 
Representation: ASCII, ISCII and UNICODE; File formats 

(ii) Basic components of a Computer – Arithmetic Logic Unit; Control Unit; Memory 
Unit – Static and Dynamic RAM, ROM, Cache memory; Input / Output devices 

(iii) Operating System-   Linux,   Windows;   Fundamentals   of   Programming; 
Introduction to C programming; Object Oriented programming; Java, PHP 

(iv) Database Management System– Concepts, Functions; Integrity and Security issues 
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(v) Library Automation - Overview of library automation software; Criteria for 
selection of software; and Hardware (including differently-abled); Open and 
Commercial LMS 

UNIT-IX DIGITAL LIBRARIES 
(i) Digital Libraries - Concept and Definition; Historical development of Digital 

Libraries. Copyright and license issues. 
(ii) Digitization Process - Software, Hardware and Best practices; Scanners and Scanner 

types; OCR and OCR software 
(iii) Technology for DLs - Open source software - Open Standards and File 

formats; Harvesting metadata, OAI-PMH and DL Interoperability; 
(iv) Digital Library Architecture - Grid architecture; Open URL integration; 
(v) Digital Resources Management - Digital Preservation- Persistent identifiers – DOI 

and CNRI Handles; Multilingual digital repositories and Cross- language 
information retrieval 

UNIT-X QUANTITATIVE TECHNIQUES AND INFORMETRICS 
(i) Informetrics -   Genesis, Scope and Definition; Librametry, Bibliometrics, 

Scientometrics and Webometrics 
(ii) Classical Bibliometrics laws - Zip’s Law, Lotka’s Law, Bradford’s Law of 

Scattering; Generalized Bibliometrics distributions. 80-20 rule, Price’s Law relating 
to scientific productivity; Analysis of use statistics. 

(iii) Growth and Obsolescence of literature - Various growth models; Aging factor and 
half-life: real vs. apparent; synchronous vs. diachronous. 

(iv) Citation analysis - Bibliographic Coupling and Co-citation Analysis 
(v) Bibliometric indicators: Impact factor, h-index, g-index,i-10;Mapping of Science; 

Citation Index. 
 

********* 



ோள்-II 
SYLLABUS FOR EXAMINATION (CBT Method) 

பகுதி - அ 
கட்டாய தமிழ்தமாழி தகுதித் நதர்விற்கான பாடத்திட்டம் 

(தகாள்குறி வினாவிற்கான தலலப்புகள் ) 
பத்தாம் வகுப்பு தரம் 

1. பிரித்ததழுதுதல் / நசர்த்ததழுதுதல். 
 

2. எதிர்ச்தசால்லல எடுத்ததழுதுதல். 
3. தபாருந்தா ச்தசால்லலக் கண்டறிதல். 
4. பிலழ திருத்தம் (i) சந்திப்பிலழலய நீக்குதல் ( ii) மரபுப் பிலழகள், வழுவுச் தசாற்கலை நீக்குதல் / 

பிறதமாழிச் தசாற்கலை நீக்குதல். 
5. ஆங்கிலச் தசால்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் தசால்லல அறிதல். 
6. ஒலி மற்றும் தபாருள் நவறுபாடறிந்து சரியான தபாருலையறிதல். 
7. ஒரு தபாருள் தரும் பல தசாற்கள். 
8. நவர்ச்தசால்லலத் நதர்வு தசய்தல். 
9. நவர்ச்தசால்லலக் தகாடுத்து / விலனமுற்று, விலனதயச்சம், விலனயாலலையும் தபயர், 

ததாழிற்தபயலர / உருவாக்கல். 
10. அகர வரிலசப்படிதசாற்கலை சீர் தசய்தல். 
11. தசாற்கலை ஒழுங்குப்படுத்தி தசாற்தறாடராக்குதல். 
12. இருவிலனகளின் தபாருள் நவறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குவிந்து-குவித்து 
13. விலடக்நகற்ற வினாலவத் நதர்ந்ததடுத்தல். 
14. எவ்வலக வாக்கியம் என க்கண்தடழுதுதல் - தன்விலன, பிறவிலன, தசய்விலன,  தசயப்பாட்டு 

விலன வாக்கியங்கலைக் கண்தடழுதுதல். 
15. உவலமயால் விைக்கப்தபறும்  தபாருத்தமான தபாருலைத் நதர்ந்ததழுதுதல் 
16. அலுவல்சார்ந்ததசாற்கள் (கலலச்தசால்) 
17. விலடவலககள். 
18. பிறதமாழிச் தசாற்களுக்கு இலையான தமிழ்ச் தசாற்கலைக் கண்டறிதல் (எ.கா.) 

