
1 
 

 
 

 

தமிழ்நாடுவேலைோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துலையில் அடங்கிய முதல்ேர், ததாழிற்பயிற்சி நிறுேனம்/ பயிற்சி 
உதவி இயக்குநர் பதவிகளுக்கானகாலிப்பணியிடங்களில் வநரடி நியமனம் தெய்ேதற்கான எழுத்துத் வதர்விற்கு 
24.09.2021அன்று ேலர இலைய ேழி மூைம் மட்டுவம விண்ைப்பங்கள் ேரவேற்கப்படுகின்ைன. 

 

எச்ெரிக்லக 
 

 வதர்ோலையத்தின்ததரிவுகள்அலனத்தும்விண்ைப்பதாரரின்தரேரிலெப்படிவய 
வமற்தகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 தபாய்யானோக்குறுதிகலளச்தொல்லி,தேைானேழியில்வேலைோங்கித்தருேதாகக்
கூறும்இலடத்தரகர்களிடம்விண்ைப்பதாரர்மிகவும்கேனமாகஇருக்குமாறு 
எச்ெரிக்கப்படுகின்ைனர். 

 இதுவபான்ைதேைானமற்றும்வநர்லமயற்ைேர்களால்விண்ைப்பதாரருக்குஏற்படும்எவ்
விதஇழப்புக்கும்வதர்ோலையம்எந்தவிதத்திலும்தபாறுப்பாகாது. 

 இலையேழிவிண்ைப்பத்தில்குறிப்பிடப்படும்அலனத்துத்தகேல்களுக்கும் 

விண்ைப்பதாரவரமுழுப்தபாறுப்பாோர்.விண்ைப்பதாரர்,வதர்விற்குஇலையேழியில்
விண்ைப்பிக்கும்தபாழுது, ஏவதனும் தேறுஏற்படின், 
தாங்கள்விண்ைப்பித்தஇலையச்வெலேலமயங்கலளவயா/தபாதுச் வெலே 
லமயங்கலளவயா குற்ைம் ொட்டக் கூடாது.  விண்ைப்பதாரர்  பூர்த்தி தெய்யப்பட்ட 
இலையேழி விண்ைப்பத்திலன இறுதியாக ெமர்ப்பிக்கும் முன்னர், நன்கு ெரிபார்த்தப் 
பின்னவர ெமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார். 

 
 

விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) தெலுத்தி தங்களது 
அடிப்பலட விேரங்கலள நிரந்தரப்பதிவு மூைமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு தெய்து தகாள்ள வேண்டும். இந்த 
நிரந்தர பதிவு முலையில் பதிவு தெய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு தெய்த நாளிலிருந்து 5 ேருட காைங்களுக்கு 
தெல்ைத்தக்கதாகும். அதன் பிைகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்லதச் தெலுத்தி புதுப்பித்துக் தகாள்ள வேண்டும்.  நிரந்தர 
பதிோனது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்படமாட்டாது. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

விளம்பர எண்: 591 
அறிவிக்லக எண்:11/2021                                                                                                                                                          நாள்:25.08.2021 

 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் வதர்ோலையம் 
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பணியிடங்கள் பற்றிய விேரங்கள் 
 

பதவியின் தபயர்  
பணியின் தபயர் மற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு எண் 

காலிப் பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்லக  

ெம்பள ஏற்ை முலை 

முதல்ேர், ததாழிற்பயிற்சி நிறுேனம்/ 
பயிற்சி உதவி இயக்குநர் (பதவிக் 
குறியீட்டு எண்: 1729) 

தமிழ்நாடு வேலைோய்ப்பு 
மற்றும் பயிற்சித் 
துலை(குறியீட்டு எண்: 027) 
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ரூ.56100-177500 
(நிலை-22) 

 

குறிப்பு:- 
 

 

2. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் 
 

 இட ஒதுக்கீடு விதி இத்ததரிவிற்கு தபாருந்தும் மற்றும் காலிப்பணியிட ங்களுக்கான பகிர்மான பட்டியல் 
பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.  
3. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் வநரம்:- 
 

குறிப்பு:-  
 இத் வதர்வின் தெயல்பாடுகளுக்கான உத்வதெ காை  நிர்ையம் ததாடர்பாக பிற்வெர்க்லக – III -ஐ காண்க. 
 
4. தகுதிகள் 
 ேயது ேரம்பு(01.07.2021 அன்றுள்ளபடி) 
 

விண்ைப்பதார்களின் இன ேலககள் 
குலைந்த 
ேயது 

அதிகபட்ெ 
ேயது  

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ே(ே),  மி.பி.ே (ம)சீ.ம.,    மி.பி.ே.,    பி.ே., 
பி.ே.(மு)மற்றும்அலனத்துேகுப்புகலளயும்ொர்ந்தஆதரேற்ைவிதலேகள் 

 
 
 
24 ேயது 

 ேயது ேரம்பு 
இல்லை 

“ஏலனவயார்” 
 

30ேயதிற்கு 
வமல் 
இருத்தல் 
கூடாது. 

 
 
 
 

 குறிப்பிட்டு தொல்ைப்பட்டிருந்தாைன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லகயானது 
வதாராயமானதாகும். வமலும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். 
விேரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் காண்க. 

அ அறிவிக்லக நாள் 25.08.2021 

ஆ 
இலையதளம் மூைம் விண்ைப்பங்கள் ெமர்ப்பிப்பதற்குரிய 
இறுதி  நாள் 

24.09.2021 

எழுத்துத் வதர்வு நலடதபறும் நாள் மற்றும் வநரம் 
தாள் – 1 பாடம் (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

07.11.2021   முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 1.00 மணி ேலர.  

தாள் – 2 தபாது அறிவு 
(பட்டப்படிப்புத் தரம்) 07.11.2021 பிற்பகல் 3.00  மணி முதல் பிற்பகல்  05.00 ேலர 
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விளக்கம்:- 
 “ உச்ெ ேயது ேரம்புஇல்லை” என்ைால் விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்லக தேளியிடப்பட்ட நாளன்வைா/ 
பதவிக்கு ததரிவு தெய்யப்பட்ட நாளன்வைா மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட நாளன்வைா 60ேயதிலன பூர்த்தி 
தெய்திருக்க கூடாது. 
குறிப்பு:- 

(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ே(ே),  மி.பி.ே (ம) சீ.ம.,    மி.பி.ே., பி.ே., மற்றும்பி.ே.(மு) தவிர“ஏலனவயார்” மாநிை, 
மத்திய அரசில் ஐந்தாண்டுகள் அல்ைது அதற்கு வமற்பட்டு முலையான பணியில் பணிபுரிந்து ேருபேர் 
இப்பதவிக்குரிய ேயது ேரம்பிற்குள் இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் தகுதியற்ைேர்கள் 
ஆோர்கள். விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி  3(F) ஐக் காண்க. 

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு] 
 
ேயது ேரம்புச் ெலுலக 
நிர்ையிக்கப்பட்ட குலைபாடுலடய  மாற்றுத் திைனாளிகள்:- 
நிர்ையிக்கப்பட்டேயதுேரம்பிற்குவமல்பத்தாண்டுேலரேயதுேரம்புச்ெலுலகதபைத்தகுதியுலடயேராோர்கள் 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு] 
 
(i) முன்னாள்இராணுேத்தினருக்கு 
அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ே(ே),  மி.பி.ே (ம) சீ.ம.,மி.பி.ே., பி.ே., மற்றும்பி.ே.(மு) 
தவிரஏலனயேகுப்பிலனச்ொர்ந்தேர்களுக்கு 48 ேயது ேலர ெலுலக ேழங்கப்படும். 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு] 
ஆ) ஏற்கனவேஏவதனும்ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத்வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டவிண்ைப்பதாரர், 
முன்னாள்இராணுேத்தினர்என்ைெலுலகலயப்தபைமுடியாது. 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு] 
  
ஆ) கல்வித்தகுதி   ( 25.08.2021 அன்றுள்ளபடி) 
விண்ைப்பதாரர்கள் கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பட்டப் படிப்பு அல்ைது அதற்கு இலையான படிப்பிலன பல்கலைக் கழக 
மானியக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகம் அல்ைது பல்கலைக் கழக மானியக் குழுவினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுேனத்திடமிரு ந்து தபற்றிருக்க வேண்டும். 
 

பதவியின் தபயர் கல்வித்தகுதி 

முதல்ேர், ததாழிற்பயிற்சி நிறுேனம்/ 
பயிற்சி உதவி இயக்குநர் 

(i) A degree in any branch of Engineering or 

Technology of any recognised University or 
Institution under the purview of All India Council for 
Technical Education (AICTE) 

                         AND  
(ii) Practical experience in a workshop or factory 

for a period of not less than three years. 
விளக்கம்: 
 1. A factory or workshop shall mean a factory as defined in Section 2(m) of the 

Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) 

 2. Other things being equal, preference will be given to persons who have 

completed one year Apprenticeship under the Government of India Scheme or one 

year training under the State Government Apprenticeship scheme. 
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Liability for Military Service: 

 A Graduate Engineer selected for the post will be liable to serve for a minimum 
period of four years (including the period spent on training) in the Armed forces or on 

work relating to Defence effort anywhere in India or abroad, if so required. The 
liability to serve in the Armed Forces shall belimited to the first ten years of service 

from the date of the first appointment and shall not ordinarily apply to Graduate 
Engineers above forty years of age. 

  
குறிப்பு 

1. நிர்ையிக்கப்பட்ட இளங்கலைப் பட்டம் கல்வித் தகுதியிலன  10+ 2 (அதற்கு இலையானத் தகுதி) + இளங்கலைப் 
பட்டம் [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு  தபற்றிருக்க 
வேண்டும்]. பட்டப்படிப்பிற்கான இறுதி வதர்வு முடிவு தேளியிடப்பட்ட நாளானது அறிவிக்லக நாளன்வைா அல்ைது 
அதற்கு முந்லதய நாளாகவோ அறிவிக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். (தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) 
ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு). 

2. இலைக் கல்வித் தகுதி தபற்றிருப்பதாக உரிலம வகாரும் விண்ைப்பதாரர் இலைக்கல்வி என அறிவிக்கப்பட்ட 
அரொலையிலன ொன்ைாேைமாக ெமர்ப்பிக்கும் பட்ெத்தில் அவ்ேரொலையானது வதர்வுக்கான அறிவிக்லக 
நாளன்வைா அல்ைது அதற்கு முன்னதாகவோ   தேளியிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் . வமலும், அவ்ேரொலையிலன 
வதர்ோலையம் வகாரும் தபாழுது ெமர்ப்பிக்க அல்ைது பதிவேற்ைம் தெய்ய வேண்டும்.  தேறும் பட்ெத்தில் 
அவ்விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  அரொலை இத்வதர்வின் அறிவிக்லக நாளுக்கு பிைகு 
தேளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது. 

