
 
 

 

தமிழ்நாடு சீர்த்திருத்த பள்ளிள் ற்றும் எழுக் ண்ாணிப்பு  பணிள் (தமிழ்நாடு சமூ பாதுாப்பு 
பணியில்) அடங்கி ாலட்ட குறந்தத பாதுாப்பு அலுலயர்  பதவிக்ான ாலிப்பணியிடங்ளில் 
நநடி நினம் சசய்லதற்ான ணினி லழித் நதர்விற்கு 30.04.2022 அன்று லத இதை லழி மூயம் 
ட்டுந விண்ைப்பங்ள் லநலற்ப்படுகின்மன. 

இந்த பதவிக்ான நதர்வு ணினி லழித் தேர்வாக நடத்தப்படும். 
 

ச்சரிக்த 
 நதர்லாதைத்தின் சதரிவுள் அதனத்தும் விண்ைப்பதாரின் தலரிதசப்படிந 

நற்சாள்ரப்படுகின்மன. 
 சபாய்ான லாக்குறுதிதரச் சசால்லி, தலமான லழியில் நலதயலாங்கித்தருலதாக் கூறும் 

இதடத்தர்ளிடம் விண்ைப்பதார் மிவும்  லனா இருக்குாறு ச்சரிக்ப்படுகின்மனர். 
 இது நபான்ம தலமான ற்றும் நநர்தற்மலர்ரால் விண்ைப்பதாருக்கு ற்படும் வ்வித 

இறப்புக்கும் நதர்லாதைம் ந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாாது. 
 இதைலழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அதனத்துத்தலல்ளுக்கும் விண்ைப்பதாந 

முழுப்சபாறுப்பாலார்.  விண்ைப்பதார், நதர்விற்கு இதைலழியில் விண்ைப்பிக்கும்சபாழுது, 
நதனும் தலறு ற்படின், தாங்ள் விண்ைப்பித்த இதைச்நசதலதங்தரநா /சபாதுச் நசதல 
தங்தரநா குற்மம் சாட்டக் கூடாது .  விண்ைப்பதார்    பூர்த்தி சசய்ப்பட்ட இதைலழி 
விண்ைப்பத்திதன உரி சான்றிதழ்ளுடன்  [பிற்நசர்க்த III-ல் ாண் ] இறுதிா சர்ப்பிக்கும் 
முன்னர்,  நன்கு சரிபார்த்தப் பின்னந சர்ப்பிக்குாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார். 

 இந்தப் பதவிக்ான விண்ைப்பத்ததப் சபாறுத்தலத , விண்ைப்பதார்ள் இதை லழி 
விண்ைப்பத்தத சர்ப்பிக்கும்நபாது சான்றிதழ்ள் / ஆலைங்தர இதை லழி 
விண்ைப்பத்தில் லறங்ப்பட்ட அதனத்து உரித நால்ளுக்கும் / விலங்ளுக்கும் 
ஆதலா ட்டாா பதிநலற்மம் சசய்ால் , இதைலழி விண்ைப்பத்தத சர்ப்பிக் 
அனுதிக்ப்பட ாட்டார்ள். 

 
விண்ைப்பதார்ள் பதிவுக்ட்டைா ரூ .150/- (ரூபாய் நூற்று ம்பது ட்டும் ) சசலுத்தி 

தங்ரது அடிப்பதட விலங்தர நிந்தப்பதிவு மூயா (OTR) ட்டாா பதிவு சசய்து சாள்ர 
நலண்டும். இந்த நிந்த பதிவு முதமயில் பதிவு சசய்த விண்ைப்பங்ள் பதிவு சசய்த நாளிலிருந்து 5 
லருட ாயங்ளுக்கு சசல்யத்தக்தாகும் . அதன் பிமகு உரி பதிவுக் ட்டைத்ததச் சசலுத்தி 
புதுப்பித்துக் சாள்ர நலண்டும் .  நிந்த பதிலானது ந்த எரு பதவிக்ான விண்ைப்பா 
ருதப்படாட்டாது. நலும்விலங்ளுக்கு ‗விண்ைப்பதார்ளுக்ானஅறிவுதள்‘ பத்தி-2-ாண்) 

 
 

 

   
விரம்ப ண்.611 
அறிவிக்த  ண். 08  /2022                                                                                                                                                                    நாள்: 01. 04. 2022 

தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் நதர்லாதைம் 
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2. பணியிடங்ள் பற்றி விலங்ள் 
 

பதவியின் சபர்  பணியின் சபர் ற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு ண் 

ாலிப் 
பணியிடங்ளின் 

ண்ணிக்த  

சம்பர ற்ம 
முதம 

ாலட்ட குறந்தத 
பாதுாப்பு அலுலயர்  
(பதவிக் குறியீட்டு ண்: 
3201) 

தமிழ்நாடு சீர்த்திருத்த பள்ளிள் 
ற்றும் எழுக் 

ண்ாணிப்புபணிள்(சமூ 
பாதுாப்பு பணி)(குறியீட்டு ண்: 

103) 

 
16 

ரூ. 56,100—
2,05,700 

(நிதய-22) 
 
 

 

குறிப்பு:- 
 

3. ாலிப்பணியிடங்ளுக்ான பகிர்ானப் பட்டில் 
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விரிலாக்ம்:-  சபாது.பி – சபாதுப்பிரிவு; பி.ல - பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர்; பி.ல. (மு) - பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் 
(முஸ்லீம்); மி.பி.ல /சீ. - மிவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் /சீர் பினர் ;  ஆ.தி – ஆதிதிாவிடர்; ஆதி.(அ) - 
ஆதிதிாவிடர் (அருந்ததிர்);; சபா- சபாது; சப- சபண்ள்; த.ல. – தமிழ் லழிக் ல்வி;  

 
 

 

 
 
 
 

குறிப்பிட்டு சசால்யப்பட்டிருந்தாயன்றி, அறிவிக்ப்பட்ட ாலிப்பணியிடங்ளின் ண்ணிக்தானது 
நதாாானதாகும். நலும் ாலிப்பணியிடங்ளின் ண்ணிக்த ாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். விலங்ளுக்கு 
விண்ைப்பதார்ளுக்ான அறிவுதள் பத்தி 11 (A)-க் ாண். 
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4. முக்கிான நாட்ள் ற்றும் நநம்:- 

 

குறிப்பு:-  
 இத் நதர்வின் சசல்பாடுளுக்ான உத்நதச ாயநிர்ைம் சதாடர்பா பிற்நசர்க்த –VI- ாண். 

5.தகுதிள் 
அ. லது லம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ரபடி) 
 

விண்ைப்பதார்ளின் இன லதள் அதிபட்ச லது  
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல/சீ.., பி.ல., பி.ல.(மு) ற்றும் அதனத்து 
லகுப்புதரயும் சார்ந்த ஆதலற்ம   விததலள் 

 லது லம்பு இல்தய 

‗தனநார்‘ 
 

32 * லதிதன பூர்த்தி அதட ந்தலா இருக் 
கூடாது 

குறிப்பு:- 
 *அசாதை( நிதய) ண்.91, னிதலரநயாண்தத் (ஸ்) துதம, நாள் 13.09.2021ன்படி, லதுஉச்சலம்பு 30 
ஆண்டுளிலிருந்து 32 ஆண்டுராஉர்த்தப்படுகிமது. 
விரக்ம்:- 
 ‗ உச்ச லது லம்புஇல்தய” ன்மால் விண்ைப்பதார் விரம்ப அறிவிக்த சலளியிடப்பட்ட நாரன்நமா / பதவிக்கு 
சதரிவு சசய்ப்பட்ட நாரன்நமா ற்றும் பதவியில் அர்த்தப்பட்ட நாரன்நமா 60 லதிதன பூர்த்தி சசய்திருக்கூடாது. 
குறிப்பு:- 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல/சீ.., பி.ல., ற்றும்பி.ல.(மு) தவி‗தனநார்‘ாநிய, த்தி அசில் ந்தாண்டுள் அல்யது 
அதற்கு நற்பட்டு முதமான பணியில் பணிபுரிந்து லருபலர் இப்பதவிக்குரி லது லம்பிற்குள் இருந்தாலும் , இப்பதவிக்கு 
விண்ைப்பிக்த் தகுதிற்மலர்ள் ஆலார்ள்.விண்ைப்பதார்ளுக்ான அறிவுதள் பத்தி  3(F) க் ாண். 
[தமிழ்நாடு அசுப்பணிாரர்ள் (பணி முதமதள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு] 
லது லம்புச் சலுத 
 

முன்னாள்இாணுலத்தினருக்கு 
அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல/சீ., பி.ல., ற்றும்பி.ல.(மு) தவிதனலகுப்பிதனச்சார்ந்தலர்ளுக்கு  50 லது லத சலுத 

லறங்ப்படும். 
[தமிழ்நாடு அசுப்பணிாரர்ள் (பணி நிபந்ததனள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 63 ற்றும்அசாதை (நிதய) ண்.91, னிதலரநயாண்த 

(ஸ்) துதம, நாள் 13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு] 
ஆ) ற்னநல நதனும் எருபிரிவு  / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்ப்பட்ட விண்ைப்பதார் , முன்னாள் இாணுலத்தினர் 

ன்ம சலுததப் சபமமுடிாது . 
[தமிழ்நாடு அசுப்பணிாரர்ள்  (பணி முதமதள்)  சட்டம்  2016,  பிரிவு 3(j)ல்  குறிப்பிட்டுள்ரலாறு] 

  

அ அறிவிக்த நாள் 01.04.2022 

ஆ இதைதரம் மூயம் விண்ைப்பங்ள் சர்ப்பிப்பதற்குரி இறுதி  நாள் 30.04.2022 

ணினி லழித்நதர்வு நதடசபறும் நாள் ற்றும் நநம் 
ாலட்ட குறந்தத 
பாதுாப்பு 
அலுலயர்  
 

தாள் – 1  பாடத்தாள் 
(இரங்தயப்பட்டப்படிப்புத் தம்) 

19.06.2022 
முற்பல் 9 30ணி முதல் 
பிற்பல் 12.30 ணி லத.  