நகால்டுபிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 
19. ஊர்ப் தபயர்களின் மரூஉலவ எழுதுக (எ.கா.)  தஞ்சாவூர் – தஞ்லச 
20. நிறுத்தற்குறிகலை அறிதல். 
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21. நபச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்கு (வாரான் – வருகிறான்). 
22. தசாற்கலை இலைத்து புதிய தசால் உருவாக்கல். 
23. தபாருத்தமான காலம் அலமத்தல் 

 (இறந்தகாலம்,  நிகழ்காலம்,  எதிர்காலம்). 
24. சரியான வினாச் தசால்லலத் நதர்ந்ததடு. 
25. சரியான இலைப்புச் தசால் 

(எனநவ, ஏதனனில், ஆலகயால், அதனால், அதுநபால). 
26. அலடப்புக்குள் உள்ை தசால்லலத் தகுந்த இடத்தில் நசர்க்க. 
27. இருதபாருள் தருக. 
28. குறில் – தேடில் மாற்றம், தபாருள் நவறுபாடு. 
29. கூற்று, காரைம் – சரியா? தவறா? 
30. கலலச்தசாற்கலைஅறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence – தசயற்லக நு 
ண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கணினி 

31. தபாருத்தமான தபாருலைத் ததரிவு தசய்தல் 
32. தசாற்களின் கூட்டுப் தபயர்கள் (எ.கா.)  புல் –புற்கள் 
33. சரியான ததாடலரத் நதர்ந்ததடுத்தல் 
34. பிலழ திருத்துதல் (ஒரு-ஓர்) 
35. தசால் – தபாருள் – தபாருத்துக 
36. ஒருலம-பன்லம பிலழ 
37. பத்தியிலிருந்து  வினாவிற்கான சரியான விலடலயத் நதர்ந்ததடு. 
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ோள்-II 
 

பகுதி-ஆ 
தபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் ேரம்) 

குறியீட்டு எண்.003 
அலகு–I: தபாது அறிவியல் 

(i) அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உைர்வு – பகுத்தறிதல் - தபாருள் உைராமல் 
கற்றலும் கருத்துைர்ந்து கற்றலும் - கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து 
தகாள்வேற்கான ஒரு கருவி அறிவியல். 

(ii) நபரண்டத்தின் இயல்பு - தபாது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் - பருப்தபாருளின் 
பண்புகள், விலச, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் - அன்ைாட வாழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், 
காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, தவப்பம், அணுக்கரு இயற்பியல், நலசர் (LASER), மின்னணுவியல் 
மற்றும் ேகவல் ததாடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்பலட தகாட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள். 

(iii) தனிமங்களும் நசர்மங்களும், அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், தபட்நராலிய தபாருட்கள், 
உரங்கள், பூச்சிதகால்லிகள். 

(iv) உயிரியலின் முக்கியநகாட்பாடுகள், உயிர் உலகின் வலகப்பாடு, பரிைாமம், மரபியல், 
உடலியங்கியல், உைவியல், உடல் ேலம் மற்றும் சுகாதாரம், மனிதநோய்கள். 

(v) சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல். 
அலகு-II: ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

(i) வரலாறு -  அண்ணம நிகழ்வுகளின் ததாகுப்பு - நதசியச் சின்னங்கள் – மாநிலங்கள் குறித்த 
விவரங்கள் - தசய்திகளில் இடம்தபற்ற சிறந்த ஆளுலமகளும் இடங்களும் - விலையாட்டு – 
நூல்களும் ஆசிரியர்களும். 