[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 9ன் குறிப்பிலனக் காண்க]. 
 
(இ) உடற்தகுதி ொன்றிதழ் 
 பணி நியமனதிற்காக ததரிவு தெய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்  உடற்தகுதிச் 
ொன்றிதலழச் ெமர்பிக்க வேண்டும். 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பார்லேயின் தரம் உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிேம் 
பார்லே தரம்–III or better தெயல் அலுேைர் பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள 

படிேம். 
நிைக்குருடுகுலைபாடுஉள்ளேர்கள்இப்பதவிக்குதகுதியற்ைேராேர்.  ததரிவிற்கு ேரும்கண்பார்லே குலைபாடுலடய 
விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி ோய்ந்த கண் மருத்துே நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்லேத் தகுதிச் ொன்றிதலழப் தபற்று 
ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். 
 
ஈ) வபாதுமான தமிழறிவு 
வபாதுமான தமிழறிவு தபற்றுள்ளதாக உரிலம வகாரும் விண்ைப்பதாரர், பத்தாம் ேகுப்பு அல்ைது அதற்கு இலையான 
கல்வியில், தமிலழ ஒரு தமாழிப்பாடமாக எடுத்து வதர்ச்சி தபற்றிருக்க வேண்டும் அல்ைது உயர்நிலைப் பள்ளிப்படிப்பில் 
தமிலழப் பயிற்றுதமாழியாகவும், பத்தாம் ேகுப்பு அல்ைது அதற்கு இலையானக் கல்விலய தமிழில் எழுதித் வதர்ச்சி 
தபற்றிருக்க வேண்டும் அல்ைது தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் வதர்ோலையத்தால் நடத்தப்தபறும் இரண்டாம் ேகுப்பு 
தமாழித் வதர்வில் (முழுத் வதர்வு) தமிழில் வதர்ச்சி தபற்றிருக்க வேண்டும்.  [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி 
முலைலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 21 (1) -ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு]. [“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகளில்” உள்ள 
பத்தி 14(I) (i)-ஐ காண்க] 
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5. கட்டைம் 
 

அ) பதிவுக் கட்டைம் 
நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) நிர்ோக சீர்திருத்தத்துலை,  
நாள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியலமக்கப்பட்ட கட்டைம்) 
குறிப்பு 
நிரந்தர பதிவில் பதிவு தெய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுைாத விண்ைப்பதாரர்கள், 
இத்வதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் தெலுத்துேதிலிருந்து விைக்கு அளிக்கப்படுகின்ைனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) வதர்வுக் கட்டைம் 
குறிப்பு 
கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வதர்வுக்கட்டைச் ெலுலக தபை தகுதியுலடயேர்கள் தவிர பிை 
விண்ைப்பதாரர்கள், இலையேழி விண்ைப்பத்லதச் ெமர்ப்பிக்கும்வபாது வதர்வுக்கட்டைம் தெலுத்த 
வேண்டும். 

 
 
ரூ.200/- 

 
குறிப்பு 

(1) விண்ைப்பதாரர் தங்களுலடய ஒரு முலைப் பதிவுடன் ஆதார் எண்லை இலைப்பது கட்டாயமாகும் . 
பவயாதமட்ரிக் உள்ளிட்ட ஆதார் எண்ணுடன் ததாடர்புலடய தகேல்கள், விண்ைப்பதாரர் அலடயாளம் 
காணும் வநாக்கத்திற்காக மட்டுவம பயன்படுத்தப்படும். வதர்ோலையம் அத்தகேல்கலள வெமிக்கவோ, 
யாருடனும் பகிரவோ தெய்யாது. விண்ைப்பதாரர் ஒருமுலைப்பதிவில் தங்களது ஆதார் எண்ணிலன 
இலைப்பதற்கான ஒப்புதலை அளிக்குமாறு வகட்டுக் தகாள்ளப்படுகின்ைனர். விண்ைப்பதாரரின் உண்லமத் 
தன்லமயிலன உறுதி ேெய்ேதற்காக மட்டும் Central Identities Data Repository-க்கு ஆதார் ததாடர்புலடய 
விேரங்கலள வதர்ோலையம் பகிர்ந்துக் தகாள்ளும். ேருங்காைத்தில் விண்ைப்பிக்க இருக்கும் 
விண்ைப்பதாரர் அலனேரும் புதிதாக ஒருமுலைப் பதிவு எண்லை உருோக்குேதற்கும் / புதுப்பிப்பதற்கும் / 
ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள ஒருமுலைப் பதிவில் உள் நுலழேதற்கும், எந்த ஒரு வதர்வு 
அறிவிக்லகக்காக விண்ைப்பிப்பதற்கும் ஆதார் எண்ணிலன இலைப்பது கட்டாயமானதாகும்.  
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகளில்” உள்ள பத்தி 2(B)-ஐ காண்க. 
 

(2) ஒருமுலைப்பதிவு என்பது பதிவு தெய்தநாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் ேலர தெல்லுபடியாகும் . ஐந்து 
ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுலைப்பதிவிலன (One Time Registration), அதற்காக 
நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திலனச் தெலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் தகாள்ள வேண்டும் . ஒருமுலைப்பதிவு 
என்பது வதர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். விண்ைப்பதாரர் வதர்வு எழுத விரும்பும் 
ஒவ்தோரு வதர்விற்கும், தனித்தனிவய இலையேழியில் விண்ைப்பிக்க வேண்டும். 
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ காண்க]. 
 

(3) நிரந்தர பதிவில் பதிவு தெய்து பதிவுக்கட்டைமான ரூ50/- 01.03.2017க்கு முன்  தெலுத்தி தற்வபாது 
அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள மற்றும் 01.03.2017 பின்  ரூ.150/- தெலுத்தி நிரந்திர பதிவிலன தெய்தேர்கள் 
பதிவுக் கட்டைம் தெலுத்த விைக்களிக்கப்படுோர்கள். 
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வதர்வுக் கட்டைச் ெலுலக:- 

ேலக ெலுலக 
1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டைம் தெலுத்த வதலேயில்லை 
2)  பழங்குடியினர் கட்டைம் தெலுத்த வதலேயில்லை 
3)   மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர்   (ே) 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர்/  மற்றும் சீர்மரபினர்  
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் 

மூன்று முலை மட்டும் கட்டைம் தெலுத்தத் 
வதலேயில்லை 

4) இசுைாமியரல்ைாத பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் / 
பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்ைாமிய ேகுப்பினர் 

மூன்று முலை மட்டும் கட்டைம் தெலுத்தத் 
வதலேயில்லை 

5)  முன்னாள் இராணுேத்தினர் இரண்டு முலை மட்டும் கட்டைம் தெலுத்தத் 
வதலேயில்லை. 

6) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலைபாடுலடய மாற்றுத்திைனாளிகள் கட்டைம் தெலுத்தத் வதலேயில்லை. 
7) ஆதரேற்ை விதலேகள் கட்டைம் தெலுத்தத் வதலேயில்லை. 

குறிப்பு 
(i)முந்லதய விண்ைப்பங்களில் வகாரப்பட்ட உரிலமகளின் அடிப்பலடயில், தமாத்த வதர்வுக்கட்டை இைேெ 
ோய்ப்புகளின் எண்ணிக்லக கைக்கிடப்படும். 
(ii) விண்ைப்பதாரர் தபறும் இைேெ ோய்ப்புகளின் எண்ணிக்லகயானது ததரிவின் எந்நிலையிலும் 
வதர்ோலையத்தால் ெரிபார்க்கப்படும்.  
(iii) விண்ைப்பதாரர் தம்முலடய முந்லதய விண்ைப்பங்கள் ததாடர்பான தகேல்கலள மலைத்து விண்ைப்பக் 
கட்டைம் தெலுத்துேதிலிருந்து கட்டைவிைக்குத் தேைாகக் வகாரும்பட்ெத்தில், அேருலடய விண்ைப்பம் 
நிராகரிக்கப்படுேதுடன், வதர்ோலையத்தால் நடத்தப்படும் வதர்வுகள் / ததரிவுகளில் கைந்துதகாள்ேதிலிருந்து ஒரு 
ேருட காைத்திற்கு விைக்கி லேக்கப்படுோர்.  
(iv) விண்ைப்பதாரர் வதர்வுக் கட்டைவிைக்கு ததாடர்பான இைேெ ெலுலகலயப் தபறுேதற்கு “ஆம்” அல்ைது 
“இல்லை” என்ை விருப்பங்கலள கேனமாக வதர்வு தெய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார். விண்ைப்பம் தேற்றிகரமாக 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர், ததரிவு ேெய்யப்பட்ட விருப்பங்கலளமாற்ைம் தெய்யவோ, திருத்தம் தெய்யவோ இயைாது.  
(v) விண்ைப்பதாரர், விண்ைப்பதாரர்களின் தன்விேரப் பக்கத்தின் Application History-ல் வதான்றும் தகேல்கலளப் 
தபாருட்படுத்தாமல் வதர்வுக் கட்டைச் ெலுலகஇதுேலர எத்தலன முலை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பலத 
தங்களின் தொந்த நைன் கருதி கைக்கிட்டு லேத்துக்தகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார். 
(vi) கட்டைச்ெலுலக வகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பமானது (விண்ைப்பிக்கப்பட்ட பதவிகலளப் 
தபாருட்படுத்தாமல்) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தமாத்த இைேெ ோய்ப்புகளின் 
எண்ணிக்லகயிலிருந்து ஒரு ோய்ப்பு குலைக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.  
(vii) அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இைேெ ோய்ப்புகலள தபற்றுக்தகாண்ட விண்ைப்பதாரர் / வதர்வுக் கட்டைச் 
ெலுலகலய தபை விரும்பாத விண்ைப்பதாரர் / வதர்வுக் கட்டைச் ெலுலகக்கு தகுதியற்ை விண்ைப்பதாரர் வதர்வுக் 
கட்டைச் ெலுலக ததாடர்பான வகள்விக்கு எதிராக “இல்லை” என்ை விருப்பத்திலன ததரிவு தெய்ய வேண்டும். 
அவ்விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட வதர்வுக் கட்டைம் தெலுத்தும் முலை மூைம் வதலேயான கட்டைத்திலன 
பின்னர் தெலுத்தைாம். 
(viii) விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட வதர்வுக் கட்டைத்துடன் குறித்த வநரத்திற்குள் விண்ைப்பத்திலன 
ெமர்ப்பிக்கவில்லைதயன்ைால், விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.   
 