தாள் – 2 
பகுதி –அ  
ட்டா தமிழ்சாழி தகுதித் நதர்வு(10ம் லகுப்புத் தம்) 
பகுதி-ஆ 
சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தம்) 

19.06.2022 
பிற்பல் 2.00  ணி முதல் 
பிற்பல்  05.00 லத 
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ஆ) ல்வித்தகுதி   (01.04.2022   அன்றுள்ரபடி) 
விண்ைப்பதார்ள் கீநற குறிப்பிடப்பட்டுள்ர ல்வித்தகுதியிதன அல்யது அதற்கு இதைான 
படிப்பிதன பல்தயக்ற ானிக் குழுவினால் அங்கீரிக்ப்பட்ட பல்தயக்றம் அல்யது 
பல்தயக்ற ானிக் குழுவினால் அங்கீரிக்ப்பட்ட நிறுலனத்திடமிருந்து சபற்றிருக் 
நலண்டும். 
 
 

பதவியின் சபர் ல்வித்தகுதி 

ாலட்ட 
குறந்தத 
பாதுாப்பு 
அலுலயர்  

 

A degree in Sociology or Social Work or Psychology or 

Child Development or Criminology of any University or 

Institution recognized by the University Grants 

Commission or Institution recognized by the Government. 

 Provided that other things being equal, preference shall be 

given to candidates possessing a Post Graduate degree in 

Sociology or Social Work or Psychology or Child Development or 

Criminology of any University or Institution recognized by the 

University Grants Commission or Institution recognized by the 

Government. 

         A Diploma or a Certificate course in Computer operations in 

the recognized Institutions is desirable. 

Explanation: 
“A Diploma or a Certificate course in Computer operations in the recognized 

Institutions is desirable” means if two or more candidates scored same mark, the 

person who have Diploma or a Certificate course in Computer Operations in the 

recognized Institutions will be considered for selection. [as clarified by Government in 

Social Welfare and Women Empowerment Department, vide Letter No.9485/ SW8(2) 

/2020-12 dated 07.03.2022] 
 

 

குறிப்பு 
1. நிர்ையிக்ப்பட்ட இரங்தயப் பட்டம் ல்வித் தகுதியிதன  10+ 2 (அதற்கு இதைானத் தகுதி ) + 

இரங்தயப் பட்டம் [தமிழ்நாடு அசுப்பணிாரர்ள் (பணி முதமதள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ரலாறு  சபற்றிருக் நலண்டும் .பட்டப்படிப்புப்பிற்ான இறுதி நதர்வு முடிவு சலளியிடப்பட்ட 
நாரானது அறிவிக்த நாரன்நமா அல்யது அதற்கு முந்தத நாராநலா 
அறிவிக்ப்பட்டிருக்நலண்டும். (தமிழ்நாடு அசுப்பணிாரர்ள் (பணி முதமதள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 
20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு). 

2. குறிப்பிடப்பட்டுள்ர ல்வித்தகுதிளுக்ான இதைக் ல்வித் தகுதி அறிவிக்தயின் பிற்நசர்க்த –I ல்  
சதரிவிக்ப்பட்டுள்ரது. 

3. இதைக் ல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதா உரித நாரும் விண்ைப்பதார் இதைக்ல்வி ன 
அறிவிக்ப்பட்ட அசாதையிதன சான்மாலைா சர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் அவ்லசாதைானது 
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நதர்வுக்ான அறிவிக்த நாரன்நமா அல்யது அதற்கு முன்னதாநலா   சலளியிடப்பட்டிருக் நலண்டும். 
நலும், அவ்லசாதையிதன இதைலழி விண்ைப்பத்துடன் இதைத்து பதிநலற்மம் சசய் நலண்டும்.  
தலறும் பட்சத்தில் அவ்விண்ைப்பதாரின் விண்ைப்பம் உரி லழிமுதமதரப் பின்பற்றி பிமகு 
நிாரிக்ப்படும்.  அசாதை இத்நதர்வின் அறிவிக்த நாளுக்கு பிமகு சலளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது 
ற்றுக்சாள்ரப்படாட்டாது. 
[விண்ைப்பதார்ளுக்ான அறிவுதள் பத்தி  9ன் குறிப்பிதனக் ாண்]. 

(இ) உடற்தகுதி  சான்றிதழ் 
 பணி நினதிற்ா சதரிவு சசய்ப்படும் விண்ைப்பதார்ள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ர தத்தில்  உடற்தகுதிச் சான்றிததறச் 

சர்பிக் நலண்டும். ாதிரி படிலம் அறிவிக்தயின் பிற்நசர்க்த – IV-ல்  சதரிவிக்ப்பட்டுள்ரது. இச் சான்றிதன சதரிவு 
சசய்ப்பட்ட நதர்லர், தனது  நின அலுலயரிடம் பணியில் நசரும் நபாது சர்பிக் நலண்டும். 

 
நிர்ையிக்ப்பட்டுள்ர பார்தலயின் தம் உடற்தகுதி சான்றிதழ் படிலம் 
பார்தல தம்–I சசல் அலுலயர் பதவிக்கு நிர்ையிக்ப்பட்டுள்ர 

படிலம். 
சதரிவிற்கு லரும் ண்பார்தல குதமபாடுதட விண்ைப்பதார்ள் தகுதி லாய்ந்த அசுண் ருத்துல நிபுைரிடம் 

(Specialist) ண்பார்தலத் தகுதிச் சான்றிததறப் சபற்று நின அலுலயரிடம் சர்ப்பிக் நலண்டும். 
(ஈ) தமிழ் சாழியில் தகுதி 

விண்ைப்பதார்ள் நபாதுான தமிறறிவு சபற்றிருக் நலண்டும் . (நலும் விலங்ளுக்கு 
‗விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமளில்‘ உள்ர பத்தி 14(I)- ாண்). 

6. ட்டைம் 
அ) பதிவுக் ட்டைம் 

நிந்திப் பதிவுக்ட்டைம் (அ.ஆ(நி) ண்.32, பணிாரர் () நிர்லா சீர்திருத்தத்துதம, நாள் 01.03.2017-
இன் படி திருத்திதக்ப்பட்ட ட்டைம்) 
குறிப்பு 

நிந்த பதிவில் பதிவு சசய்த நாளிலிருந்து ந்தாண்டுள் முடிவுமாத விண்ைப்பதார்ள் , 
இத்நதர்வுக்ான பதிவுக்ட்டைம் சசலுத்துலதிலிருந்து வியக்கு அளிக்ப்படுகின்மனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் ட்டைம் 
குறிப்பு 
கீநற குறிப்பிடப்பட்டுள்ர நதர்வுக்ட்டைச் சலுத சபம தகுதியுதடலர்ள் தவி பிம 
விண்ைப்பதார்ள், இதைலழி விண்ைப்பத்ததச் சர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்ட்டைம் சசலுத்த 
நலண்டும். 

 
 
ரூ.200/- 

குறிப்பு 
(1) விண்ைப்பதார் தங்ளுதட எரு முதமப் பதிவுடன் ஆதார் ண்தை இதைப்பது ட்டாாகும் . 

‗விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமளில்‘ உள்ர  பத்தி  2(B)- ாண். 
(2) எருமுதமப்பதிவு ன்பது பதிவு சசய்த  நாள் முதல் ந்து ஆண்டுள் லதசசல்லுபடிாகும் . ந்து ஆண்டுள் முடிந்த 

பின்னர், விண்ைப்பதார், எருமுதமப்பதிவிதன (One Time Registration), அதற்ா நிர்ையிக்ப்பட்ட 
ட்டைத்திதனச் சசலுத்தி ட்டாம் புதுப்பித்துக் சாள்ர நலண்டும் . எருமுதமப்பதிவு ன்பது நதர்வுக்ான 
விண்ைப்பத்திலிருந்து ாறுபட்டதாகும் . விண்ைப்பதார் நதர்வு ழுத விரும்பும் எவ்சலாரு நதர்விற்கும் , தனித்தனிந 
இதைலழியில் விண்ைப்பிக் நலண்டும் . [விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமளில் ‘ உள்ர பத்தி 2(C)- 
ாண்]. 
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நதர்வுக் ட்டைச் சலுத:- 
லத சலுத 
1) ஆதிதிாவிடர்/ ஆதிதிாவிடர்(அருந்ததிர்),  ட்டைம் சசலுத்த நததலயில்தய 
2)  பறங்குடியினர் ட்டைம் சசலுத்த நததலயில்தய 
3)   மிவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் / சீர்பினர் , மூன்று முதம ட்டும் ட்டைம் சசலுத்தத் 

நததலயில்தய 

4) இஸ்யாமில்யாத பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் 
/பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்யாமி லகுப்பினர் 

மூன்று முதம ட்டும் ட்டைம் சசலுத்தத் 
நததலயில்தய 

5)  முன்னாள் இாணுலத்தினர் இண்டு முதம ட்டும் ட்டைம் சசலுத்தத் 
நததலயில்தய. 

6) ஆதலற்ம விததலள் ட்டைம் சசலுத்தத் நததலயில்தய. 
குறிப்பு 

1 முந்தத விண்ைப்பங்ளில் நாப்பட்ட உரிதளின் அடிப்பதடயில் , சாத்த நதர்வுக்ட்டை 
இயலச லாய்ப்புளின் ண்ணிக்த ைக்கிடப்படும். 

2 விண்ைப்பதார் சபறும்  இயலச லாய்ப்புளின் ண்ணிக்தானது சதரிவின் ந்நிதயயிலும் 
நதர்லாதைத்தால் சரிபார்க்ப்படும்.  

3 
 

விண்ைப்பதார் தம்முதட முந்தத விண்ைப்பங்ள் சதாடர்பான தலல்தர தமத்து  
விண்ைப்பக் ட்டைம் சசலுத்துலதிலிருந்து ட்டை வியக்குத் தலமாக் நாரும் பட்சத்தில், 
அலருதட விண்ைப்பம் நிாரிக்ப்படுலதுடன், நதர்லாதைத்தால் நடத்தப்படும்நதர்வுள் / 
சதரிவுளில் யந்து சாள்லதிலிருந்து எரு லருடாயத்திற்கு வியக்கி தலக்ப்படுலார்.  