(ii) ஆட்சியியல் - இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முணைணமகளும் - தபாது 
விழிப்புைாா்வும் (Public Awareness) தபாது நிர்வாகமும் – ேலன்சார் அரசுத் திட்டங்களும் 
அவற்றின் பயன்பாடும், தபாது விநிநயாக அலமப்புகளில் நிைவும் சிக்கல்கள். 

(iii) புவியியல் - புவியியல் அலடயாைங்கள்.  
(iv) தபாருைாதாரம் - தற்நபாலதய சமூக தபாருைாதார பிரச்சிலனகள். 
(v) அறிவியல் – அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்பத்தில் அண்ணமக்காை கண்டுபிடிப்புகள். 
(vi) கணை, அறிவியல், இைக்கியம் மற்றும் ேத்துவம் ஆகிய தவவ்தவறு துணைகளில் ேனித்துவம் 

தகாண்ட ஆளுணமகள் 
அைகு–III: இந்தியாவின் புவியியல் 

(i) அணமவிடம் – இயற்ணக அணமவுகள் – பருவமணை, மணைப்தபாழிவு, வானிணை மற்றும் 
காைநிணை – நீர் வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்ணக 
வளங்கள் – காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் – தவளாண் முணைகள். 

(ii) தபாக்குவரத்து - ேகவல் தோடர்பு. 
(iii) சமூகப் புவியியல் – மக்கள் தோணக அடர்த்தி மற்றும் பரவல் – இனம், தமாழிக் குழுக்கள் மற்றும் 

முக்கியப் பைங்குடிகள். 
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(iv) இயற்ணகப் தபரிடர் – தபரிடர் தமைாண்ணம – சுற்றுச்சூைல் மாசுபடுேல்: காரைங்களும் ேடுப்பு 
முணைகளும் – பருவநிணை மாற்ைம் – பசுணம ஆற்ைல். 

அைகு–IV: இந்தியாவின் வரைாறும் பண்பாடும் 
(i) சிந்து சமதவளி நாகரிகம் – குப்ேர்கள், தில்லி சுல்ோன்கள், முகைாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் 

– விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காைம் - தேன் இந்திய வரைாறு. 
(ii) இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரைாற்றில் மாற்ைங்களும் தோடர்ச்சியும். 
(iii) இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், தவற்றுணமயில் ஒற்றுணம – இனம், தமாழி, வைக்காறு. 
(iv) இந்தியா ஒரு மேச்சார்பற்ை நாடு, சமூக நல்லிைக்கம்.  

அலகு-V: இந்திய ஆட்சியியல் 
(i) இந்திய அரசியைணமப்பு - அரசியலலமப்பின் முகவுலர - அரசியலலமப்பின் முக்கிய கூறுகள் - 

ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிநரதசங்கள். 
(ii) குடியுரிலம, அடிப்பலட உரிலமகள், அடிப்பலடக் கடலமகள், அரசின் தேறிமுலறக் 

நகாட்பாடுகள். 
(iii) ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் - மாநில நிர்வாகம், மாநில சட்டமன்றம் – 

உள்ைாட்சி அலமப்புகள், பஞ்சாயத்து ராஜ். 
(iv) கூட்டாட்சியின் அடிப்பணடத் ேன்ணமகள்: மத்திய - மாநில உறவுகள். 
(v) நதர்தல் - இந்திய நீதி அலமப்புகள் - சட்டத்தின் ஆட்சி. 
(vi) தபாதுவாழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு ேடவடிக்லககள்- தைாக்பால் மற்றும் தைாக் ஆயுக்ோ - 

தகவல் உரிலம - தபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் - நுகர்நவார் பாதுகாப்பு அலமப்புகள் - மனித 
உரிலமகள் சாசனம். 

அலகு-VI: இந்தியப் தபாருைாதாரம் 
(i) இந்தியப் தபாருைாதாரத்தின் இயல்புகள் - ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் - ஒரு மதிப்பீடு - 

திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆநயாக். 
(ii) வருவாய் ஆதாரங்கள் - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி - நிதி தகாள்ணக மற்றும் பைவியல் தகாள்ணக - 

நிதி ஆலையம் – மத்திய மாநிை அரசுகளுக்கிணடதயயான நிதிப் பகிர்வு -  சரக்கு மற்றும் 
நசலவ வரி. 