6. வதர்வுக் கட்டைம் தெலுத்தும் முலை 
 வதர்வுக் கட்டைம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு மட்டும்) இலையேழியில் (இலைய ேங்கி, பற்று அட்லட, 

கடன் அட்லட) விண்ைப்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்ட இறுதி நாளிற்குள் தெலுத்த வேண்டும்.   
 விண்ைப்பதாரர்கள் வெலேக் கட்டைமும் வெர்த்து தெலுத்த வேண்டும். 
 விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் ெலுலகக்கான தகுதியின் அடிப்பலடயில்தான் வதர்வுக்கட்டைம்  
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தெலுத்துேதிலிருந்து விைக்கு தபை முடியும். 
 இலையேழியில் வதர்வுக் கட்டைம் தெலுத்தாமல், வநரடியாக தெலுத்தும் ேலரவு காவொலை /  அஞ்ெைக 

காவொலை வபான்ைலே ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தலகய விண்ைப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். 
 வதர்வுக் கட்டைச் ெலுலக வகாரும் விண்ைப்பதாரர்கலளத் தவிர ஏற்கனவே நிரந்தர பதிவு தெய்த 

விண்ைப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட வதர்வுக் கட்டைத்லத தெலுத்த வேண்டும் . நிரந்தரப் 
பதிவு முலையில் பதிவு தெய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு முலையில் பதிவு தெய்த நாளிலிருந்து 5 
ேருட காைத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் தெலுத்துேதற்கு மட்டும் விைக்கு அளிக்கப்படும்.  இந்த நிரந்தரப் பதிவு 
இப்பதவிக்குரிய வதர்வுக் கட்டைமாக கருதப்படமாட்டாது. 

(வதர்வு கட்டைம் ததாடர்பாக “  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகளில்”  பத்தி – 2(V) ஐ காண்க). 
7. ெலுலககள் 

(i) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர்,,  மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
ேகுப்பினர்   (ே),  மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர்/ & சீர்மரபினர்,   மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர், 
பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுைாமிய ேகுப்பினர், ஆதரேற்ை விதலே, முன்னாள் 
இராணுேத்தினர், நிர்ையிக்கப்பட்ட குலைபாடுலடய மாற்றுத் திைனாளிகள் மற்றும் பிை ேலகயிலனச் 
ொர்ந்தேர்களுக்கான ேயது / தகுதி மற்றும் கட்டைச் ெலுலககள் குறித்த விேரங்கள் 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள்” பத்தி  3(D),5 & 6 ஐக் காண்க. 

(ii) வமவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுலகலய வகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய ஆதாரங்கலள 
வதர்ோலையம் வகாரும்வபாது ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். ெமர்ப்பிக்கத் தேறினால் விண்ைப்பம் 
நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள் இராணுேத்தினர், ஏவதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டு விட்டால், 
பின்னர், வேறு எந்த நியமன நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுேத்தினர் என்ை ெலுலகலய வகார முடியாது.  (தமிழ்நாடு 
அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள் ெட்டம்  2016பிரிவு 3(j) ல் குறிப்ப்ட்டுள்ளோறு) 
8. வதர்வுத்திட்டம்(தகாள்குறி ேலக மற்றும் வநர்முகத் வதர்வு:- 
 
பாடம் காை அளவு அதிகபட்ெ 

மதிப்தபண்கள் 
ததரிவிற்குத் தகுதி தபை 
குலைந்தபட்ெ மதிப்தபண்கள்  
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), 
ப.ப., மி.பி.ே(ே),  
மி.பி.ே  (ம)சீ.ம.,    
மி.பி.ே.,  
 பி.ே.( மு.தவிர) 
மற்றும் பி.ே.(மு)  

“ஏலனவயார்” 

தாள் 1   பாடத்தாள் 
(பட்டப்படிப்புத் தரம் ) 200 வினாக்கள் 
அடிப்பலட தபாறியியல் (குறியீட்டு எண்.230) 
தாள் 2 தபாது அறிவு(100 வினாக்கள்) 
குறியீட்டு எண்.003 
(தபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
 75 வினாக்கள்  
+ 
திைனாய்வுத் வதர்வு (எஸ்.எஸ்.எல்.சி தரம்) 
(25 வினாக்கள்) 
வநர்முகத் வதர்வு மற்றும் ஆேைங்கள் 

 
3 மணி வநரம் 
 
 
 
2 மணி வநரம் 
 
 
 
 

 
300 
 
 
 
200 
 
 
 
 
70 

 
 
 
 
                                      
171 

 
 
 
 
 
228 

தமாத்தம்  570   
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குறிப்பு:  
(i) தாள் 1-ற்கான வினாத்தாள் ஆங்கிைத்தில் மட்டும் அலமக்கப்படும் (தபாது அறிவு)தாள் 2-ற்கான வினாத்தாள் 

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைத்தில் அலமக்கப்படும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள் பத்தி   2(R) ல் 
உள்ளபடி) 
 

(ii) வதர்ோலையத்தால் நடத்தப்படும் வபாட்டித் வதர்வுகளுக்கு ஆஜராகும்வபாது பின்பற்ை வேண்டிய 
ேழிமுலைகள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுலையில் பத்தி 17ஐ காண்க. 

(iii) வமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்ேறிக்லகயின் பிற்வெர்க்லக II –ல் உள்ளது. 
 

9. ததரிவுதெய்யும் முலை 
ததரிவுஇரண்டு நிலைகலள உலடயது.  1. எழுத்துத் வதர்வு 2. வநர்காைல் வதர்வு அலமந்த ோய்தமாழித் வதர்வு இறுதி 
ததரிோனது விண்ைப்பதாரர்கள் எழுத்துத் வதர்விலும், ோய்தமாழித் வதர்விலும் வெர்த்து தபற்ை தமாத்த  
மதிப்தபண்கள் பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி  ஆகியேற்றின் அடிப்பலடயில் வமற்தகாள்ளப்படும்.    விண்ைப்பதாரர் 
எழுத்துத் வதர்வின் அலனத்து பாடங்களிலும் ோய்தமாழித் வதர்விலும் கைந்துதகாள்ேது கட்டாயமாகும்.  எழுத்துத் 
வதர்வின் ஏவதனும் ஒரு பாடத்தில் வதர்வு எழுதாத  (எழுத தேறி இருந்தாலும்) விண்ைப்பதாரர் அத்ததரிவிற்கான 
குலைந்தபட்ெ மதிப்தபண்கலள தபற்றிருந்தாலும் கூட ததரிவு தெய்யப்பட தகுதியானேராக கருதப்படமாட்டார்.  
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள்” பத்தி  18(B)  ஐக் காண்க. 
 
10. வதர்வு லமயங்கள் 
கீழ்காணும் வதர்வு லமயங்களில் எழுத்துத் வதர்வு நலடதபறும். 
 
எழுத்துத் வதர்வு கீழ்காணும் லமயங்களில் நலடதபறும் 
லமயத்தின் தபயர் லமயக் குறியீட்டு எண் லமயத்தின் தபயர் லமயக் குறியீட்டு எண் 
தென்லன 0101 இராமநாதபுரம் 1601 
வகாயம்புத்தூர் 0201 வெைம் 1701 
சிதம்பரம் 0303 காலரக்குடி 1805 
காஞ்சிபுரம் 0701 தஞ்ொவூர் 1901 
நாகர்வகாவில் 0801 திருச்சிராப்பள்ளி 2501 
மதுலர 1001 திருதநல்வேலி 2601 
உதகமண்டைம் 1301 வேலூர் 2701 
புதுக்வகாட்லட 1501 
 
குறிப்பு: 

(i) வமற்குறிப்பிட்டுள்ள வதர்வு லமயங்களில் ஏவதனும் இரண்டிலை விண்ைப்பதாரர்கள் எழுத்துத் வதர்விற்காக 
வதர்ந்ததடுக்க வேண்டும்.  மாற்றுத்திைனாளி விண்ைப்பதாரலர தபாறுத்தேலரயில், ஒரு மாேட்டத்லத 
மட்டும் வதந்ததடுத்துக்தகாள்ள அனுமதிக்கப்படுேர்.  (வமலும் விேரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுலைகள்    2(R) ஐக்” காண்க) 
 

(ii) வதர்வு லமயத்லத மாற்ை அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. (வமலும் விேரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுலைகள் 17(A)(ii) ஐக்” காண்க) 

(iii) வதர்வு லமயங்களின் எண்ணிக்லகலயக் கூட்டவோ, குலைக்கவோ அல்ைது விண்ைப்பதாரர்கலள வேறு 
லமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தெய்யவோ வதர்ோலையத்திற்கு உரிலமயுண்டு. 

(iv) விண்ைப்பதாரர்கள் வதர்வு எழுதுேதற்கும்/ ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்புக்கும்/ கைந்தாய்விற்கும் தங்களது தொந்த 
தெைவில் ேரவேண்டும். 
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11. அ)  பணி விேரங்கள் 
 விண்ைப்பதாரர், இலைய ேழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாது, இந்திய அரசின் அல்ைது இந்தியாவில் உள்ள 
ஒரு மாநிை அரசின் பணியில் அல்ைது உள்ளாட்சி அலைப்புகள் அல்ைது பல்கலைக்கழகங்கள் அல்ைது இந்திய 
அரசின் அல்ைது இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநிை அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அலைக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு ொர்புள்ள 
நிறுேனங்கள் அல்ைது தபாதுத்துலை நிறுேனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்ைது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், 
தங்களது பணி குறித்த விேரத்திலன வதர்ோலையத்திற்கு ததரிவித்தல் வேண்டும். விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த 
உண்லமலய மலைக்கும் பட்ெத்தில், அேரது விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  
 விண்ைப்பதாரர், தங்களுலடய விண்ைப்பங்கலள துலைத்தலைேர் ோயிைாகவோ அல்ைது தாம் ேகித்து 
ேரும் பதவிக்கு நியமனம் தெய்ேதற்கு தகுதி ேபற்ை அலுேைர் மூைமாகவோ அனுப்பத் வதலேயில்லை. மாைாக, தமது 
துலைத்தலைேருக்கு, தாம் வதர்ோலையத்தின் எந்தத் வதர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கிைார் என்பலத எழுத்து மூைம் 
ததரிவித்து, ததரிோகும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 14 (p) -ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு 
தலடயின்லமச் ொன்றிதலழ ெமர்பிக்க வேண்டும். 
 