4 விண்ைப்பதார் நதர்வுக்ட்டைவியக்கு சதாடர்பான இயலச சலுததப் சபறுலதற்கு ‗ஆம்‘ 
அல்யது ‗இல்தய‘ ன்ம விருப்பங்தர லனாநதர்வு சசய்யுாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார்.  

5 விண்ைப்பதார், விண்ைப்பதார்ளின் தன்விலப்பக்த்தின் Application History-ல் நதான்றும் 
தலல்தரப் சபாருட்படுத்தால் நதர்வுக்ட்டைச் சலுத இதுலத த்ததன 
முதமபன்படுத்தப்பட்டுள்ரது ன்பதத தங்ளின் சசாந்த  நயன்ருதி ைக்கிட்டு 
தலத்துக்சாள்ளுாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார். 

6 ட்டைச்சலுத நாரி விண்ைப்பிக்ப்பட்ட விண்ைப்பானது (விண்ைப்பிக்ப்பட்ட 
பதவிதரப் சபாருட்படுத்தால்) விண்ைப்பதார்ளுக்கு அனுதிக்ப்பட்ட சாத்த இயலச 
லாய்ப்புளின் ண்ணிக்தயிலிருந்து எருலாய்ப்பு குதமக்ப்பட்டதாக் ருதப்படும். 

 7 அனுதிக்ப்பட்ட அதிபட்ச இயலச லாய்ப்புதர சபற்றுக்சாண்ட விண்ைப்பதார் / 
நதர்வுக்ட்டைச்சலுதத சபமவிரும்பாத விண்ைப்பதார் / நதர்வுக்ட்டைச் சலுதக்கு 
தகுதிற்ம விண்ைப்பதார் நதர்வுக்ட்டைச் சலுத சதாடர்பான நள்விக்கு திா ‗இல்தய‘ 
ன்ம விருப்பத்திதன சதரிவு சசய்நலண்டும். அவ்விண்ைப்பதார் நிர்ையிக்ப்பட்ட 
நதர்வுக்ட்டைம் சசலுத்தும்முதம மூயம் நததலான ட்டைத்திதன பின்னர் சசலுத்தயாம். 

8 விண்ைப்பதார் நிர்ையிக்ப்பட்ட நதர்வுக்ட்டைத்துடன் குறித்தநநத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திதன சர்ப்பிக்வில்தயசன்மால், உரி லழிமுதமதரப் பின்பற்றி பிமகு  
விண்ைப்பம்  நிாரிக்ப்படும். (விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள் பத்தி  6 க்ாண்). 
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7. நதர்வுக் ட்டைம் சசலுத்தும் முதம 
 நதர்வுக் ட்டைம் ரூ.200/-  (ரூபாய் இருநூறு ட்டும் ) இதைலழியில் (இதை லங்கி , பற்று 

அட்தட, டன் அட்தட) விண்ைப்பிக்  நிர்ையிக்ப்பட்ட  இறுதி  நாளிற்குள்சசலுத்த நலண்டும் .  
 விண்ைப்பதார்ள் நசதலக் ட்டைமும் நசர்த்து சசலுத்த நலண்டும். 
 விண்ைப்பதார்ளின் ட்டைச் சலுதக்ான தகுதியின் அடிப்பதடயில்தான் நதர்வுக்ட்டைம் 

சசலுத்துலதிலிருந்து வியக்கு சபம முடியும். 
 இதைலழியில் நதர்வுக் ட்டைம் சசலுத்தால் , நநடிா சசலுத்தும் லதவு ாநசாதய /  

அஞ்சய ாநசாதய நபான்மதல ற்றுக்சாள்ரப்படாட்டாது . அத்தத விண்ைப்பங்ள் 
நிாரிக்ப்படும். 

 நதர்வுக் ட்டைச் சலுத நாரும் விண்ைப்பதார்தரத் தவி ற்னநல நிந்த பதிவு சசய்த 
விண்ைப்பதார்ள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்ப்பட்ட நதர்வுக் ட்டைத்தத சசலுத்த நலண்டும் . 
நிந்தப் பதிவு முதமயில் பதிவு சசய்துள்ர விண்ைப்பதார்ள் நிந்த பதிவு முதமயில் பதிவு சசய்த 
நாளிலிருந்து 5 லருட ாயத்திற்கு பதிவுக் ட்டைம் சசலுத்துலதற்கு ட்டும் வியக்கு அளிக்ப்படும்.   
இந்த நிந்தப் பதிவு இப்பதவிக்குரி நதர்வுக் ட்டைா ருதப்படாட்டாது. 

(நதர்வு ட்டைம் சதாடர்பா “  விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமளில்‘  பத்தி – 2(V)  ாண்). 
8. சலுதள் 

(i) ஆதிதிாவிடர், ஆதிதிாவிடர் (அருந்ததிர்), பட்டில் பறங்குடியினர், மிவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
லகுப்பினர்  / சீர்பினர், , பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுயாமி லகுப்பினர் , 
ஆதலற்ம விததல , முன்னாள் இாணுலத்தினர் ற்றும் பிம லதயிதனச் 
சார்ந்தலர்ளுக்ான லது / தகுதி ற்றும் ட்டைச் சலுதள் குறித்த விலங்ள்  
‗விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள்‘ பத்தி  3(D),5 & 6 க் ாண். 

(ii) நநய குறிப்பிடப்பட்டுள்ர சலுதத நாரும் விண்ைப்பதார்ள் அதற்குரி 
ஆதாங்தர இதைலழி விண்ைப்பத்துடன் இதைத்துபதிநலற்மம் சசய் 
நலண்டும்.பதிநலற்மம் சசய் தலறினால் உரி லழிமுதமதரப் பின்பற்றி பிமகு  
விண்ைப்பம்  நிாரிக்ப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள் இாணுலத்தினர் ,நதனும் எரு பிரிவு / பணியில் அடங்கி பதவிக்கு நதர்ந்சதடுக்ப்பட்டு 
விட்டால், பின்னர், நலறு ந்த நின நிழ்வுளிலும் முன்னாள் இாணுலத்தினர் ன்ம சலுதத நா 
முடிாது.  (தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர்ள் (பணி முதமதள் சட்டம்  2016 பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு) 
 
 
 
 
 
 
 



8 

9. நதர்வுத்திட்டம் : சாள்குறி லத (ணினி லழித் )ற்றும் நநர்முத் நதர்வு:- 

பாடம் 

ணினி லழித் நதர்வு 
ாய 

அரவு 
அதிபட்ச திப்சபண்ள் 

சதரிவிற்குத் தகுதி சபம 
குதமந்தபட்ச 

திப்சபண்ள் 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 

மி.பி.ல./சீ.., 
பி.ல.( மு.தவி) 

ற்றும்பி.ல.(மு)  

‗தன
நார்‘ 

தாள் 1 (சாள்குறி லத) (பாடத் 
தாள்)(நதனும் எரு பாடத்தாள்) 
(பட்டப்படிப்புத்தம் ) 
200 வினாக்ள் 
சமூவில்(குறியீட்டுண்.369 ) 
           or  

சமூப்பணி (குறியீட்டுண். 371 ) 
           or  

உரவில் (குறியீட்டுண். 373 ) 
           or 

குறந்ததலரர்ச்சி (குறியீட்டுண்.375)     
           or  

குற்மவில்(குறியீட்டுண்.377)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ணி 
 நநம் 

 
 
 
 
 

 
 
 

300 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         153 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
204 

 
தாள் II(சாள்குறி லத)  
பகுதி –அ  
ட்டா தமிழ்சாழி தகுதித் நதர்வு(10ம் லகுப்புத் 
தம்)(100 வினாக்ள்/ 150 திப்சபண்ள்) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 ணி 
நநம் 

 

குறிப்பு: 
பகுதி ―அ‖விற்ான 
குதமந்தபட்ச திப்சபண்ள் – 
60 (150ல் 40%) . தாள் –II ன் பகுதி 
―அ‖வில் சபறும் திப்சபண்ள் 
த நிர்ைத்திற்கு ைக்கில் 
டுத்துக் சாள்ரப்படாட்டாது. 

 

பகுதி-ஆ 
சபாது அறிவு (100 வினாக்ள்) 
குறியீட்டு ண்.003 
(சபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தம்) 
 75 வினாக்ள்  
திமனாய்வுத் நதர்வு (10ம் லகுப்புத் தம்) 
(25 வினாக்ள்) 

 
 
 
 

150 
 

 
 

 
நநர்முத் நதர்வு ற்றும் ஆலைங்ள்  60 

சாத்தம் 510  
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குறிப்பு: 

(i) தாள்-II-இல் பகுதி ―அ‖-வில் குதமந்தபட்ச திப்சபண் சபமாத நதர்லர்ளின் தாள் I ற்றும் தாள் II இல் பகுதி ―ஆ‖வின் 
விதடத்தாட்ள் திப்பீடு சசய்ப்படாட்டாது. 

(ii) தாள் –I ற்றும் தாள் II இல் பகுதி ‖ஆ‖வில் சபறும் திப்சபண்ள் ட்டும் த நிர்ைத்திற்கு ைக்கில் டுத்துக் 
சாள்ரப்படும். 

(iii) தாள் 1-ற்ான வினாத்தாள் ஆங்கியத்தில்  ட்டும் அதக்ப்படும் .  (சபாது அறிவு)தாள் IIபகுதி – ஆ -விற்ான 
வினாத்தாள் தமிழ் ற்றும் ஆங்கியத்தில் அதக்ப்படும் ..நதர்லர்ள் நதர்வில் யந்து சாள்லதற்ான ல்வித் 
தகுதிதப் சபற்றுள்ர பரிந்துதக்ப்பட்ட பாடத்தத ட்டுந விண்ைப்பத்தில் நதர்வு ழுதுலதற்ான பாடா நதர்வு 
சசய்து குறிப்பிட நலண்டும். 