(iii) இந்திய தபாருைாதார அலமப்பு மற்றும் நவலலவாய்ப்பு உருவாக்கம்,  நிலச்  சீர்திருத்தங்கள் 
மற்றும் நவைாண்லம - தவளாண்ணமயில் அறிவியல் தோழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – 
ததாழில் வைர்ச்சி – ஊரக நைன்சார் திட்டங்கள் – சமூகப் பிரச்சிலனகள் - மக்கள் ததாலக, 
கல்வி, ேலவாழ்வு,  நவலலவாய்ப்பு, வறுலம. 

அலகு–VII: இந்திய நதசிய இயக்கம் 
(i) நதசிய மறுமலர்ச்சி - ஆங்கிதையர் ஆட்சிக்கு எதிரான ததாடக்க கால எழுச்சிகள் – இந்திய 

தேசிய காங்கிரஸ் – தலலவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்நபத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், 
வ.உ.சிேம்பரனார், ஜவகர்ைால் நேரு, காமராசர், மகாத்மா காந்தி, தமௌலானா அபுல் கலாம் 
ஆசாத், ேந்ணே தபரியார், இராஜாஜி, சுபாஷ் சந்திர நபாஸ், ரவீந்திரநாத் ோகூர் மற்றும் பலர். 

(ii) விடுதலலப் நபாராட்டத்தின் பல்நவறு நிலலகள்: அகிம்லச முலறயின் வைர்ச்சி மற்றும் 
புரட்சிகர இயக்கங்கள். 

(iii) வகுப்புவாதம் மற்றும் தேசப்பிரிவிலன. 
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அைகு–VIII: ேமிழ்நாட்டின் வரைாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல்  இயக்கங்கள் 
(i) தமிழ் சமுதாய வரலாறு, அது தோடர்பான ததால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்க காலம் முதல் 

இக்காலம் வலரயிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. 
(ii) திருக்குறள்:   

அ) மதச் சார்பற்ற தனித்தன்லமயுள்ை இலக்கியம். 
       ஆ) அன்றாட வாழ்வியநலாடு ததாடர்புத் தன்லம 

இ) மானுடத்தின் மீோன திருக்குறளின் ோக்கம் 
ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – சமத்துவம், மனிதநேயம்  
     முதலானலவ 
உ) சமூக அரசியல் தபாருைாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின்  
      தபாருத்தப்பாடு 
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் நகாட்பாடுகள் 

(iii) விடுதலலப் நபாராட்டத்தில் தமிழ்ோட்டின் பங்கு – ஆங்கிநலயருக்கு எதிரான ததாடக்க கால 
கிைர்ச்சிகள் – விடுேணைப் நபாராட்டத்தில் தபண்களின் பங்கு. 

(iv) பத்ததான்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்ோட்டின் சமூக – அரசியல் 
இயக்கங்களின் பரிைாம வைர்ச்சி – நீதிக்கட்சி, பகுத்ேறிவு வாேத்தின் வளர்ச்சி - சுயமரியாலத 
இயக்கம், திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்பலட தகாள்லககள், 
தந்லத தபரியார் மற்றும் நபரறிஞர் அண்ைாவின் பங்களிப்புகள். 

அலகு-IX: தமிழகத்தில் வைர்ச்சி நிர்வாகம்  
(i) தமிழ்ோட்டின் மனிதவை நமம்பாட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்லற நதசிய மற்றும் பிற 

மாநிலங்களுக்கான குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் -தமிழகத்தின் சமூக தபாருைாதார 
வைர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு.  

(ii) அரசியல் கட்சிகளும் பைேரப்பு மக்களுக்கான நைத்திட்டங்களும் – இடஒதுக்கீட்டுக் 
தகாள்ணகக்கான நியாயங்களும் சமூக வளங்கணளப் தபறும் வாய்ப்புகளும் – தமிழகத்தின் 
தபாருைாதார தபாக்குகள் - தமிழகத்தின் சமூக தபாருைாதார வைர்ச்சியில் சமூகேலத் 
திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும்.  