ஆ)  குற்ைவியல் ேழக்குகள் / ஒழுங்கு நடேடிக்லககள் ததாடர்பான உறுதிதமாழி 
(i) இலைய ேழி விண்ைப்பத்தில் நிலுலேயிலுள்ள குற்ைவியல் / ஒழுங்கு நடேடிக்லககள் பற்றி ததரிவித்துள்ள 
விண்ைப்பதாரர்கள், அது ததாடர்பான முதல் தகேல் அறிக்லகயின் நகலை / குற்ைக் குறிப்பாலையின் நகலை 
(வநர்வுக்வகற்ப) கண்டிப்பாகப் பதிவேற்ைம் / ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். வகாரும்தபாழுது வமற்கண்ட ஆேைங்கலள 
ெமர்ப்பிக்கத் தேறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  
(ii) விண்ைப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்ைவியல் நடேடிக்லககளில் குற்ைத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு நடேடிக்லககளில் 
தண்டலை விதிக்கப்பட்டது ததாடர்பாக தங்களது இலைய ேழி விண்ைப்பத்தில் ததரிவிப்பதுடன், வகாரும்ேபாழுது 
ததாடர்புலடய நீதிமன்ை ஆலை அல்ைது ஒழுங்கு நடேடிக்லகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆலையிலன 
பதிவேற்ைம் / ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். வமற்குறிப்பிட்ட ஆேைங்லள ெமர்ப்பிக்கத் தேறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் 
நிராகரிக்கப்படும். 
(iii) தலடயின்லமச் ொன்றிதலழ ெர்ப்பித்த பிைவகா அல்ைது இலைய ேழி விண்ைப்பத்திலன ெமர்ப்பித்த பிைவகா , 
நியமனம் ததாடர்பான பணிகள் முழுலமயாக நிலைேலடேதற்கு முன் ேலர உள்ள ததரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு 
நிலையின் வபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏவதனும் குற்ைவியல் ேழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாவைா / ஒழுங்கு நடேடிக்லக 
எடுக்கப்பட்டிருந்தாவைா, அேர் குற்ைத்தீர்ப்பு / தண்டலை ஏதும் ேபற்றிருந்தாவைா, வதர்ோலையத்தால் 
ஆேைங்கலளப் பதிவேற்ைம் / ெமர்ப்பிக்கக் வகாரும் நிலையில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது குறித்த உண்லம 
விேரங்கலள, வதர்ோலையத்திற்குத் ததரிவித்தல் வேண்டும். வமலும், இந்த அறிவுலரயிலன கலடபிடிக்கத் 
தேறினால் அத்தலகய விண்ைப்பதாரர்களுலடய விண்ைப்பம் வதர்ோலையத்தால் இரத்து தெய்யப்பட்டு , 
ஓராண்டுக்கு வதர்வு எழுதுேதிலிருந்து விைக்கி லேக்கப்படுேர். 
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள்  14(S) உள்ளோறு ) 
 

12. தபாதுோன தகேல்கள் 
A) இட ஒதுக்கீடு விதி இத்ததரிவிற்கு தபாருந்தும். 
B) (i) தமிழ்ேழிக்கல்வி மூைம் படித்த நபர்களுக்கு, மாநிைத்தின் கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிலம 

அடிப்பலடயில் நியமனம் ேெய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)- ல் தொல்ைப்படுேதாேது:  
தமிழ் ேழியில் படித்த நபர் என்ைால், மாநிைத்தில் வநரடி நியமனத்தின் ோயிைாக நிரப்பப்படும் பதவிகளுக்கான சிைப்பு 
விதிகளில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ேலர தமிழ் ேழியில் படித்தேராோர்.  
(ii) தமிழ்ேழியில் கல்வி பயின்ைதற்கான உரிலம வகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான ொன்ைாேைமாக, பத்தாம் 
ேகுப்பு, பன்னிரண்டாம் ேகுப்பு மாற்றுச்ொன்றிதழ் / தற்காலிகச்ொன்றிதழ் / பட்டச்ொன்றிதழ் / மதிப்ேபண்பட்டியல் / 
நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியிலன விண்ைப்பதாரர் தமிழ் ேழியில் பயின்றுள்ளார் என பதிவு ேெய்யப்பட்டு , 
குழுமம் அல்ைது பல்கலைக்கழகம் அல்ைது கல்வி நிறுேனங்களிடமிருந்து ேபைப்பட்ட பட்டச் ொன்றிதழ் / பட்ட 
வமற்படிப்புச் ொன்றிதழிலன பதிவேற்ைம் தெய்ய வேண்டும்.  
 (iii) விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ேலரக்கும் அலனத்துக் கல்வித் தகுதியிலனயும் தமிழ் 
ேழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான ொன்றுகலள கட்டாயம் பதிவேற்ை / ெமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  
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உதாரைம்:- 
 ஒரு பதவிக்கு பட்டப்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிபட்டப்படிப்பாக இருப்பின், 
விண்ைப்பதாரர் பத்தாம் ேகுப்பு,வமல்நிலைக்கல்வி மற்றும், பட்டப்படிப்பிலன 
(அறிவிக்லகயில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளநிபந்தலனக்குஏற்ைப்படி) கட்டாயம் தமிழ்ேழியில் 
பயின்றிருக்க வேண்டும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள் 14 -R- உதாரைம்  d-ல்  
உள்ளோறு ) 

 
(iv) தமிழ் ேழியில் கல்வி பயின்ைதற்கான ொன்ைாேைம் எதுவும் இல்லைதயனில், கல்வி நிறுேனத்தின் பதிோளர் / 
முதல்ேர் / தலைலமயாசிரியர் / வதர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுேைரிடமிருந்து விண்ைப்பதாரர்களின் விர்திமுலைகளில் 
குறிப்பிட்டுள்ள படிேத்தில், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ேலரயிைான ஒவ்தோரு கல்வித் தகுதிக்கும் 
ொன்றிதலழப் தபற்று ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். 
 (v) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ேலரயிைான அலனத்து கல்வித் தகுதிகலளயும் தமிழ் ேழிக் கல்வியில் 
பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச் ொன்றிலன பதிவேற்ை / ெமர்ப்பிக்கத் தேறும் பட்ெத்தில் உரிய ேழிமுலைகலளப் 
பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  
 
 (vi) ஏவதனும் ஒரு பாடத்லத பகுதிவநரமாக படித்ததற்காகவோ / ஏவதனும் வதர்விலன தனித் வதர்ேராக 
எழுதியதற்காகவோ, தனியர் தமிழ் ேழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என ொன்ைாேைம் ஏவதனும் ெமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக் 
தகாள்ளப்பட மாட்டாது என்பதுடன் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். (வமலும் விேரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகளில் உள்ள பத்தி  14(R) ஐக்” காண்க). 

C) இப்பதவிக்குரிய ததரிவு ததாடர்பாக, தென்லன உயர்நீதிமன்ைம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ை மதுலரக் 
கிலளயில் ஏவதனும் ேழக்குகள் நிலுலேயில் இருப்பின், அேற்றின் மீதான இறுதி 
ஆலைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக ததரிவு தெய்யப்படும். 

D) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(இ)-ல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளோறு ஆதரேற்ை விதலே மற்றும் முன்னாள் இராணுேத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடு 
இப்பதவிக்கு தபாருந்தாது. 

E) நிர்ையிக்கப்பட்டகுலைபாடுலடய மாற்றுத்திைனாளிகள் :- 
அரொலை (நிலை) எண்.20, மாற்றுத்திைனாளிகள் நைத்(DAP3-2) துலை, நாள் 20.06.2018-ன் படி இப்பதவி 
கீழ்க்காணும்நிர்ையிக்கப்பட்டகுலைபாடுலடயமாற்றுத் திைனாளிகளுக்கும் தபாருந்தும்.  [கு.பா – குலைபார்லே; 
தெ.தி.கு - தெவித் திைன் குலைப்பாடு; லக.கா.இ.கு – லக கால் இயக்கக் குலைபாடு;(ஒ.லக – ஒரு லக, ஒ.க – ஒரு 
கால், இ.க- இரு கால்). 

F) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலைபாடுலடய மாற்றுத்திைனாளிகள், மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான உரிலமகள் விதி, 2017-ல் 
(மாற்றுத் திைனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துலை (Divyangjan), ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அலமச்ெகம், 
இந்திய அரசு) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கீழ்காணும் படிேத்தில் அரொலை (நிலை) எண்.28, மாற்றுத்திைனாளிகள் (DAP.3.1) 
நைத்துலை, நாள் 27.07.2018-ல், ேலரயறுக்கப்பட்டுள்ள ொன்றிதழ் ேழங்கக் கூடிய தகுதி ோய்ந்த அலுேைரிடமிருந்து 
ேபைப்பட்ட மாற்றுத்திைனாளிச் ொன்றிதலழ ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். 
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள் பத்தி 14(M)ஐக் காண்க). 
G) வநரடி நியமனம் மூைம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குலைந்தபட்ெம் 30% தபண்களுக்காக 
ஒதுக்கீட்டில்ததரிவு தெய்யப்பட வதர்ச்சியும், தகுதியும் ோய்ந்த வபாதிய தபண் விண்ைப்பதாரர்கள் கிலடக்கப் 
தபைாவிடில், அேர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அவத ேகுப்பினலர ொர்ந்த தகுதிோய்ந்த ஆண் 
விண்ைப்பதாரர்கலளக் தகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 
26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு). 
H) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) ேகுப்பினர் முன்னுரிலம அடிப்பலடயில் அேர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் 
நிரப்பப்பட்ட பிைகும், அவ்ேகுப்பினர்களில் தகுதி ோய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் ,  
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ஆதிதிராவிட ேகுப்பினர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்தபண் தரேரிலெப்படி நிரப்பப்படுேர் . 
அருந்ததியர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிோய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் கிலடக்கப்தபைாவிடில், 
அப்பணியிடங்கள் பிை ஆதிதிராவிடர் ேகுப்லபச் ொர்ந்தேர்கலளக் தகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்நாடு 
அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு). 
I)  இலையேழி விண்ைப்பத்தில் ததரிவிக்கப்பட்ட வகாரிக்லககளுக்கான ஆேைச் ொன்றுகலள வதர்ோலையம் 
வகட்கும் வநரத்தில் பதிவேற்ை / ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ைப்பத்தில் ததரிவிக்கப்படாமல் பின்னர் வகாரப்படும் 
எந்ததோரு மாற்ைமும், வகாரிக்லகயும் ஏற்றுக் தகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காைவநரத்திற்குள் ஆேைங்கலள 
பதிவேற்ை/ ெமர்ப்பிக்கத் தேறினால் உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 
J) கீழ்க்காணும் உண்லமகலள மலைக்கும்பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் 
விண்ைப்பதாரர்கள் வதர்ோலையத்தால் நிரந்தரமாகவோ அல்ைது தக்கததன கருதப்படும் காைம் ேலரயில் 
விைக்கிலேக்கப்படுேர். (i) முந்லதய வதர்வுகளில் கைந்துதகாண்டது மற்றும் இைேெ ெலுலகலய பயன்படுத்தியது. (ii) 
அரசு அல்ைது மத்திய மாநிை அரசின் கீழ் உள்ள நிறுேனங்கள், உள்ளாட்சி மன்ைங்கள், தபாதுத் துலை நிறுேனங்கள், 
ெட்டத்தின் ோயிைாக நிறுேப்பட்ட நிறுேனங்கள், அரசுத் துலை கழகங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் முதலியேற்றில் 
முலையாகவோ / தற்காலிகமாகவோ பணிபுரிந்து ேருேது / பணிபுரிந்தது. (iv) குற்ைவியல் நிகழ்வுகள்,  லகதானது, 
குற்ைங்களுக்கான தண்டலன தபற்ைது. (iv) மத்திய அரசுப் பணியாளர் வதர்ோலையம் / மாநிை அரசுப் பணியாளர் 
வதர்ோலையங்களினால் வதர்வு எழுதும் உரிலம இரத்து தெய்யப்பட்டது அல்ைது தகுதியற்ைேராக அறிவிக்கப்பட்டது. 
 