(iv) நதர்லாதைத்தால் நடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுளுக்கு (ணினி லழித்  நதர்வு )  ஆஜாகும்நபாது பின்பற்ம 
நலண்டி லழிமுதமள் குறித்து விண்ைப்பதார்ளின் விதிமுதமயில் பத்தி 17 ாண். 

(v) நற்குறிப்பிட்ட பாடங்ளுக்ான பாடத்திட்டம் இவ்லறிக்தயின் பிற்நசர்க்த II –ல் உள்ரது. 
(vi) ணினி லழி இதை நதர்வு முதமக்ான சிமப்பு விதிமுதமள் 

1) விண்ைப்பதார்ள் அலர்ளுக்ா எதுக்ப்பட்ட நதர்வு தத்தில் ட்டுந நதர்வு ழுத 
நலண்டும். நதர்வு தத்திதன ாற்மம் சசய் அனுதிக்ப்பட ாட்டாது . விண்ைப்பதார்ள் 
நுதறவுச் சீட்டிதன நதர்வு தத்திற்குக் சாண்டு சசன்று ாண்பிக்ப்பட நலண்டும் . 
விண்ைப்பதார்ள் பனாரர் குறியீடு ற்றும் டவுச்சசால்தயப் பன்படுத்தி  ணினியில் 
புகுபதித சசய் நலண்டும் . திதயில் நதான்றும் அதனத்து அறிவுதளும் லனாப் 
படிக்வும். 

2) விண்ைப்பதார்ள் மின்னணு ற்றும் தலல் சதாடர்பு சாதனங்தர நதர்வு அதமக்குள் 
சாண்டு சசல்ய அனுதியில்தய . அதனால் மின்னணு சாதனங்தர டுத்து ல நலண்டாம் 
ன அறிவுறுத்தப்படுகிமார்ள். 

3) ணினி லழித்  நதர்வு ன்பது தாளின் மீது ழுதுநால் சாண்டு விதடத நிப்பும் நதர்வு 
நபான்மநத. 

4) ணினி லழித்  நதர்வில், ந்து விதடள் திதயில் நதான்றும். 
5) விண்ைப்பதார்ள் சுட்டிதப் பன்படுத்தி சரிான விதடயிதன நதர்ந்சதடுத்து 

நள்விளுக்கு பதியளிக்யாம். 
6) விண்ைப்பதார் எவ்சலாருலருக்கும், லழிமுதமளுக்ா பன்படுத்தும் சபாருட்டு தனித்தாள் 

லறங்ப்படும். நதர்வு முடிவுற்ம பின் தனித்தாள் திரும்பப் சபமப்பட்டுவிடும். 
7) விண்ைப்பதார்ள் உரி விதடயிதன சசாடுக் நலண்டும் . விண்ைப்பதார்ள் , ―next‖ ன்ம 

சபாத்தாதன சசாடுக்குலதன் மூயம் அடுத்த நள்விக்கு சசல்யயாம் அல்யது ―previous‖ ன்ம 
சபாத்தாதன சசாடுக்குலதன் மூயம் முன்புள்ர நள்விக்கு சசல்யயாம். 

8) விண்ைப்பதார்ள் ந்த நள்வியிதனயும் பார்தலயிடயாம் . நதர்வு முடியும் நநத்திற்கு முன் 
ப்நபாது நலண்டுானாலும் விதடயிதன ாற்மயாம் . அலர்ள் விரும்பினால் , சிய 
நள்விளுக்கு விதடளிக்ால் அடுத்த நள்விக்கும் சசல்ய முடியும். 
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9) எவ்சலாரு விண்ைப்பதாரின் திதயிலும் , நள்விள் ற்றும் விதடளின் லரிதச ாற்மம் 
சசய்ப்பட்டிருக்கும். 

10) விண்ைப்பதார்ள் நதர்வு நநத்திற்குள், ப்சபாழுது நலண்டுானாலும் தங்ரது விதடயிதன 
சர்ப்பிக்யாம். 

11) விதடயிதன சர்ப்பித்த பிமகு நதர்விதன சதாட முடிாது. 
12) விண்ைப்பதார்ள் தங்ள் விதடயிதன சர்ப்பிக் தலறும்பட்சத்தில் , நதர்வு முடியும் 

தருலாயில் தானாநல விதடள் சர்ப்பிக்ப்பட்டுவிடும். 
13) ணினி லழித்  நதர்விற்கு , சுட்டியிதன வ்லாறு பன்படுத்துலது ன்று சதரிந்தாநய 

நபாதுானது. ணினிறிவு அலசிமில்தய. 
14) பார்தலக் குதமபாடுள்ரலர்ள் , நள்வி ற்றும் விதடதர நததலக்நற்ப ழுத்து 

லடிலங்தர சபரிதாக் முடியும் . விண்ைப்பதார்ள் தங்ரது அதடாரத்தத உறுதி சசய் , 
லருதத்தாளில் தசாப்பமிட்டு சபருவில் நதயிதனப் பதிவு சசய் நலண்டும் . 
சுட்டியின் அதனத்து சசல்பாடுளும் நசதலத்தில் நசமிக்ப்பட்டு . பின்னாளில் 
பார்தலயிடுலதற்கிைங், நாப்பு உருலாக்ப்படும் . நதர்லதம புதப்படக் ருவி மூயம் 
ண்ாணிக்ப்படும். நதர்லாதை இதைதரம் (www.tnpsc.gov.in)–ல் உள்ர ாதிரி 
நதர்விதன பறகுலதன் மூயம் , ணினி லழித்  நதர்வில் , சுட்டிதக் தாளும் முதமயிதன 
அறிந்துசாள்ரயாம். ாதிரி நதர்வு ன்பது , நதர்வு நாரன்று நதடசபறும் ணினி லழித் யில் 
நதடசபறும் இதை நதர்வு நபான்மது . ாதிரி நதர்வில் படிப்படிான அதனத்து விலங்ளும் 
அளிக்ப்பட்டுள்ரது. விண்ைப்பதார்ள் ாதிரி நதர்விதன த்ததன முதம 
நலண்டுானாலும் பறகிக் சாள்ரயாம். 

15) விண்ைப்பதார்ள் விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர அல்யது அனுதிச்சீட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ர பாடத்திதன அல்யால் நலறு பாடத்தாள் ாற்றி ழுதும் விதடத்தாள் 
சசல்யாததாக்ப்படும். 

 ணினி லழித் த் நதர்வு சம்ந்தா கூடுதல் தலல் பிற்நசர்க்த V–ல் உள்ரது.. 

10. சதரிவுசசய்யும் முதம 
சதரிவு இண்டு நிதயதர உதடது .  1. ணினி லழித்  நதர்வு  2. நநர்ாைல் நதர்வு அதந்த லாய்சாழித் 

நதர்வு. இறுதி சதரிலானது விண்ைப்பதார்ள் ணினி லழித்  நதர்விலும் , லாய்சாழித் நதர்விலும் நசர்த்து சபற்ம சாத்த  
திப்சபண்ள் பணியிட எதுக்கீட்டு விதி  ஆகிலற்றின் அடிப்பதடயில் நற்சாள்ரப்படும் .    விண்ைப்பதார் ணினி 
லழித்  நதர்வின் அதனத்து பாடங்ளிலும் லாய்சாழித் நதர்விலும் யந்துசாள்லது ட்டாாகும் .  ணினி லழித்   
நதர்வின் நதனும் எரு பாடத்தில் நதர்வு ழுதாத  (ழுத தலறி இருந்தாலும் ) விண்ைப்பதார் அத்சதரிவிற்ான 
குதமந்தபட்ச திப்சபண்தர சபற்றிருந்தாலும் கூட சதரிவு சசய்ப்பட தகுதிானலா 
ருதப்படாட்டார்.‗விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள்‘ பத்தி  18(B)  க் ாண். 
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11. நதர்வு தங்ள் 
கீழ்ாணும் நதர்வு தங்ளில் ணினி லழித்  நதர்வு நதடசபறும். 

லரிதச 
ண் 

தத்தின் சபர் தக் குறியீட்டு ண் 

1. சசன்தன 0101 
2. துத 1001 
3. நாம்புத்தூர் 0201 
4. திருச்சிாப்பள்ளி 2501 
5. திருசநல்நலலி 2601 

குறிப்பு: 
(i) நற்குறிப்பிட்டுள்ர நதர்வு தங்ளில் நதனும் இண்டு தங்தர விண்ைப்பதார்ள் ணினி லழித்   

நதர்விற்ா நதர்ந்சதடுக் நலண்டும் . இண்டு நதர்வு தங்ளில் எரு நதர்வு தத்தில் நதர்வு கூடம் எதுக்கீடு 
சசய்ப்படும்..நலும் விலங்ளுக்கு ‗விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள்   2(R) க்‘ ாண்) 

(ii) நதர்வு தத்தத ாற்ம அனுதிக்ப்படாட்டாது . (நலும் விலங்ளுக்கு ‗ விண்ைப்பதார்ளுக்ான 
விதிமுதமள் 17(A)(ii) க்‘ ாண்) 

(iii) நதர்வு தங்ளின் ண்ணிக்ததக் கூட்டநலா , குதமக்நலா அல்யது விண்ைப்பதார்தர நலறு 
தங்ளுக்கு எதுக்கீடு சசய்நலா நதர்லாதைத்திற்கு உரிதயுண்டு. 
 

(iv) விண்ைப்பதார்ள் ணினி லழித் நதர்வு ழுதுலதற்கும் / சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கும் / நநர்முத் நதர்விற்கும் 
/யந்தாய்விற்கும் தங்ரது சசாந்த சசயவில் லநலண்டும். 