(iii) சமூக நீதியும் சமூக நல்லிைக்கமும் சமூகப் தபாருைாதார நமம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள். 
(iv) தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நைவாழ்வு (Health) முலறலமகள் . 
(v) தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் தபாருைாதார வைர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும். 
(vi) பல்நவறு துலறகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ை சாதலனகள். 
(vii) தமிழகத்தில் மின்னாளுலக.  

அலகு–X: திறனறிவும் மனக்கைக்கு நுண்ைறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 
(i) சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்தபறு தபாதுக் காரணி (HCF) – மீச்சிறு தபாது மடங்கு (LCM). 
(ii) விகிேம் மற்றும் விகிோச்சாரம். 
(iii) ேனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப்பு – தகாள்ளளவு – காைம் மற்றும் தவணை. 
(iv) ேருக்கக் காரைவியல் – புதிர்கள் – பகணட – காட்சிக் காரைவியல் – எண் எழுத்துக் 

காரைவியல் – எண் வரிணச. 
********** 
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பிற்ச்நசர்க்லக–III 

 
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.  Degree/ PG Degree mark sheet 

4.  Educational qualification: (prefer para 5(B) of this Notification) 

Degree certificate/ PG Degree certificate/ Ph.D Degree in Library Science / Post 

Graduate Diploma Certificate in Library Automation Land Networking/ 

Consolidated Mark Sheet 

5.  BLIS, MLIS Certificate and Mark Sheet (Consolidated) 

6.  SLET, NET, SET Certificate (if applicable) 

7.  Ph.D all documents related to para 5(B) of this notification (if applicable) 

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

9.  PSTM Certificate up to prescribed educational qualification of entire duration.  

(if applicable) 

10.  Community Certificate 

11.  Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board / Differently Abled 

book (if applicable) 

12.  Exemption for Tamil Eligibility Test. (If claimed in the online application) 

Disability Certificate as prescribed in G.O (Ms) No.08, Welfare of 

Differently Abled Persons (DAP-3.2) Department, dated 21.09.2021. 

Model format enclosed with Annexure-IV-A (Appendix-I) of this 

Notification. 

13.  Experience Certificate (If applicable) 

14.  Destitute Widow Certificate (if applicable) 

15.  Ex-servicemen  (if applicable) 

16.  Transgender ID Card with Gender (if applicable) 

17.  Gazetted copy for name change (if applicable) 

18.  No Objection Certificate (if applicable) 

19.  Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of 

pending cases for Criminal cases registered (if applicable) 

20.  Other Documents (if any) 
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பிற்நசர்க்லக – IV 
 

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: 
  



47 

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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பிற்நசர்க்லக – IV-A 
APPENDIX-I 

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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பிற்நசர்க்லக – V 

Experience certificate for the posts of Librarian and Information Officer in 

Anna Centenary Library and District Library Officer 
 

1. Name and Address of the Institution/ 

Organization*  
:  

2. Whether the said Institution Organisation is 

State Government/ Central Government/ 

Private 

:  

3. Name of the Employee and Date of Birth  :  

4. Qualification possessed by the Employee on 

the Date of Joining Service in the above 

said Institution/ Organisation 

:  

5. Designation and period of Experience of the 

Employee (To be mentioned by issuing 

authority) 

:  

6. Nature of the Work/ Duty performed by the 

Employee (To be mentioned in brief) 
  

7. Whether the Employee possesses 

experience as laid in the Notification for the 

Post of________ (relevant post may 

mentioned) 

:  

8. Whether Attendance Register/ Attendance 

Rolls/ Pay Register and other records/ 

available for this Employee 

:  

 
 

 
 

Office Seal: 
 

 

Date: 
 

Place:                                                                                    Signature  
 

 

                                                                                Name & Designation of the  
                                                                                           issuing Authority: 
 

Note: 
 
 

* Institution/ Organisation means Schools/ Colleges/ Universities/ Deemed 
Universities/ Private Organisation which has Library 

*    Institution/ Organisation which issues the certificate is cautioned that issuing of 

any certificate containing false details will lead to legal/ penal action on them. 
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Experience certificate for the post of College Librarian in Law Colleges 

 

Date: 

Place:                                              Signature, Name and Designation of  
                         the Head of Institution/Competent  

authority(with Seal of the office/Officer) 
 

NOTE: 

1)  A certificate in the format prescribed in above should be obtained from the Head of 

the Institution/Competent authority wherein the individual had served or the authority 

competent to issue such certificate in that institution. 