K) லகது தெய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ைத்தீர்ப்பு ேழங்கப்பட்டிருத்தல், வேலைக்கு ஆட்கள் ததரிவு தெய்யும் ஏவதனும் 
ஒருமுகலமயினால் தலட / தகுதியின்லம தெய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ை நடேடிக்லக (அல்ைது) ஏவதனும் ஒழுங்கு 
நடேடிக்லக ததாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல், ஆகியேற்றுடன் ததாடர்புலடய தகேல்கலள, 
விண்ைப்பத்தில் ததரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அெல் / ஆலை / அரொலை/ துலை நடேடிக்லக லகவிடப்பட்ட 
அரொலை அல்ைது இதர ஆேைங்கலள வதர்ோலைய ேலைதளத்தில் ொன்றிதழ்கள்பதிவேற்ைம் தெய்யும் வபாது 
தேைாமல் ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். வமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் ெமர்ப்பித்த பின்னர், நியமனம் தபறும் 
காைம் ேலர எப்வபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக வதர்ோலையத்திற்கு ததரிவிக்கப்பட வேண்டும் . தேறினால், 
இன்றியலமயாத தகுந்த தண்டலனக்குரிய நடேடிக்லகலய வதர்ோலையம் எடுக்கும். 
L)  இடஒதுக்கீடு குறித்த தேைான தகேல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான ேயது, பாலினம்,ேகுப்பு பிரிவுகள், கல்வித் 
தகுதி, பயிற்று தமாழி, உடற் தகுதி வபான்ை அடிப்பலடத் தகுதிகள் குறித்த தேைான தகேல் தகாண்ட 
விண்ைப்பங்களும் முழுலமயாக நிரப்பப்படாத விண்ைப்பங்களும் உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு 
நிராகரிக்கப்படும். 
M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்ததோரு பதவி/ நியமனத்துக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்பட மாட்டாது. 
விண்ைப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிவில் தபாதுோன தகேல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் வதர்வுக்குரிய 
விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விேரங்கள் / தகேல்கள் மட்டுவம இத்வதர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த 
நியமனத்திற்கான இலையேழி விண்ைப்பத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட வதலேயான விேரங்கள் / தகேல்கள் தேைானதாக 
அல்ைது முழுலம தபைாதலேயாக இருந்தால் அதற்கு வதர்ோலையம் தபாறுப்பாகாது. 
N) மூன்ைாம் பாலினத்தேரின் ேகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரொலை நிலை எண்.90, ெமூக நைம் மற்றும் ெத்துைவுத் 
[sw8(2)] துலை, நாள். 22.12.2017-இல் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
O) மூன்ைாம் பாலினத்தேரின் ேகுப்பு நிர்ையம்-: 
i) எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்ைாத மூன்ைாம் இன பாலின விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது இலைய ேழி 
விண்ைப்பத்தில் அரொலை(நிலை) எண். 28, பிற்படுத்தப்பட்டேகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டேகுப்பினர் மற்றும் 
சிறுபான்லமயினர் நைத்துலை, நாள் 06.04.2015-ன்படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் பிரிவிலனவயா அல்ைது 
ஏலனவயார் பிரிவிலனவயா வதர்வு ேெய்து தகாள்ளைாம்.  
ii) ொதிச் ொன்றிதழ் லேத்துள்ள ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் ேகுப்பிலனச் ொர்ந்த 
மூன்ைாம் பாலின விண்ைப்பதாரர், அேர்களது ெமூகத்திலனச் ொர்ந்தேர்களாகவே  கருதப்படுேர்.  
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iii) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் ேகுப்லபத் தவிர மற்ை ேகுப்பிலனச்ொர்ந்த மற்றும் 
அப்பிரிவின் அடிப்பலடயில் ொதிச்ொன்றிதழ் தபற்றுள்ள மூன்ைாம் பாலின விண்ைப்பதாரர் , அேருலடய ேகுப்பு (class) 
அல்ைது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பு ஆகிய இரண்டு ேகுப்புகளில், அேருக்கு ொதகமாக வதான்றுகின்ை ஒன்லை, 
ஒருமுலைப் பதிவின் வபாவத வதர்வு ேெய்ய வேண்டும். அதன் பிைகு, ேகுப்லப எப்ேபாழுதும் மாற்ை இயைாது.  
                         [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள் பத்தி  14F(vi)-(xi)ஐக் காண்க] 
P) வேலைோய்ப்பில் மூன்ைாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:- 

1. மூன்ைாம் பாலின விண்ைப்பதார்களின் தபண் என தன்லன அலடயாளப்படுத்திக்தகாள்ளும்  
விண்ைப்பதாரர் தபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம் மற்றும் தபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் 
(ஆண் மற்றும் தபண்) ஆகிய இரண்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுேர். 

2. மூன்ைாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்ைது “மூன்ைாம் பாலினத்தேர்” என தன்லன 
அலடயாளப்படுத்திதகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் தபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் இட 
ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் தபண்) கருதப்படுேர். 

தமிழ்நாடு மூன்ைாம் பாலினத்தேர்களுக்கான நை ோரியத்தில் இருந்து தபைப்பட்ட மூன்ைாம் பாலினத்தேர்கள் / 
மூன்ைாம் பாலின ஆண்கள் / மூன்ைாம் பாலின தபண்கள் ொன்றிதழ் தகாண்ட விண்ைப்பதாரர்களுக்கு  மட்டுவம 
வமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு தபாருந்தும். 
13)  ஏலனய முக்கிய அறிவுலரகள் 
அ) விண்ைப்பதாரர்கள் வதர்விற்கான தங்களுலடய தகுதிகலள உறுதி தெய்தல்:-வதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் 
விண்ைப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுலரகலள நன்கு படித்த பின்னர் தாங்கள் அத்வதர்விற்கான அலனத்துத் 
தகுதிகலளயும் தபற்றுள்ளனரா என உறுதி தெய்து தகாள்ள வேண்டும். எழுத்துத் ததர்வு / ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு /  
 
வநர்முகத் வதர்வு / கைந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுேது அல்ைது ததரிவு ேெய்யப்பட்வடார் பட்டியலில் தற்காலிகமாக 
விண்ைப்பதாரரின் தபயர் வெர்க்கப்படுேதால் மட்டுவம, ஒரு விண்ைப்பதாரர் பதவி நியமனம் ேபை உரிலம 
அளிக்கப்பட்டேராக மாட்டார். எனவே, விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்ைா நிலைகளிலும் தற்காலிலகானது 
மற்றும் விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விேரங்கள் தேறு என்ைாவைா வதர்ோலைய அறிவுலரகள் அல்ைது 
விதிகள் மீைப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும் பட்ெத்தில், எந்நிலையிலும், ததரிந்ததடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட, 
விண்ைப்பத்லத நிராகரிக்கும் உரிலம வதர்ோலையத்திற்கு உண்டு. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள்” 
பத்தி -11  (B) (C) & (D) -ல் உள்ளோறு]. 
ஆ) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, வதர்வு எழுதுேதற்கான அனுமதிச்சீட்டுகள், www.tnpscexams.in / 
www.tnpsc.gov.in என்ை வதர்ோலைய இலையதளத்தில் பதிவேற்ைம் தெய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர் அேற்லை 
பதிவிைக்கம் தெய்து தகாள்ளவேண்டும். அனுமதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்ெல் மூைம் அனுப்பப்பட மாட்டாது. 
விண்ைப்பதாரர் வதர்வின் தபாழுது அனுமதிச்சீட்டில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்தோரு நிபந்தலனலயயும் கட்டாயம் 
கலடப்பிடிக்க வேண்டும்.. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளோறு]. 
இ)  ததளிவுலர வேண்டுவோர், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் வதர்ோலைய அலுேைகத்திலன வநரில் அல்ைது 1800 425 
1002 என்ை கட்டைமில்ைா ததாலைவபசி எண்ணின் மூைம், அலனத்து வேலை நாட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி 
முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி ேலர ததாடர்பு தகாள்ளைாம்.  [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள்” பத்தி -2(V) –ல் 
குறிப்பு (h)(i)(j)-ல்  உள்ளோறு].  
ஈ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகேல் பரிமாற்ைம்: ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு/ ோய்தமாழ்ஹத் வதர்வு / கைந்தாய்விற்கான 
நாள் மற்றும் வநரம் குறித்த தகேல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்ெல் மூைமாக அனுப்பப்படாது . இது குறித்த 
தகேல்கள் வதர்ோலைய இலையதளத்தில் தேளியிடப்படும். வமற்கூறிய தகேல் 
விண்ைப்பதாரர்களுக்குகுறுஞ்தெய்தி/ மின்னஞ்ெல் ஆகியேற்றின் மூைம் மட்டுவம விண்ைப்பதாரர்களுக்கு 
ததரிவிக்கப்படும். குறுஞ்தெய்தி/ மின்னஞ்ெல் ஏவதனும் காரைங்களினால் தென்ைலடயாமல் / கிலடக்கப்தபைாமல் 
இருப்பின் அதற்கு வதர்ோலையம் தபாறுப்பாகாது. 
உ) விளம்பர அறிவிக்லக தேளியிடப்பட்ட பின் ததரிவு பணிகள் முழுேதுமாக முடிவுைாமல் தகேல் அறியும் உரிலமச் 
ெட்டத்தின் கீழ் எவ்வித தகேலும் ேழங்கப்படமாட்டாது. 
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ஊ) லகப்வபசி மற்றும் இதர மின்னணு  ொதனங்களுக்குத் தலட: 
1) விண்ைப்பதாரர்கள் வதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது தபாருட்களான கருப்பு பந்துமுலன 

வபனா தவிர. மின்னணு ொதனங்களானதரவி (Blue Tooth) லகப்வபசி, நிலனவூட்டு உள்கட்டலமப்புக் 
குறிப்புகள் அடங்கிய லகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் வமாதிரம் அல்ைது ஏலனய மின்னணு ொதனங்கள் , 
மின்னணு அல்ைாத பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், லகப்லப ேண்ை எழுது வகால், தபன்சில் 
புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் ேலரப்படக் கருவிகள், மடக்லக அட்டேலை, 
படிதயடுக்கப்பட்ட ேலரபடம், காட்சி வில்லைகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் தபாதுக் குறிப்புத் தாட்கள் 
மற்றும் பதிவுதெய்யும் தனிக்கருவிகளாகவோ வமாதிரம் அல்ைது லகக்கடிகாரத்தின் இலைப்பாகவோ 
தகாண்டுேரக் கூடாது. 