 

12. அ) பணி விலங்ள் 
 விண்ைப்பதார், இதை லழியில் விண்ைப்பிக்கும்நபாது, இந்தி அசின் அல்யது இந்திாவில் உள்ர எரு 
ாநிய அசின் பணியில் அல்யது உள்ராட்சி அதப்புள் அல்யது பல்தயக்றங்ள் அல்யது இந்தி அசின் 
அல்யது இந்திாவிலுள்ர எரு ாநிய அசின் அதிாத்தின் கீழ் அதக்ப்பட்டிருக்கும் அசு சார்புள்ர நிறுலனங்ள் 
அல்யது சபாதுத்துதம நிறுலனங்ளில் நிந்தப் பணியில் அல்யது தற்ாலிப் பணியில் இருப்பின் , தங்ரது பணி 
குறித்த விலத்திதன நதர்லாதைத்திற்கு சதரிவித்தல் நலண்டும் .விண்ைப்பதார், பணி குறித்த உண்தத  
தமக்கும் பட்சத்தில் , அலது விண்ைப்பம் உரி லழிமுதமதரப் பின்பற்றி பிமகு நிாரிக்ப்படும். 
விண்ைப்பதார், சதரிலாகும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதார்ளுக்ான அறிவுதள் பத்தி 14 (p)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு 
ததடயின்தச் சான்றிததற சர்பிக் நலண்டும். 

ஆ)  குற்மவில் லறக்குள் / எழுங்கு நடலடிக்தள்  சதாடர்பான  உறுதிசாழி 

(i) இதை லழி விண் ைப்பத்தில் தன்மீதான நிலுதலயிலுள்ர குற்மவில் / எழுங்கு நடலடிக்தள் பற்றி 
சதரிவித்துள்ர விண்ைப்பதார்ள், அது சதாடர்பான முதல் தலல் அறிக்தயின் நதய / குற்மக் குறிப்பாதையின் 
நதய (நநர்வுக்நற்ப) ண்டிப்பா இதை லழி விண்ைப்பத்துடன் இதைத்துபதிநலற்மம் சசய்நலண்டும் . 
நற்ண்ட ஆலைங்தர பதிநலற்மம் சசய் தலறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரி நதடமுதமளுக்குப் பின்னர் 
நிாரிக்ப்படும். 
(ii) விண்ைப்பதார்ள், தங்ள் மீதான குற்மவில் நடலடிக்தளில் குற்மத் தீர்ப்பு / எழுங்கு நடலடிக்தளில் 
தண்டதை விதிக்ப்பட்டது சதாடர்பா தங்ரது இதை லழி விண் ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன் , சதாடர்புதட 
நீதின்ம ஆதை அல்யது எழுங்கு நடலடிக்தயிலிருந்து விடுவிக்ப்பட்ட ஆதையிதன இதை லழி 
விண்ைப்பத்துடன் இதைத்து பதிநலற்மம் சசய்நலண்டும் . நற்குறிப்பிட்ட ஆலைங்தர பதிநலற்மம் சசய் 
தலறும் பட்சத்தில் உரி  லழிமுதமதரப் பின்பற்றி  பிமகு  விண்ைப்பம்  நிாரிக்ப்படும். 
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(iii) ததடயின்தச் சான்றிததறசர்ப்பித்த பிமநா அல்யது இதை லழி விண்ைப்பத்திதனசர்ப்பித்த பிமநா , 
நினம் சதாடர்பான பணிள் முழுதா நிதமலதடலதற்கு முன் லத உள்ர சதரிவு பணிளின் ந்த எரு 
நிதயயின் நபாதும் விண்ைப்பதார் மீது , நதனும் குற்மவில் லறக்கு பதிப்பட்டிருந்தாநயா  / எழுங்கு 
நடலடிக்தடுக்ப்பட்டிருந்தாநயா, அலர் குற்மத்தீர்ப்பு / தண்டதை தும் சபற்றிருந்தாநயா , நதர்லாதைத்தால் 
ஆலைங்தரப் பதிநலற்மம் / சர்ப்பிக்க் நாரும் நிதயயில் , விண்ைப்பதார்ள் அது குறித்த 
உண்தவிலங்தர, நதர்லாதைத்திற்குத் சதரிவித்தல் நலண்டும். நலும், இந்த அறிவுதயிதன தடபிடிக்த் 
தலறினால் அத்தத விண்ைப்பதார்ளுதட விண்ைப்பம் நதர்லாதைத்தால் உரி லழிமுதமதரப் 
பின்பற்றி பிமகு  விண்ைப்பம்  நிாரிக்ப்படும் , ஏாண்டுக்கு நதர்வு ழுதுலதிலிருந்து வியக்கி தலக்ப்படுலர் . 
(விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள்  14 (S)  & 2W  உள்ரலாறு ) 
நற்கூறி  அறிவுறுத்தலில் நதனும் விதி மீமப்பட்டால் அலர்ரது விண்ைப்பம் உரி லழிமுதமதரப்  பின்பற்றி 
பிமகு நிாரிக்ப்படும். 

13. சபாதுலான தலல்ள் 
A) இட எதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும். 
B) (i)தமிழ்லழிக்ல்விமூயம் படித்தநபர்ளுக்கு, ாநியத்தின் கீழ் உள்ர பணிளில் முன்னுரித அடிப்பதடயில் நினம் 

சசய்யும் (திருத்த) சட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)-ல் சசால்யப்படுலதாலது: தமிழ்லழியில் படித்தநபர் ன்மால், ாநியத்தில் 
நநடி நினத்தின் லாயியா நிப்பப்படும் பதவிளுக்ான சிமப்புவிதிளில் பரிந்துதக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதிலத 
தமிழ்லழியில் படித்தலாலார்.  
(ii) தமிழ்லழியில் ல்வி பயின்மதற்ான உரித நாரும்விண்ைப்பதார்ள், அதற்ான சான்மாலைா, 
பத்தாம்லகுப்பு, பன்னிண்டாம் லகுப்பு ாற்றுச்சான்றிதழ் / தற்ாலிச்சான்றிதழ் /பட்டச்சான்றிதழ் /  திப்சபண்பட்டில் 
/ நிர்ையிக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதியிதன விண்ைப்பதார் தமிழ்லழியில் பயின்றுள்ரார் ன பதிவுசசய்ப்பட்டு, குழும் 
அல்யது பல்தயக்றம் அல்யது ல்வி நிறுலனங்ளிடமிருந்து சபமப்பட்ட பட்டச்சான்றிதழ் / பட்டநற்படிப்புச் 
சான்றிதழிதன  இதைலழி  விண்ைப்பத்துடன் இதைத்து பதிநலற்மம் சசய்நலண்டும்.  
(iii) விண்ைப்பதார்ள், நிர்ையிக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதிலதக்கும் அதனத்துக் ல்வித்தகுதியிதனயும் தமிழ்லழியில் 
பயின்றுள்ரார் ன்பதற்கு ஆதாான சான்றுதர ட்டாம் இதை லழி விண்ைப்பத்துடன் இதைத்து 
பதிநலற்மம் சசய் நலண்டும்.  
உதாைம்:- 

எரு பதவிக்கு பட்டப்படிப்பு நிர்ையிக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதிா இருப்பின், விண்ைப்பதார் என்மாம் லகுப்பு முதல் 
பத்தாம்லகுப்பு, நல்நிதயக்ல்வி ற்றும் பட்டப்படிப்பிதன ட்டாம் தமிழ்லழியில் பயின்றிருக் நலண்டும்.  
(iv) தமிழ்லழியில்ல்வி பயின்மதற்ான சான்மாலைம் துவும் இல்தயசனில், ல்விநிறுலனத்தின் முதல்லர் / 
ததயதாசிரிர் / ாலட்டக்ல்வி அலுலயர் / முதன்தக்ல்வி அலுலயர்/ ாலட்ட ஆதிதிாவிடர் நய அலுலயர் 
/நதர்வுக்ட்டுப்பாட்டு அலுலயர் /ல்விநிறுலனத்தின் இக்குநர் / சதாழில்நுட்ப ல்வி இக்குநர் /இதை இக்குநர் / 
பல்தயறங்ளின் பதிலாரரிடமிருந்து விண்ைப்பதார்ளின் விதிமுதமளில் குறிப்பிட்டுள்ரபடி லத்தில், 
நிர்ையிக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதி லதயியான எவ்சலாரு ல்வித்தகுதிக்கும் சான்றிததறப்சபற்று இதை லழி 
விண்ைப்பத்துடன்  இதைத்து  பதிநலற்மம்  சசய் நலண்டும். 
(v) நிர்ையிக்ப்பட்டல்வித்தகுதிலதயியான அதனத்து ல்வித்தகுதிதரயும் தமிழ்லழிக்ல்வியில் பயின்றுள்ரார் 
ன்பதற்ான ஆதாச்சான்றிதன இதை லழி விண்ைப்பத்துடன் இதைத்து பதிநலற்மம் சசய் தலறும்பட்சத்தில் 
விண்ைப்பம்  உரி நதடமுதமளுக்குபின்னர் நிாரிக்ப்படும்.  
(vi) நதனும் எரு பாடத்தத பகுதி நநா படித்ததற்ாநலா / நதனும் நதர்விதன தனித்நதர்லா 
ழுதிதற்ாநலா, தனிர் தமிழ்லழிக் ல்வியில் பயின்றுள்ரார் ன சான்மாலைம் நதனும் சர்ப்பித்தால் 
ற்றுக்சாள்ரப்படாட்டாது ன்பதுடன் உரி லழிமுதமதரப் பின்பற்றி பிமகு  விண்ைப்பம்  நிாரிக்ப்படும் . 
(நலும் விலங்ளுக்கு ‗விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமளில் உள்ர பத்தி  14(R) & 2W  க்‘ ாண்) 
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C) இப்பதவிக்குரி சதரிவு சதாடர்பா , சசன்தன உர்நீதின்மம் ற்றும் உர்நீதின்ம துதக் கிதரயில் நதனும் 
லறக்குள் நிலுதலயில் இருப்பின் , அலற்றின் மீதான இறுதி ஆதைளுக்குட்பட்டு தற்ாலிா சதரிவு 
சசய்ப்படும். 

D) தமிழ்நாடு அசுப்பணிாரர்ள் (பணி முதமதள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 26 ற்றும் 27(இ)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு 
ஆதலற்ம விததல ற்றும் முன்னாள் இாணுலத்தினருக்ான இடஎதுக்கீடு  இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது. 