2)  The Head of Institution/Competent authority who issues the certificate is cautioned 

that issuing of any certificate containing false details will lead to legal /penal action 

against them. 

 

 
 

 

 
 

 

  

1. Name of the Employee and Date of Birth 
 

: 
 

 

2.  Designation of the Employee 
(Librarian/ Assistant Librarian / Library Assistant 

/Cataloguer) 

 
 

3. Name and Address of the Organization/ Institution 
 

: 
 

4. Type of  Organization/Institution 
(Government/University Library/Quasi Government 

Organisation Library/Public Sector Library/Private 
Library  wherein Library automation software is 

used) 
 

: 

 

5. Period of Experience  
From (Date)   to (Date) 

: 
 

6. Total Experinece  
 
(YY/MM/DD) 

: 
 

7. CERTIFICATE 
The above said employee is experienced in maintenance and upkeep of Library 

as stated above.  The above particulars furnished by us are correct. 
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பிற்நசர்க்லக –VI 
கணினி வழித் நதர்வு 

முக்கிய விதிமுலறகள் 
தகாள்குறிவலகவினாத்தாள் 

 
a) ஒநரநேரத்தில்ஒருவினாமட்டுநமகணினித்திலரயில்நதான்றும்.  

 
b) நதர்வுஎழுதுவதற்கானகாலஅைவானது, திலரயின் நமல் வலது மூலலயில் உள்ை count down 

timer மூலம் காண்பிக்கப்படும். இது மீதமுள்ை நேரத்லத Time Left: என காண்பிக்கும். நதர்வின் 
ததாடக்கத்தில், timer 180 நிமிடங்கலைக் காண்பிக்கும்(நதர்வில் உதவியாைருடன் வரும் 
தகுதியான மாற்றுத் திறனாளி விண்ைப்பதாரர்களுக்கு 240 நிமிடங்கள்). இது காலப்நபாக்கில் 
படிப்படியாகக் குலறயும். Timer பூஜ்ஜியத்லத அலடயும்நபாது, நதர்வு தானாகநவ முடிவலடயும், 
அதன்பிறகு உங்கள் நதர்வானது கணினி அலமப்பால் தானாகநவ சமர்ப்பிக்கப்படும். 

 
c) நகள்விஎண் தபட்டி: 
1. திலரயின் வலது பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ை நகள்விஎண் தபட்டியானது பின்வரும் 

குறியீடுகளில் ஒன்லறப் பயன்படுத்தி ஒவ்தவாரு நகள்வியின் நிலலலயயும் காண்பிக்கும் 

 

 
நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிலன பார்க்கவில்லல 

 
நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிற்கு விலடயளிக்கவில்லல 

 
நீங்கள் இந்த வினாவிற்கு விலடயளித்துவிட்டீர்கள். 

 
நீங்கள் இன்னும் விலடயளிக்கவில்லல ஆனால் வினாவிலன மீண்டும் 
பார்ப்பதற்காக குறித்துள்ளீர்கள். 

 
நீங்கள் விலடயளித்துவிட்டு மீண்டும் சரிபார்க்க குறித்துள்ளீர்கள்.  அவ்வாறு 
சரிபாக்க இயலாவிட்டாலும் உங்கள் விலடகள் மதிப்பீட்டிற்கு எடுத்துக் 
தகாள்ைப்படும் 

‘Marked for Review’என்கிற நிலலயில் உள்ை நகள்விகலை மீண்டும் ஒரு முலற நீங்கள் 
சரிபார்க்க நவண்டும் என்பலத ததரிவிக்கின்றன. 
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2. .நகள்விஎண் தபட்டியின் இடது பக்கத்தில் நதான்றும் ">" அம்புக்குறிலயக் கிளிக் தசய்வதன் 
மூலம் நகள்விஎண் தபட்டியின் அைலவ நீங்கள் குலறக்கலாம். இதன் மூலம் திலரயில் 
உங்கள் நகள்விலய தபரிதாக்கிப் பார்க்கலாம். நகள்விஎண் தபட்டிலய மீண்டும் பார்க்க 
விரும்பினால், திலரயின் வலதுபுறம் உள்ை "<" அம்புக்குறி மீது கிளிக் தசய்யவும். 