2) அவ்ோைான தபாருட்கலள லேத்திருப்வபார் காைப்பட்டால் அேர்கள் ததாடர்ந்து வதர்வு எழுத 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். வமலும், அேர்களது விலடத்தாள் தெல்ைாததாக்கப்படுேதுடன் வதர்வு 
எழுதுேதிலிருந்து விைக்கியும் லேக்கப்படுேர். வதலேப்படின், அவ்விடத்திவைவய முழுச் வொதலனக்கு 
உட்படுத்தப்படுேர். 

                 3) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் லகப்வபசி உள்ளிட்ட தலடதெய்யப்பட்ட தபாருட்கலள வதர்வுக்கூடத்திற்கு 
தகாண்டுேர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுேதுடன், அப்தபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு  
உத்தரோதம் தர இயைாது எனவும் ததரிவித்துக் தகாள்ளப்படுகிைது. 
(வமலும் விேரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள் 17 (E) ஐக் காண்க) 
எ)   விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது ேயது, கல்வித்தகுதி, அனுபேம், ொதி மற்றும் உடற்குலைபாடு  ததாடர்பான 
ொன்றிதழ்கள் மற்றும் ஏலனய ொன்றிதழ்கலள வதர்ோலையம் குறிப்பிட்டு வகாராத பட்ெத்தில் விண்ைப்பத்துடன் 
இலைத்து அனுப்பத் வதலேயில்லை. அலே, வதர்ோலையம் வகாரும் தருைத்தில் தாக்கல் தெய்யப்பட வேண்டும். 
வதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பேர்கள் அத்வதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அலனத்து தகுதிகலளயும் தபற்ைேராக இருத்தல்  
 
வேண்டும். விண்ைப்பதாரர்களால் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகேல்கலள வதர்ோலையம் ஐயமைத் ததரிந்து 
தகாள்ளும்ேலர அேர்களின் விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத் வதர்விற்கு (அதாேது எல்ைா நிலைகளிலும்) தற்காலிகமாக 
ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகவே கருதப்படும். விண்ைப்பதாரர் வதர்விற்கு முன்வபா அல்ைது பின்னவரா நியமனத்திற்கு 
வபாட்டியிடத் தகுதியற்ைேர் என்று வதர்ோலையத்தால் கண்டறியப்பட்டால், எந்நிலையிலும், அதாேது 
ததரிந்ததடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்லத நிராகரிக்கும் உரிலம உண்டு. 
ஏ) ததரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகேல்கள் தேறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுேதுடன் 
அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த நடேடிக்லக வமற்தகாள்ளவும் வநரிடும். 
ஐ) ஒழுங்கீனச் தெயல்களுக்குத் தலட: 
வதர்வு எழுதும் அலையில் மற்ை விண்ைப்பதாரர்களுலடய விலடத்தாள்களிலிருந்து பார்த்து எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத 
அனுமதித்தல் அல்ைது வேறு ஏவதனும் முலையற்ை உதவிகலளப் தபைவோ அல்ைது தபை முயற்சிக்கவோ அல்ைது 
அத்தலகய முலையற்ை உதவிகலளத் தரவோ அல்ைது தர முயற்சிக்கவோ கூடாது.     
ஒ) வதர்வுக் கூடத்தில் நடந்து தகாள்ளும் முலை: 
வதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் வதர்வுக் கூடத்தில் தேைான நடேடிக்லகயிவைா (அல்ைது) வதர்விலன 
சீர்குலைக்கும் வநாக்கத்திவைா (அல்ைது) வதர்ோலையத்தால் வதர்விலன நடத்த பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள 
அலுேைர் / பணியாளர்கலள தாக்கும் முயற்சியிவைா ஈடுபடக்கூடாது. அவ்ோறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்களின் 
தெயல்கள் கடுலமயான தேைாக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் தண்டலனக்கு உட்படுத்தப்படுேர்.  
ஓ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகலள மீறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள் பத்தி 
17(E)ன்படி அல்ைது வதர்ோலையம் தபாருத்தமானததனக் கருதும் தண்டலன விதிக்கப்படும். 
ஔ) தகாள்குறி ேலகத் வதர்விற்கான உத்வதெ விலடகள் வதர்வு நலடதபற்ை நாளிலிருந்து 3 நாட்களுக்குள்  
வதர்ோலைய இலையதளத்தில் தேளியிடப்படும் வதர்ோலையத்தால் தேளியிடப்படும் தகாள்குறிேலகத் 
வதர்விற்கான உத்வதெ விலடகள் ததாடர்பாக முலையீடு தெய்ய வேண்டுமானால் வதர்ோலைய இலையதளத்தில் 
உள்ள Answer Key Challenge என்ை ொளரத்லதப் பயன்படுத்தி முலையீடு தெய்யைாம் (Result – >Answer keys) 
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விண்ைப்பதாரர்கள் தகாள்குறிேலகத் வதர்விற்கான உத்வதெ விலடகள் வதர்ோலையத்தால் 
தேளியிடப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இலையேழி ோயிைாக மட்டுவம முலையீடு தெய்யவேண்டும் .  அஞ்ெல் 
ேழியாகவோ அல்ைது   மின்னஞ்ெல் ேழியாகவோ தபைப்படும் முலையீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 
உத்வதெ விலடகலள முலையீடு தெய்ேதற்கான அறிவுலரகள் மற்றும் ேழிமுலைகள் வதர்ோலைய 
இலையதளத்திவைவய ேழங்கப்பட்டுள்ளது.  வமலும் முலையீடு தெய்ய இலையேழி மூைமாகவோ அல்ைது 
வேறுேழியாகவோ ேழங்கப்பட்டுள்ள காை அேகாெம் முடிவுற்ை நிலையில் தபைப்படும் எவ்வித முலையீடுகளும் 
பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

இலையேழியில் உத்வதெ விலடகலள முலையீடு தெய்ேதற்கு உரிய வநரத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
வேண்டுவகாளானது ஒவ்தோரு பாடத்திற்தகௌ ேல்லுநர்கலள தகாண்ட குழுவிற்கு பரிந்துலரக்கபடும் .  வமலும், 
ேல்லுநர் குழுவின் பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில், இறுதியான விலடகள் முடிவு தெய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் 
விலடத்தாள் மதிப்பீடு தெய்யும் பணியானது ததாடங்கப்படும். 
 ததரிவுப் பணிகள் முடிேலடயும் ேலர இறுதியான விலடகலள வதர்ோலையம் தேளியிடாது. 
 வதர்வு நலடமுலைகள் முழுேதும் நிலைேலடந்த பின்னர், அத்வதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த விண்ைப்பதாரர் 
அலனேருலடய விேரங்களும் வதர்ோலைய இலையதளத்தில் தேளியிடப்படும்.  
 [வமலும் விேரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள் பத்தி (17(D)(V) – (XIII)ஐக் காண்க) 
14. விண்ைப்பிக்கும் முலை 

1. விண்ைப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய வதர்ோலையத்தின் இலையதளங்கள் 
மூைம் மட்டுவம விண்ைப்பிக்க வேண்டும்.  

2. எந்ததோரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூைம்ஒருமுலைப்பதிவு எனப்படும் 
நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விேரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன கட்டாயமாகும். விண்ைப்பதாரர்கள் 
நிரந்தர பதிவு மூைம் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/- ஐ தெலுத்தி, பதிவு தெய்து தகாள்ள வேண்டும். 
ஒருமுலைப்பதிவு, பதிவு  
தெய்த நாள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் ேலர நலடமுலையிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முலைப் பதிவு கைக்கு 
(One Time Registration ID) மற்றும் கடவுச் தொல் மூைமாக மட்டுவம விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் 
விண்ைப்பங்கலள ெமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

ஒருமுலைப்பதிவில் பதிவேற்ைம்தெய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது புலகப்படம், லகதயாப்பம் ஆகியேற்லை 
CD/DVD/Pen drive வபான்ை ஏவதனும் பதிவு தெய்து தயாராக லேத்திருக்க வேண்டும் .“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுலைகளில் உள்ள பத்தி  2ஐக்” காண்க). 

3. ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட ஒருமுலைப் பதிவுக் கைக்லக (One Time Registration ID) 
உருோக்க அனுமதியில்லை. 

4. விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துேமான பதிவுக்கைக்கு மற்றும் கடவுச்தொல்லைப் பயன்படுத்தி 
ஏற்கனவே பதிவிட்ட தங்களது விேரங்கலள பார்லேயிடவும், புதுப்பிக்கவும் தெய்யைாம். தங்களது ஒருமுலைப் 
பதிவு , கடவு தொல்லிலன வேறு நபரிடவமா (அ) முகேர்களிடவமா பகிர்ந்து தகாள்ள கூடாது. 

5. ஒருமுலைப்பதிவு என்பது எந்ததோரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ை. இது விண்ைப்பதாரர்களின் 
விேரங்கலளப் தபற்று அேர்களுக்கு தன்விேரப் பக்கம் ஒன்றிலன உருோக்க மட்டுவம பயன்படும் . 
எந்ததோரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் விண்ைப்பதாரர்கள், அறிவிக்லகயில் 
 “Apply” என்ை உள்ளீடு ேழிவய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்தொல் ஆகியேற்லை 
உள்ளீடு தெய்து விண்ைப்பிக்க வேண்டும். 

6. விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் தபயலர ததரிவு தெய்ய வேண்டும். 
7. புலகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆேைங்கள் மற்றும் லகதயாப்பம் இல்ைாமல் அனுப்பப்படும் இலையேழி 

விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 
 
 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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8. இலையேழி விண்ைப்பத்தில் சிை தளங்கள் திருத்த இயைாது.  எனவே, விண்ைப்பதாரர்கள் மிகுந்த 
கேனத்துடன் விேரங்கலளப் பதிவு தெய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார்கள். இலையேழியில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
விண்ைப்பத்தில், விண்ைப்பதாரர்களின் விேரங்கள் இறுதியானலேயாகக் கருதப்படும்.  இலையேழி 
விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்பு திருத்தம் வகாரி வதர்ோலையத்தில் தபைப்படும் எந்ததோரு 
வகாரிக்லகயும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 
 

9. அச்சிடுதலில் விருப்பவதர்வு 
அ) விண்ைப்பத்லத இலைய ேழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முலையில் தங்கள் விண்ைப்பத்லத 
அச்சிட / வெமிக்க முடியும். 
ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப நகல் வதலேப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச் தொல்லை 
பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் தகாள்ளைாம் / பதிவிைக்கமும் தெய்து தகாள்ளைாம். 
இ) இலையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்ைது வேறு எந்தவிதமான ஆதார ஆேைங்கலளயும் வதர்ோலையத்திற்கு 
அனுப்ப வேண்டாம். விண்ைப்பதாரர்கள், வதர்வுக்குப்பின் அடுத்த கட்ட ததரிவிற்கு ேரும் தபாழுது மட்டுவம 
விண்ைப்பம் மற்றும் ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்க்கப்படும். 
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள்” பத்தி -2-ல் உள்ளோறு) 
15. ஆேைங்கலள பதிவேற்ைம் 
 விண்ைப்பதார்களால் இலையேழி விண்ைப்பத்தில் ததரிவிக்கப்பட்ட விேரங்கலள உரிலம வகாரல்கலள 
உறுதிப்படுத்துேதற்காக ொன்றிதழ் /ஆேைங்கலள வதர்ோலையம் வகாரும் வநரத்தில் பதிவேற்ைம் தெய்ய 
வேண்டும். உரிய வநரத்தில் ொன்றிதழ்கலள பதிவேற்ைம் தெய்யப்படாத விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பமானது 
நிராகரிக்கப்படும்.  (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள்” பத்தி -13  –ல் உள்ளோறு) 
 
16. விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் 
இலையேழி மூைம் 24.09.2021அன்று இரவு 11.59 மணி ேலர விண்ைப்பிக்கைாம். பின்னர் அச்வெலே நிறுத்தப்படும். 
(வமலும் கூடுதல் தகேல்களுக்கு வதர்ோலையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகலள” 
வதர்ோலையத்தின் இலையதள முகேரியான www.tnpsc.gov.in-ல்காைைாம்) 
 

தெயைாளர் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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மறுப்பு (DISCLAIMER) 
 
 இலைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொலைகள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் வதர்ோலையத்தின் 
இலையதளத்தில் உள்ளன.  எனினும், விண்ைப்பதாரர்கள் இத்வதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் வபாது இலைக்கல்வி 
தகுதிக்கான அரொலைகள் இத்வதர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்லக தேளியிடப்பட்ட நாளிவைா அல்ைது அதற்கு 
முன்வபா இலைக்கல்வி ஏவதனும் இருப்பின் அது குறித்த தகேலை விண்ைப்பத்தில் ததரிவித்தும் , வமலும் 
ொன்றிதழ்கள் பதிவேற்ைம் தெய்யும் வபாது அவ்ேரொலைகலளயும் வெர்த்து ெமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  இவ்ோறு தெய்யத் 
தேறினால் விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  இத்வதர்வின் விளம்பர அறிவிக்லக நாளிற்கு பின்பு 
தேளியிடப்பட்ட இலைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொலைகள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது . 
 
 

தெயைாளர் 
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ANNEXURE-I 
 

EXPERIENCE CERTIFICATE (MODEL FORMAT) 
 

 
 

Office Seal: 
Date: 
Place:                                                                                     Signature  
 
 

Name & Designation of 
the Issuing Authority   

Note: 

Firms/Workshop which issues the certificate is cautioned that issuing of any certificate 

containing false details will lead to legal/penal action on them. 

 
 

 

1 Name and Address of the  Firm/Workshop/ Company / 
Government Department / Public Sector under taking  
 

: 
 

2 Whether the said Firm / Workshop/ Company registered 
under the Factories Act 1948(Central Act LXIII  of 1948) 
 

: 
 

3 Registration Number of Firm / Workshop / Company 
(Under Factories Act, 1948) 
 

: 
 

4 Nature of work of the organisation  (Production/Service) 
 
 

: 

 

5 Name of the Employee and Date of Birth 
 

: 
 

6 Qualification possessed by the Employee on the Date of 
Joining Service 
 

: 
 

 

7 
 

Designation and period of Experience of the Employee 
 

 

: 
 

 
8 

 
Nature of the Work/Duty performed by the Employee (To 
be mentioned in Brief) 
 

: 

 

9 Whether the employee possesses experience as laid in 
para 4(B) of the notification  

 
 

 a) Period of Experience  From............. To............. 

 
9 

 
Whether Attendance Register / Attendance Rolls / Pay 
Register and other records /available for this Employee 
 

 
 
: 

 
Yes / No 

 
10 

 
Certificate by Manager of the Firm Firm/Workshop/ 
Company / Government Department / Public Sector 
under taking  
 

 

 
: 

The above said employee 
is experienced in this 
Firm/Workshop/ Company / 
as stated above. The 
above particulars furnished 
by us are correct 
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[ SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION ] 

ANNEXURE-II 
 

PAPER-I 

                           BASICS OF ENGINEERING (DEGREE STANDARD)Code No.230 

 
UNIT I - MATHEMATICS: 
 
Matrices: Eigen values - Eigenvectors – Cayley–Hamilton theorem –Similar and 

Orthogonal Thirdformations – Reduction of a quadratic form to Canonical form by 

orthogonal Thirdformation. 

 

Ordinary differential equations: Order and degree – Types of Equations –Higher order 

linear ODE with constant coefficients - Method of variation of parameters – Cauchy’s and 

Legendre’s linear equations – Simultaneous first order linear equations with constant 

coefficient. 

 

Functions of several variables: Partial derivatives – Total derivatives – Euler’s theorem 

– Implicit functions–Jacobians– Taylor’s theorem – Maxima and Minima. 

 

Integration: Techniques of integration using integration by parts and Bernoulli’s formula –

Line, Surface and Volume Integrals – Change of order of integration. 

 

Vector Calculus: Vectors and scalars – Directional derivatives – Gradient, Divergence 

and Curl of vectors – Applications of Green’s theorem, Gauss divergence theorem and 

Stoke’s theorem. 

 

Complex variables: Verification of Analyticity – Construction of Analytic functions – 

Conformal Mappings – Bilinear Thirdformations. 

 

Complex Integration: Cauchy’s integral theorem – Cauchy’s fundamental theorem – 

Cauchy’s residue theorem – Taylor’s theorem – Laurent’s series–Contour integration 

(excluding poles on the real axis) 

 

Laplace Thirdform: Existence of Laplace Thirdform – Laplace Thirdform of elementary 

functions– Properties – Laplace Thirdform of Periodic functions – Inverse Laplace 

Thirdform – Convolution theorem – Solution of linear second order ODE by Laplace 

Thirdform technique 
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Unit  II -  ENGINEERING PHYSICS: 
 

Newton’s laws of motion – gravitation – work, energy and power - elasticity – moduli of 

elasticity and their determination-sound intensity level – reverberation – ultrasonics: 

production and detection - thermal conductivity and expansion - flow of heat-

thermodynamics - heat engines – optical interference, anti-reflection coatings - diffraction 

and polarization – lasers and types - optical fibres and applications - photoelectric effect - 

atom models - dual nature of matter and radiation - nuclear models –radioactivity - nuclear  

fission and fusion - crystal structures - unit cells - packing factor –imperfections – 

superconductivity - magnetic and dielectric materials – semiconducting materials - nano 

materials. 

 

UNIT III - ENGINEERING CHEMISTRY: 
 

Fuel –Classification of fuels - Calorific value – Solid fuel – Liquid fuel – Gaseous fuel – 

Octane number – Cetane Number – Fuel Cells. Lubricants – Classification – Greases – 

Solid Lubricants. Water – Sources – Classifications –  Softening process – Desalination – 

RO Method – Internal treatment – Treatment of Water for Municipal purposes. Plastics – 

High polymer – classification – Polymerization techniques – Thermoplastics  

– Thermosetting resins – examples. Rubber – Types of Rubber – Vulcanisation – 

Properties – Unvulcanised and Vulcanised.  Natural Rubber – Synthetic Rubber – 

examples. Refractories – Classification – Manufacture of Refractories – Magnesite – Silica 

– Zirconia – Chromite. Abrasives – Natural – Artificial–Abrasive paper & cloth. Corrosion: 

Dry and Wet corrosion – Factors affecting corrosion- Different types of corrosion. 

Productive coating – Hot dipping- metal cladding, electrodeposition – Organic Coatings – 

Paints – Varnishes.  Cement and lime- setting and hardening.  Explosives- classifications- 

characteristics-requirements for good explosives- nitrocellulose- TNT- TNB-DNB-PETN-

RDX.  Alloys- purpose of making alloy- types of alloys- Ferrous alloys.  Electrochemistry – 

conductors and non conductors – Kohlrausch law – Electrochemical cell-reversible and 

irreversible cells – EMF- Concentration cell- polarization – over voltage, decomposition 

potential. 
 

UNIT IV - ENGLISH : 
 

Grammar: Articles – Prepositions – Tenses (simple present, present continuous, simple 

past, past continuous, future, & perfect tenses) – Modal verbs – Clauses – Conditional 

clauses – Subject-Verb agreement – conjunctions – Active  & passive voice – Reported 

speech    (Direct to Indirect speech) – Error correction – Combining sentences using 

connectives – Cause & effect expressions (because, so, due to, on account of, etc.) – 

Framing questions (converting statements into questions)  

 

Vocabulary: Synonyms & antonyms – Prefixes, suffixes & intensifying prefixes (e.g. 

Flammable – inflammable) – Phrasal verbs – Idioms – Fixed expressions (e.g. adhere to, 

lodge a complaint to, etc.) – One word substitution – Collocation – Expansion of 

compound nouns (e.g. keyboard)  
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Reading: Reading comprehension passage – Data interpretation (e.g. comprehension 

questions based on table /chart) – Choosing appropriate title for a given short passage – 

Inferential questions based on a short reading passage – Reading comprehension 

questions making use of scanning & skimming strategies – Jumbled Sentences. 

 

Writing: Definitions (instrument & technical terms) – Visual interpretation 

(picture/photo/chart etc.) – process description – Letter writing (formal / official) – email 

communication (email etiquette) – essays.  