 

E) நிர்ையிக்ப்பட்ட குதமபாடுதட  ாற்றுத்திமனாளிள் :- 
நிர்ையிக்ப்பட்ட குதமபாடுதட  ாற்றுத்திமனாளிளுக்ான இட எதுக்கீடு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது. 

F) நநடி நினம் மூயம் நிப்பப்படும் ாலிப்பணியிடங்ளில் குதமந்தபட்சம் 30% சபண்ளுக்ா எதுக்கீட்டில் சதரிவு 
சசய்ப்பட நதர்ச்சியும், தகுதியும் லாய்ந்த நபாதி சபண் விண்ைப்பதார்ள் கிதடக்ப் சபமாவிடில், அலர்ளுக்சன 
எதுக்ப்பட்ட இடங்ள் அநத லகுப்பினத சார்ந்த தகுதிலாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதார்தரக் சாண்டு நிப்பப்படும். 
(தமிழ்நாடு அசுப்பணிாரர்ள் (பணி முதமதள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு). 

G) ஆதிதிாவிட (அருந்ததிர்) லகுப்பினர் முன்னுரித அடிப்பதடயில் அலர்ளுக்சன எதுக்ப்பட்ட இடங்ளில் 
நிப்பப்பட்ட பிமகும் , அவ்லகுப்பினர்ளில் தகுதி லாய்ந்த விண்ைப்பதார்ள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதார்ள் , 
ஆதிதிாவிட லகுப்பினர்ளுக்ா எதுக்ப்பட்ட இடஎதுக்கீட்டிற்கும் திப்சபண் தலரிதசப்படி நிப்பப்படுலர் . 
அருந்ததிர்ளுக்சன எதுக்ப்பட்ட பணியிடங்ளுக்கு தகுதிலாய்ந்த விண்ைப்பதார்ள் கிதடக்ப்சபமாவிடில் , 
அப்பணியிடங்ள் பிம ஆதிதிாவிடர் லகுப்தபச் சார்ந்தலர்தரக் சாண்டு நிப்பப்படும் . (தமிழ்நாடு 
அசுப்பணிாரர்ள் (பணி முதமதள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு). 

H)  இதைலழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்ப்பட்ட உரித நால்ளுக்ான ஆலைச் சான்றுதர இதைலழி 
விண்ைப்பத்துடன் இதைத்து பதிநலற்மம் சசய் நலண்டும் . விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்ப்படால் பின்னர் 
நாப்படும் ந்தசலாரு ாற்மமும் , நாரிக்தயும் ற்றுக் சாள்ரப்படாது . குறிப்பிட்ட ாயநநத்திற்குள் 
ஆலைங்தர பதிநலற்ம தலறினால்  உரி  நதடமுதமளுக்குப் பின்னர்  விண்ைப்பம் நிாரிக்ப்படும். 

 

I) கீழ்க்ாணும் உண்ததர தமக்கும்பட்சத்தில் விண்ைப்பதார்ளின் விண்ைப்பம் உரி லழிமுதமதரப் 
பின்பற்றி பிமகு நிாரிக்ப்படும் ற்றும் விண்ைப்பதார்ள் நதர்லாதைத்தால் நிந்தாநலா அல்யது 
தக்சதன ருதப்படும் ாயம் லதயில் வியக்கிதலக்ப்படுலர். 

(i) முந்தத நதர்வுளில் யந்துசாண்டது ற்றும் இயலச சலுதத பன்படுத்திது . (ii) அசு அல்யது த்தி ாநிய 
அசின் கீழ் உள்ர நிறுலனங்ள் , உள்ராட்சி ன்மங்ள் , சபாதுத் துதம நிறுலனங்ள் , சட்டத்தின் லாயியா 
நிறுலப்பட்ட நிறுலனங்ள் , அசுத் துதம றங்ள் , பல்தயக்றங்ள் முதலிலற்றில் முதமாநலா / 
தற்ாலிாநலா பணிபுரிந்து லருலது / பணிபுரிந்தது. (iv) குற்மவில் நிழ்வுள் ,  ததானது , குற்மங்ளுக்ான 
தண்டதன சபற்மது. (v) த்தி அசுப் பணிாரர் நதர்லாதைம் / ாநிய அசுப் பணிாரர் நதர்லாதைங்ளினால் 
நதர்வு ழுதும் உரித இத்து சசய்ப்பட்டது அல்யது தகுதிற்மலா அறிவிக்ப்பட்டது. 

J) தது சசய்ப்பட்டிருத்தல் , குற்மத்தீர்ப்பு லறங்ப்பட்டிருத்தல் , நலதயக்கு ஆட்ள் சதரிவு சசய்யும் நதனும் எரு 
முதயினால் ததட / தகுதியின்த சசய்ப்பட்டிருத்தல் ,  
குற்ம நடலடிக்த (அல்யது) நதனும் எழுங்கு நடலடிக்த சதாடங்ப்பட்டிருத்தல் / முடிவுற்றிருத்தல், 
ஆகிலற்றுடன் சதாடர்புதட சரிான ற்றும் உண்மான தலல்தர, விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன் , 
தீர்ப்பின் அசல் / ஆதை / அசாதை/ துதம நடலடிக்த தவிடப்பட்ட அசாதை அல்யது இத ஆலைங்தர 
இதைலழி விண்ைப்பத்துடன் இதைத்து பதிநலற்மம் சசய் நலண்டும் . நற்குறிப்பிடப்பட்ட நிழ்வுள் 
விண்ைப்பம் சர்ப்பித்த பின்னர் , நினம் சபறும் ாயம் லத ப்நபாது ற்பட்டிருப்பினும் உடனடிா 
நதர்லாதைத்திற்கு சதரிவிக்ப்பட நலண்டும் . தலறினால், தகுந்த தண்டதனக்குரி நடலடிக்தத 
நதர்லாதைம் டுக்கும்.. விண்ைப்பதார்ளுக்ான  விதிமுதமள் பத்தி 12 க்  ாண்). 
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K)  இடஎதுக்கீடு குறித்த தலமான தலல்ள் / தகுதிக்ான ாணிரான லது, பாலினம், லகுப்பு பிரிவுள், ல்வித் தகுதி, 
பயிற்று சாழி , உடற் தகுதி நபான்ம அடிப்பதடத் தகுதிள் குறித்த தலமான தலல் சாண்ட விண்ைப்பங்ளும் 
முழுதா நிப்பப்படாத விண்ைப்பங்ளும் உரி  லழிமுதமதரப் பின்பற்றி  பிமகு நிாரிக்ப்படும். 

L) நிந்தப்பதிவு ன்பது ந்தசலாரு பதவி/ நினத்துக்ான விண்ைப்பா ருதப்பட ாட்டாது. விண்ைப்பதார்ரால் 
நிந்தப்பதிவில் சபாதுலான தலல்ள் அளிக்ப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதர்வுக்குரி விண்ைப்பத்தில் அளிக்ப்படும் 
விலங்ள் / தலல்ள் ட்டுந இத்நதர்வுக்கு பரிசீலிக்ப்படும் . இந்த நினத்திற்ான இதைலழி 
விண்ைப்பத்தில் சர்ப்பிக்ப்பட்ட நததலான விலங்ள் / தலல்ள் தலமானதா அல்யது முழுத 
சபமாததலா  இருந்தால் அதற்கு நதர்லாதைம் சபாறுப்பாாது. 

M) திருநங்தளின் பாலினத்தலரின் லகுப்பு நிர்ைம் குறித்து அசாதை நிதய ண்.90,  சமூ நயம் ற்றும் சத்துைவுத் 
[sw8(2)] துதம,  நாள். 22.12.2017 –இல்  சதரிவிக்ப்பட்டுள்ரது. 

திருநங்தளின்  லகுப்பு  நிர்ைம்-: 
i) ந்த எரு சாதிச் சான்றிதழும் இல்யாத திருநங்த விண்ைப்பதார்ள் தங்ரது இதைலழி 
விண்ைப்பத்தில் அசாதை (நிதய) ண். 28, பிற்படுத்தப்பட்டலகுப்பினர், மிவும்பிற்படுத்தப்பட்டலகுப்பினர் ற்றும் 
சிறுபான்தயினர் நயத்துதம, நாள் 06.04.2015-ன்படி, மிவும் பிற்படுத்தப்பட்டலகுப்பினர் பிரிவிதனநா அல்யது 
தனநார் பிரிவிதனநா நதர்வுசசய்துசாள்ரயாம்.  
ii) சாதிச்சான்றிதழ் தலத்துள்ர ஆதிதிாவிடர் / ஆதிதிாவிட (அருந்ததிர்) / பறங்குடியினர் லகுப்பிதனச் சார்ந்த 
திருநங்த விண்ைப்பதார், அலர்ரது சமூத்திதனச் சார்ந்தலர்ராநல ருதப்படுலர்.  
iii) ஆதிதிாவிடர் / ஆதிதிாவிட (அருந்ததிர்) / பறங்குடியினர் லகுப்தபத்தவி ற்ம லகுப்பிதனச்சார்ந்த ற்றும் 
அப்பிரிவின் அடிப்பதடயில் சாதிச்சான்றிதழ்சபற்றுள்ர  திருநங்த விண்ைப்பதார், அலருதட லகுப்பு (class) 
அல்யது மிவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பு ஆகி இண்டு லகுப்புளில், அலருக்கு சாதா நதான்றுகின்ம என்தம, 
எருமுதமப்பதிவின்நபாநத  நதர்வு சசய்நலண்டும். அதன்பிமகு, லகுப்தப ப்சபாழுதும் ாற்ம இயாது.  

                         [விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள் பத்தி  14F (vi)-(xi) க் ாண்] 
 

N) நலதயலாய்ப்பில் திருநங்த  விண்ைப்பதார்ளுக்ான இட எதுக்கீடு:- 
1. திருநங்த விண்ைப்பதார்ளின் சபண் ன தன்தன அதடாரப்படுத்திக்சாள்ளும்  விண்ைப்பதார் 

சபண்ளுக்ான 30 சதவிகிதம் ற்றும் சபாதுப்பிரிவினருக்ான 70 சதவிகிதம் (ஆண் ற்றும் சபண் ) ஆகி இண்டு 
இட எதுக்கீட்டின் கீழும் ருதப்படுலர். 