உங்கள் நகள்விப் பகுதிலய நமலிருந்து கீழாகநவா, கீழிருந்து நமலாகநவா ஸ்க்நரால் 

தசய்யாமநலநய பார்க்க விரும்பினால்  மற்றும் ஆகிய குறிகலைப் பயன்படுத்தலாம். 

3. பதிலளிக்கப்பட்டவினாக்கள், பதிலளிக்கப்படாதவினாக்கள்,பார்க்கப்படாத 
வினாக்கள்,சரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ைலவ மற்றும் பதிலளிக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒரு 
முலற சரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ைலவ ஆகிய அலனத்தும் ததாகுக்கப்பட்டு 
நகள்விஎண் தபட்டியின் நமநல காட்டப்படும். 

 
d) ஒருநகள்விக்கு விலடயளித்தல் 

i) வினாக்கைானது ஏறுமுக வரிலசப்படி ஒவ்தவான்றாக கணினித்திலரயில் நதான்றும். 
அதற்கு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விலடயளிக்கவும். 

ii) ஒரு வினாவிற்கான விலடலயத் நதர்வு தசய்ய அதற்தகன அளிக்கப்பட்டுள்ை விலடத் 
ததரிவுகளில் ஒன்றின் மீது கிளிக் தசய்யவும். 

iii) ஒவ்தவாரு வினாவிற்கும் விலடயளித்த பின் உங்கள் விலடலய நசமிக்க Save and Next 
பட்டன் மீது கிளிக் தசய்யவும். அவ்வாறு தசய்யாவிட்டால், உங்கள் விலடகள் 
நசமிக்கப்படமாட்டாது. 

iv) நீங்கள் நதர்ந்ததடுத்த விலடத் ததரிலவ நீக்க நவண்டுதமனில், நதர்ந்ததடுத்துள்ை விலடத் 
ததரிவின்மீதுள்ை பட்டலன கிளிக் தசய்யவும் அல்லது Clear Response பட்டன் மீது கிளிக்  
தசய்யவும். 

e) படங்கலைப் தபரிதாக்குவதற்கான  அறிவுறுத்தல்கள் 

வினாவில் வழங்கப்பட்டுள்ை படத்லத தபரிதாக்கிப் பார்க்க, படத்தின் மீது கிளிக் தசய்து மவுசில் 
உள்ை ஸ்க்நராலிங் வீலல சுழற்றவும். 

 
விண்ைப்பதாரர்கள் ஏநதனும் முலறநகட்டில் ஈடுபடுவது கண்டறியப்பட்டால், நதர்வாலையம் 
எடுக்கும் ேடவடிக்லக / தண்டலனக்கு உள்ைாக  நேரிடும்.  
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பிற்நசர்க்லக –VII 

ததரிவுமுலற குறித்த உத்நதச கால அட்டவலை 
 

வ.எண் நிகழ்வு கால வரிலச 

1. 
இலையவழி விண்ைப்பத்திலன விண்ைப்பிக்க/ 
விண்ைப்பத்திலுள்ை விவரங்கலைத் திருத்த / கட்டைம் 
தசலுத்த இறுதி ோள் 

01.03.2023 

2. இணையவழி விண்ைப்பத்ணே திருத்ேம் தசய்வேற்கான 
காைம் 

06.03.2023 நள்ளிரவு 12.01 
மணி முேல் 08.03.2023 
இரவு 11.59 மணி வணர 
 

3. 
சான்றிதழ்கலை பதிநவற்றம் தசய்ய / மாற்ற 
/மீள்பதிநவற்றம் தசய்ய இறுதி ோள் 01.05.2023 

4. நதர்வு முடிவு தவளியீடு ஜீணை 2023 

5. சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு / தநர்முகத் தேர்வு ஆகஸ்டு  2023 

6. கலந்தாய்வு ஆகஸ்டு  2023 

 
 

தசயைாளர் 
 

                                                   
 
 
 
 

 
 
 