 

UNIT V - BASICS OF COMPUTER ENGINEERING: 
 

Computer Organization - CPU and Microprocessor [ALU, Control Unit and Bus Structure] 

– Data Storage [Primary, Secondary and Virtual] – Input and Output Devices 

 

Systems Software – Assembler – Compiler – Loader – Linker – Operating Systems 
 
Programming Languages – Classification of Programming Language, High-Level 
Languages  
 

Basic Computer Networking – Network Components [Routers, Bridges, Gateways] – 

ISO-OSI Reference Model – LAN – WAN – Client-Server Architecture – Internet 

Applications– Office Tools – Word-processor – Spreadsheet – Powerpoint – Database – 

E-mail – Browser 

 

IT Enabled Services – E-Government – E-Commerce – Multimedia 

 

UNIT VI - BASICS OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING: 
 

Introduction to Engineering  mechanics – Units and Dimensions – Laws of Mechanics – 

Coplanar Forces – Static Equilibrium of Rigid body – Moment of  a force – free body 

diagram – friction – laws of friction – sliding friction – wedge friction – Rolling resistance – 

Lader friction -  Friction in screws – Screw jack – Belt friction – Properties of surfaces and 

solids – Centroids  and centre of mass – line and areas – Rectangular, circular, triangular 

areas by integration – T-section, I- Section, Angle section, Hollow section – Area moment 

of inertia of plane areas – Parallel axis theorem – Centroid of the simple solids – Dynamics 

of particle – Displacement, velocity and acceleration – Different types  of motion – 

Rectilinear , Curvilinear and Projectile motions – Newton’s II-law of motion – Work Energy 

equation – Impulse and momentum principles. 
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UNIT VII - BASICS OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING: 
 

Ohm’s law- Kirchoff’s  laws -  Introduction  to DC and AC circuits –Power and powerfactor-

single phase and three phase circuitsOperating principles of moving coil and moving iron 

instruments (voltmeters and ammeters)-wattmeters  and energy meters 

Construction and principle of operation:DC motors- DC generators-Thirdformers-Induction 

motorsCharacteristics of PN junction diode-zener diode- half wave and full wave rectifiers- 

Bipolar junction Thirdistor(CC,CE,CB configurations)-Amplifiers-Operational 

amplifiersBinary number system- logic gates- Boolean algebra – Half and full adders- Flip-

flops –registers and counters- A/D and D/A conversionTypes of analog and digital signals- 

Modulation and Demodulation(amplitude and frequency)Communication systems: Radio- 

TV- Fax- Microwave-Satellite and optical fibre 

 

 
UNIT VIII - PRINCIPLES OF MANAGEMENT: 
 

Management- Definition, Evolution- Taylor, Fayol, Elton Mayo, Peter DruckerPlanning- 

Types, Steps, Forecasting, MBO, MBEOrganising- Deparmentation- Line and staff, 

Delegation and DecentralizationStaffing- Manpower planning, Recruitment and selection, 

Training, Performance AppraisalDirecting- Leadership styles, Discipline, Communication in  

 

businessControlling- Types, Control Techniques, Budgetary Control, Statistical Control 

 
UNIT IX - TOTAL QUALITY MANAGEMENT: 
 

Quality - vision, mission and policy statement, dimensions of product and service quality, 

contributions of quality gurus-Deming, Juran, Crosby, Masaaki Imai, Feigenbaum, 

Ishikawa, Cost of Quality, continuous process improvement- PDCA, Quality Circle, 5S, 

Kaizen, Statistical Process Control (SPC), 7 QC Tools, new management tools, 

benchmarking, 6 sigma, Process Quality, Quality Function Deployment(QFD), POKA 

YOKE, Total Productive Maintenance (TPM), Business Process Reengineering(BPR), ISO 

9004: 2000 - QMS, ISO-14000. 

UNIT  X - ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING: 

 
Environment– Global perspective- awareness of environmental pollution- Classification of 

Pollutants- Air Pollution- Composition of Air – Major sources of air pollution. Gaseous 

Pollutants- effect of air pollution on weather, climate, atmospheric process, NOX, SO2, 

CO,  CO2, Fly ash, Vehicular pollution- automobile emission- prevention- green 

houseeffect – chlorofluoro carbon-  ozone layer -ozone depletion- smog- photochemical 

smog, acid rain. Water pollution- types of water pollution- Factors affecting surface water – 

sewage and domestic waste – BOD, COD.Industrial effluent- harmful effects of industrial 

pollutants- agricultural discharge – detergent and toxic metal – siltation.Thermal pollutants- 

effect of thermal pollution- radioactive pollutant – inorganic pollutants and its detrimental 

effects. Soil Pollution- sources of soil pollution- effect of carbon waste- noise pollution- 

sources of noises of pollution- types of noise pollution- prevention and control 
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SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION  

 GENERAL STUDIES (DEGREE STANDARD)  

         

           CODE NO.003 

UNIT-I:GENERAL SCIENCE 
 

(i)   ScientificKnowledgeandScientifictemper-PowerofReasoning 
 

-Rote  LearningVsConceptualLearning-Scienceasatoolto 

understandthe past, presentandfuture. 

(ii)  Nature of Universe- General Scientific Laws–Mechanics- Properties 

ofMatter,Force, Motionand Energy- Everyday application of thebasic 

principles ofMechanics, Electricity and Magnetism, Light,Sound, 

Heat,NuclearPhysics,Laser, Electronics andCommunications. 

 

(iii) Elements andCompounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum 
 

Products,Fertilizers, Pesticides. 
 

(iv) Mainconceptsof LifeScience,Classification ofLivingOrganisms, 

Evolution, Genetics,Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, 

Humandiseases. 

(v)  EnvironmentandEcology. 
 

 
 

UNIT-II: CURRENT EVENTS 
 

 

(i)    History-Latestdiaryofevents-Nationalsymbols-Profileof States- 

Eminent personalitiesand places in news–Sports- Books  

andauthors. 

(ii)   Polity-PoliticalpartiesandpoliticalsysteminIndia-Public 
 

awarenessand General administration-Welfareoriented Government 

schemesandtheirutility,Problems inPublic Delivery Systems. 

(iii)  Geography -Geographical landmarks. 
 

(iv)  Economics -Currentsocio-economic issues. 
 

(v)   Science -Latestinventions in Science and Technology.
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UNIT- III:GEOGRAPHY OF INDIA 
 

 

(i) Location–Physicalfeatures-Monsoon,rainfall,weatherand climate-

Waterresources- Rivers in India-Soil,mineralsand 

naturalresources-Forestandwildlife-Agricultural pattern. 

(ii) Thirdport -Communication. 
 

(iii)Social geography–Populationdensityanddistribution-Racial, 

linguisticgroups andmajor tribes. 

(iv) Natural calamity– Disaster Management – Environmental 

pollution: Reasonsand preventivemeasures–Climatechange– 

Green energy. 

 

UNIT – IV:HISTORY AND CULTUREOF INDIA 
 

(i) Indusvalleycivilization- Guptas,Delhi Sultans,Mughalsand 

Marathas-AgeofVijayanagaramand   BahmaniKingdoms- South 

Indian history. 

(ii)Change andContinuityin the Socio-CulturalHistory of India. 
 

(iii)Characteristics ofIndian culture, Unity in diversity – Race, 

language,custom. 

(iv)Indiaas a Secular State, SocialHarmony. 
 

UNIT-V:INDIANPOLITY 
 

 

(i)     ConstitutionofIndia-PreambletotheConstitution-Salient features 

of the Constitution-Union,State andUnion Territory. 

(ii)   Citizenship,Fundamentalrights,Fundamentalduties,Directive 
 

Principles of State Policy. 
 

(iii) Union  Executive,  Union  legislature  –  State  Executive, State 

Legislature– Local governments,Panchayat Raj. 

(iv)  Spiritof Federalism:Centre- State Relationships. 
 

(v)   Election-Judiciaryin India– Rule of law. 
 

(vi)  Corruptioninpubliclife–Anti-corruptionmeasures–Lokpal and  

LokAyukta - Right to Information -  Empowerment  of women -

Consumer protection forums,Human rightscharter.
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UNIT-VI:INDIANECONOMY 
 

 

(i) Nature  of  Indian economy – Five year plan  models -  an 

assessment –PlanningCommission andNitiAyog. 

(ii)Sources of revenue – ReserveBank of India – FiscalPolicy and 

Monetary  Policy- Finance Commission – Resource sharing 

between Union andState Governments-Goods and ServicesTax. 

(iii)StructureofIndianEconomyandEmploymentGeneration,Land 

reformsandAgriculture-ApplicationofScienceandTechnology in 

agriculture- Industrial growth-Rural welfareoriented programmes–

Social problems–Population, education,health, 

employment,poverty. 

 

UNIT-VII:INDIAN NATIONAL MOVEMENT 
 

 

(i)  National renaissance–Early uprising against British rule- Indian 

National Congress - Emergence  of  leaders – B.R.Ambedkar, 

Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, 

Kamarajar,MahatmaGandhi,MaulanaAbul KalamAzad, Thanthai 

Periyar,Rajaji,Subash Chandra Bose andothers. 

(ii)  DifferentmodesofAgitation:GrowthofSatyagrahaandMilitant 

movements. 

(iii)Communalism andpartition. 
 

UNIT- VIII:History, Culture, Heritageand Socio- Political 
MovementsinTamil Nadu 

 

(i) HistoryofTamilSociety,relatedArchaeologicaldiscoveries,Tamil 
 

Literature from Sangam age tillcontemporary times. 
 

(ii)Thirukkural:(a)Significance as aSecular literature 
 

(b)  Relevance to Everyday Life 
 

(c)  Impactof Thirukkuralon Humanity 
 

(d)ThirukkuralandUniversalValues-Equality, 

Humanism,etc 

(e)Relevance to Socio- Politico-Economic affairs 
 

(f)Philosophicalcontentin Thirukkural



(iii) Role of  Tamil  Nadu in freedom struggle - Early agitations 

against British Rule-Role of women in freedom struggle. 

(iv) Evolutionof19thand20thCenturySocio-Politicalmovements in 

Tamil Nadu - Justice Party, Growth of Rationalism - Self 

Respect Movement, Dravidian movementand Principles 

underlying boththesemovements, Contributions ofThanthai 

Periyar and Perarignar Anna. 

 

UNIT – IX:Development AdministrationinTamil Nadu 
 

 

(i)   Human  Development  Indicators  in  Tamil   Nadu  and  a 

comparativeassessment acrosstheCountry– Impact ofSocial 

Reform movements in theSocio- Economic Development of   

TamilNadu. 

(ii)  PoliticalpartiesandWelfareschemesforvarioussectionsof 
 

people– Rationalebehind ReservationPolicyand access to 

Social Resources- Economic trendsinTamil Nadu–Roleand 

impact ofsocial welfareschemesin theSocio- economic 

developmentof TamilNadu. 

(iii) Social JusticeandSocialHarmonyastheCornerstonesofSocio-
Economic development. 

 

(iv) Education andHealth systemsin TamilNadu. 
 

(v)  Geography of TamilNadu anditsimpact on Economicgrowth. 
 

(vi) Achievements of TamilNadu in variousfields. 
 

(vii)e-governance in TamilNadu. 
 
 

UNIT-X:APTITUDE AND MENTAL ABILITY 
 

 

(i)    Simplification–Percentage-HighestCommonFactor(HCF)- 

LowestCommon Multiple (LCM). 

(ii)   Ratio and Proportion. 
 

(iii)  Simpleinterest-Compoundinterest-Area-Volume-Time 

andWork. 

(iv)  LogicalReasoning-Puzzles-Dice-VisualReasoning-Alpha 

numericReasoning–Number Series. 
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பிற்வெர்க்லக - III 

 

ததரிவு முலை குறித்த உத்வதெ காை அட்டேலை 
 

 

ே.எண் நிகழ்வு காை ேரிலெ 

1. எழுத்துத் வதர்வு முடிவு தேளியீடு  டிெம்பர்   2021 

2. 
ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பிற்கு 
ொன்றிதழ் பதிவேற்ைம் 

ஜனேரி   2022 

3. ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு பிப்ரேரி 2022 

4. வநர்முகத் வதர்வு            மார்ச்       2022 

5. கைந்தாய்வு            மார்ச்       2022 

 
 

  

தெயைாளர் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