2. திருநங்த விண்ைப்பதார்ளின் ‗ஆண்‘ அல்யது ‗மூன்மாம் பாலினத்தலர் ‘ ன தன்தன 
அதடாரப்படுத்திசாள்ளும் விண்ைப்பதார் சபாதுப்பிரிவினருக்ான 70 சதவிகிதம் இட எதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் 
ற்றும் சபண்) ருதப்படுலர். 
தமிழ்நாடு திருநங்தள் நய லாரித்தில் இருந்து சபமப்பட்ட திருநங்தள் / திருநங்த ஆண்  /திருநங்த சபண் 
சான்றிதழ்  சாண்ட  விண்ைப்பதார்ளுக்கு  ட்டுந நற்குறிப்பிட்ட இட எதுக்கீடு சபாருந்தும். 

14)  தன முக்கி அறிவுதள் 
அ  (விண்ைப்பதார்ள் நதர்விற்ான தங்ளுதட  தகுதிதர  உறுதி சசய்தல் 
நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதார்ள் தப்பட்டுள்ர அறிவுததர நன்கு படித்த பின்னர் தாங்ள் அத்நதர்விற்ான 

அதனத்துத் தகுதிதரயும் சபற்றுள்ரனா ன உறுதி சசய்து சாள்ர நலண்டும் . ணினி லழித்  நதர்வு  / சான்றிதழ்சரிபார்ப்பு /  
நநர்முத்நதர்வு/ யந்தாய்விற்கு அனுதிக்ப்படுலது அல்யது சதரிவுசசய்ப்பட்நடார் பட்டிலில் தற்ாலிா 
விண்ைப்பதாரின் சபர் நசர்க்ப்படுலதால்ட்டுந , எருவிண்ைப்பதார் பதவி நினம் சபம உரித 
அளிக்ப்பட்டலாாட்டார். னநல, விண்ைப்பதாரின்விண்ைப்பம், ல்யா நிதயளிலும் தற்ாலிானது ற்றும் 
விண்ைப்பதாால் அளிக்ப்பட்ட விலங்ள் தலறு ன்மாநயா நதர்லாதை அறிவுதள் அல்யது விதிள் மீமப்பட்டுள்ரன 
ன்று ண்டறிப்படும் பட்சத்தில், ந்நிதயயிலும், சதரிந்சதடுக்ப்பட்ட பின்னர் கூட, விண்ைப்பத்தத உரி லழிமுதமதரப் 
பின்பற்றி பிமகு நிாரிக்கும் உரித நதர்லாதைத்திற்கு உண்டு.  

[விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள்‘ பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ரலாறு]. 
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ஆ) தகுதியுள்ர விண்ைப்பதாருக்கு , நதர்வு ழுதுலதற்ான அனுதிச்சீட்டுள் , www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in 
ன்ம நதர்லாதை இதைதரத்தில் பதிநலற்மம் சசய்ப்படும் . விண்ைப்பதார் அலற்தம பதிவிமக்ம் சசய்து 
சாள்ரநலண்டும். அனுதிச்சீட்டு தனிா அஞ்சல் மூயம் அனுப்பப்பட ாட்டாது . விண்ைப்பதார் நதர்வின் சபாழுது 
அனுதிச்சீட்டில் சாடுக்ப்பட்டுள்ர எவ்சலாரு நிபந்ததனதயும் ட்டாம் தடப்பிடிக் நலண்டும்.. 
[விண்ைப்பதார்ளுக்ான  விதிமுதமள்‘ பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ரலாறு]. 

 
இ)  சதளிவுத நலண்டுநலார், தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் நதர்லாதை அலுலயத்திதன நநரில் அல்யது 1800 4190958 

ன்ம ட்டைமில்யா சதாதயநபசி ண்ணின் மூயம் , அதனத்து நலதய நாட்ளிலும் முற்பல் 10.00  ணி முதல் 
பிற்பல் 5.45 ணி லதசதாடர்பு சாள்ரயாம் . எரு முதமப் பதிவு ற்றும் இதைலழி விண்ைப்பம் குறித்த 
சந்நதங்ளுக்கு helpdesk@tnpscexams.in ன்ம மின்னஞ்சல் முலரிக்கும் இத சந்நதங்ளுக்கு 
grievance.tnpsc@tn.gov.in ன்ம மின்னஞ்சல் முலரிக்கும் அனுப்பயாம் . [விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள்‘ 
பத்தி -2(V)–ல் குறிப்பு  (h)(i)(j)  ல்  உள்ரலாறு]. 

ஈ) விண்ைப்பதார்ளுக்ான தலல் பரிாற்மம்: சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு/ லாய்சாழித் நதர்வு / யந்தாய்விற்ான நாள் ற்றும் 
நநம் குறித்த தலல்ள் தும் விண்ைப்பதார்ளுக்கு அஞ்சல் மூயா அனுப்பப்படாட்டாது . இது குறித்த 
தலல்ள் நதர்லாதை இதைதரத்தில் சலளியிடப்படும் . நற்கூறி தலல் விண்ைப்பதார்ளுக்கு 
குறுஞ்சசய்தி/ மின்னஞ்சல் ஆகிலற்றின் மூயம் ட்டுந விண்ைப்பதார்ளுக்கு சதரிவிக்ப்படும் . குறுஞ்சசய்தி/ 
மின்னஞ்சல் நதனும் ாைங்ளினால் சசன்மதடால் / கிதடக்ப்சபமால் இருப்பின் அதற்கு நதர்லாதைம் 
சபாறுப்பாாது. 

உ) விரம்ப அறிவிக்த சலளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிள் முழுலதுா முடிவுமால் தலல் அறியும் உரிதச் 
சட்டத்தின் கீழ் வ்வித தலலும் லறங்ப்படாட்டாது. 

ஊ) தப்நபசி  ற்றும்  இத  மின்னணு  சாதனங்ளுக்குத்  ததட: 
1) விண்ைப்பதார்ள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுதிக்ப்பட்ட ழுது சபாருட்ரான ருப்பு பந்துமுதன நபனா தவி , 

மின்னணு சாதனங்ரான தவி  (Blue Tooth) தப்நபசி, நிதனவூட்டு உள்ட்டதப்புக் குறிப்புள் அடங்கி 
தக்டிாங்ள் ற்றும் நாதிம் அல்யது தன மின்னணு சாதனங்ள் , மின்னணு அல்யாத பதிவுக்ருவிள் , 
புத்தங்ள், குறிப்புள், தப்தப லண்ை ழுது நால் , சபன்சில், தனித் தாள்ள், ணித ற்றும் லதப்படக் ருவிள், 
டக்த அட்டலதை , படிசடுக்ப்பட்ட லதபடம் , ாட்சி வில்தயள் , பாடப்புத்தங்ள் ற்றும் சபாதுக் குறிப்புத் 
தாட்ள் ற்றும் பதிவுசசய்யும் தனிக்ருவிராநலா நாதிம் அல்யது தக்டிாத்தின் இதைப்பாநலா 
சாண்டுலக் கூடாது. 

2) அவ்லாமான சபாருட்தர தலத்திருப்நபார் ாைப்பட்டால் அலர்ள் சதாடர்ந்து நதர்வு ழுத அனுதிக்ப்பட 
ாட்டார்ள். நலும், அலர்ரது விதடத்தாள் சசல்யாததாக்ப்படுலதுடன் நதர்வு ழுதுலதிலிருந்து வியக்கியும் 
தலக்ப்படுலர். நததலப்படின், அவ்விடத்திநயந முழுச் நசாததனக்கு உட்படுத்தப்படுலர். 

3) விண்ைப்பதார்ள் தங்ள் தப்நபசி உள்ளிட்ட ததடசசய்ப்பட்ட சபாருட்தர நதர்வுக்கூடத்திற்கு சாண்டுல 
நலண்டாம் ன அறிவுறுத்தப்படுலதுடன் , அப்சபாருட்ளின் பாதுாப்பிற்கு உத்தலாதம் த இயாது னவும் 
சதரிவித்துக் சாள்ரப்படுகிமது. 

(நலும் விலங்ளுக்கு ‗ விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள் 17 (E)  க் ாண்) 
)நதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பலர்ள் அத்நதர்விற்கு அனுதிக்ப்பட அதனத்து தகுதிதரயும் சபற்மலா இருத்தல் 

நலண்டும். விண்ைப்பதார்ரால் சதரிவிக்ப்பட்டுள்ர தலல்தர நதர்லாதைம் மத் சதரிந்து 
சாள்ளும்லத அலர்ளின் விண்ைப்பங்ள் ணினி லழித்   நதர்விற்கு (அதாலது ல்யா நிதயளிலும் ) 
தற்ாலிா ற்ப்பட்டுள்ரதாநல ருதப்படும் . விண்ைப்பதார் நதர்விற்கு முன்நபா அல்யது பின்னநா 
நினத்திற்கு நபாட்டியிடத் தகுதிற்மலர் ன்று நதர்லாதைத்தால் ண்டறிப்பட்டால் , ந்நிதயயிலும், அதாலது 

mailto:helpdesk@tnpscexams.in
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சதரிந்சதடுக்ப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்தத உரி லழிமுதமதரப் பின்பற்றி பிமகு நிாரிக்கும் உரித 
உண்டு. 

) சதரிவிக்ப்பட்டுள்ர தலல்ள் தலறு னக் ண்டறிப்பட்டால் , உரி  லழிமுதமதரப் பின்பற்றி பிமகு  
விண்ைப்பம்  நிாரிக்ப்படுலதுடன் அவ்விண்ைப்பதார்ள் மீது தகுந்த நடலடிக்த நற்சாள்ரவும் நநரிடும். 

) எழுங்கீனச் சசல்ளுக்குத் ததட: 
நதர்வு ழுதும் அதமயில் ற்ம விண்ைப்பதார்ளுதட விதடத பார்த்து ழுதுதல் / பார்த்து ழுத அனுதித்தல் 
அல்யது நலறு நதனும் முதமற்ம உதவிதரப் சபமநலா அல்யது சபம முற்சிக்நலா அல்யது அத்தத 
முதமற்ம  உதவிதரத் தநலா அல்யது த முற்சிக்நலா கூடாது.     

எ) நதர்வுக் கூடத்தில் நடந்து சாள்ளும் முதம: 
நதர்வு ழுதும் ந்த எரு விண்ைப்பதாரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தலமான நடலடிக்தயிநயா (அல்யது) நதர்விதன 
சீர்குதயக்கும் நநாக்த்திநயா (அல்யது) நதர்லாதைத்தால் நதர்விதன நடத்த பணியில் அர்த்தப்பட்டுள்ர 
அலுலயர் / பணிாரர்தர தாக்கும் முற்சியிநயா ஈடுபடக்கூடாது . அவ்லாறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதார்ளின் 
சசல்ள் டுதான தலமா ருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதார்ள் தண்டதனக்கு உட்படுத்தப்படுலர். 

ஏ) விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமதர மீறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள் பத்தி 17( E) 
ன்படி அல்யது நதர்லாதைம் சபாருத்தானசதனக் ருதும் தண்டதன விதிக்ப்படும். 

ஐ)  சாள்குறி லதத் நதர்விற்ான உத்நதச விதடள் நதர்வு  நதடசபற்ம நாளிலிருந்து 6  தவமை நாட்ளுக்குள்  
நதர்லாதை இதைதரத்தில் சலளியிடப்படும் . நதர்லாதைத்தால் சலளியிடப்படும் சாள்குறிலதத் 
நதர்விற்ான உத்நதச விதடள் சதாடர்பா முதமயீடு சசய் நலண்டுானால் நதர்லாதை இதைதரத்தில் 
உள்ர Answer Key Challenge ன்ம சாரத்ததப் பன்படுத்தி முதமயீடு சசய்யாம் (Result – >Answer keys) 

விண்ைப்பதார்ள் சாள்குறிலதத் நதர்விற்ான உத்நதச விதடள் நதர்லாதைத்தால் 
சலளியிடப்பட்ட 7 நாட்ளுக்குள் இதைலழி லாயியா ட்டுந முதமயீடு சசய்நலண்டும்.  அஞ்சல் லழிாநலா 
அல்யது   மின்னஞ்சல் லழிாநலா சபமப்படும் முதமயீடுள் ற்ப்படாட்டாது. 

உத்நதச விதடதர முதமயீடு சசய்லதற்ான அறிவுதள் ற்றும் லழிமுதமள் நதர்லாதை 
இதைதரத்திநயந லறங்ப்பட்டுள்ரது .  நலும் முதமயீடு சசய் இதைலழி மூயாநலா அல்யது 
நலறுலழிாநலா லறங்ப்பட்டுள்ர ாய அலாசம் முடிவுற்ம நிதயயில் சபமப்படும் வ்வித முதமயீடுளும் 
பரிசீலிக்ப்படாட்டாது. 

இதைலழியில் உத்நதச விதடதர முதமயீடு சசய்லதற்கு உரி நநத்தில் சர்ப்பிக்ப்பட்ட 
நலண்டுநாரானது எவ்சலாரு பாடத்திற்சன லல்லுநர்தர சாண்ட குழுவிற்கு பரிந்துதக்ப்படும் .  நலும், 
லல்லுநர் குழுவின் பரிந்துதயின் அடிப்பதடயில், இறுதிான விதடள் முடிவு சசய்ப்பட்டு அதன்பின்னர் விதடள் 
திப்பீடு சசய்யும் பணிானது சதாடங்ப்படும். 
 சதரிவுப் பணிள் முடிலதடயும் லத இறுதிான விதடதர நதர்லாதைம் சலளியிடாது. 
 நதர்வு நதடமுதமள் முழுலதும் நிதமலதடந்த பின்னர் , அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த விண்ைப்பதார் 
அதனலருதட  விலங்ளும் நதர்லாதை இதைதரத்தில் சலளியிடப்படும்.  
[நலும் விலங்ளுக்கு ‗ விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள் பத்தி  (17(D)(IV) – (XII)க் ாண்) 

15.  விண்ைப்பிக்கும் முதம 
1. விண்ைப்பதார்ள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகி நதர்லாதைத்தின் இதைதரங்ள் மூயம் 

ட்டுந விண்ைப்பிக் நலண்டும். 
2. ந்தசலாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் ண் மூயம் எருமுதமப்பதிவு னப்படும் நிந்தப்பதிவு (OTR) 

ற்றும் தன்விலப்பக்ம் (Dashboard) ஆகின ட்டாாகும் . விண்ைப்பதார்ள் நிந்த பதிவு மூயம் 
பதிவுக்ட்டைா ரூ .150/-  சசலுத்தி , பதிவு சசய்து சாள்ர நலண்டும் . எருமுதமப்பதிவு, பதிவு சசய்த நாள் முதல் 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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ந்தாண்டுள் லத நதடமுதமயிலிருக்கும், தங்ளுக்குரி எரு முதமப் பதிவு ைக்கு (One Time Registration ID) 
ற்றும் டவுச் சசால் மூயா ட்டுந விண்ைப்பதார்ள் தங்ள் விண்ைப்பங்தர சர்ப்பிக் நலண்டும். 

3. எருமுதமப்பதிவில் பதிநலற்மம்சசய் , விண்ைப்பதார்ள் தங்ரது புதப்படம் , தசாப்பம் 
ஆகிலற்தம CD/DVD/Pen drive நபான்ம நதனும் என்றில் பதிவு சசய்து தாா தலத்திருக் 
நலண்டும். 

4. எரு விண்ைப்பதார் என்றுக்கும் நற்பட்ட எருமுதமப் பதிவுக் ைக்த (One Time Registration 
ID) உருலாக் அனுதியில்தய. 

5. விண்ைப்பதார்ள் தங்ளுக்குரி தனித்துலான பதிவுக்ைக்கு ற்றும் டவுச்சசால்தயப் 
பன்படுத்தி ற்னநல பதிவிட்ட தங்ரது விலங்தர பார்தலயிடவும், புதுப்பிக்வும் சசய்யாம். 
தங்ரது எருமுதமப் பதிவு , டவு சசால்லிதன நலறு நபரிடநா (அ) முலர்ளிடநா பகிர்ந்து 
சாள்ர கூடாது. 

6. எருமுதமப்பதிவு ன்பது ந்தசலாரு பதவிக்ான விண்ைப்பம் அல்ய . இது 
விண்ைப்பதார்ளின் விலங்தரப் சபற்று அலர்ளுக்கு தன்விலப் பக்ம் என்றிதன 
உருலாக் ட்டுந பன்படும் . ந்தசலாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக் விரும்பும் 
விண்ைப்பதார்ள், அறிவிக்தயில்  ‗Apply‘  ன்ம உள்ளீடு லழிந நிந்தப்பதிவுக்குரி 
பனாரர் குறியீடு ற்றும் டவுச்சசால் ஆகிலற்தம உள்ளீடு சசய்து விண்ைப்பிக் நலண்டும். 

7. விண்ைப்பதார்ள் தாங்ள் விண்ைப்பிக் விரும்பும் பதவியின் சபத சதரிவு சசய் நலண்டும். 
8. புதப்படம், குறிப்பிட்ட ஆலைங்ள் ற்றும் தசாப்பம் இல்யால் பதிநலற்மம் சசய்ப்படும் 

இதைலழி விண்ைப்பம் உரி லழிமுதமதரப் பின்பற்றி பிமகு நிாரிக்ப்படும். 
9. இதைலழி விண்ைப்பத்தில் அளித்துள்ர தலல்தர, விண்ைப்பதார் அவ்விதைலழி 

விண்ைப்பங்தர சர்பிக் நிர்ையிக்ப்பட்டுள்ர தடசி நாள் லத திருத்தம் சசய்து சாள் ள 
அனுதிக்ப்படுலர். இதைலழி விண்ைப்பத்திதன சர்பிப்பதற்ான தடசி நாளுக்குப் 
பின்னர்,  விண்ைப்பத்தில் விண்ைப்பதாால் சர்பிக்ப்பட்டுள்ர தலல்தர திருத்தம் சசய் 
அனுதிக்ப்பட ாட்டார்ள். 
(நலும் விலங்ளுக்கு ‗ விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள் பத்தி  2W க் ாண்) 

10. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு 
அ) விண்ைப்பத்தத இதை லழியில் அனுப்பிபின் , விண்ைப்பதார்ள் PDF முதமயில் தங்ள் 

விண்ைப்பத்தத அச்சிட / நசமிக் முடியும். 
ஆ) விண்ைப்பதார்ளுக்கு விண்ைப்ப நல் நததலப்பட்டால் , பனாரர் குறியீடு ற்றும் டவுச் 

சசால்தய பன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சாள்ரயாம் / பதிவிமக்மும் சசய்து சாள்ரயாம். 
இ) இதைதர விண்ைப்ப அச்சுப்படி  (PRINT) அல்யது நலறு ந்தவிதான ஆதா 

ஆலைங்தரயும் நதர்லாதைத்திற்கு அனுப்ப நலண்டாம்.  
(விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள்‘ பத்தி - 2–ல் உள்ரலாறு) 
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16. ஆலைங்ள் பதிநலற்மம் 

இந்தப் பதவிக்ான விண்ைப்பத்ததப் சபாறுத்தலத , விண்ைப்பதார்ள் இதை லழி 
விண்ைப்பத்தத சர்ப்பிக்கும்நபாது சான்றிதழ்ள் / ஆலைங்தர இதை லழி விண்ைப்பத்தில் 
லறங்ப்பட்ட அதனத்து உரித நால்ளுக்கும் / விலங்ளுக்கும் ஆதலா ட்டாா 
பதிநலற்மம் சசய்ால், இதைலழி விண்ைப்பத்தத சர்ப்பிக் அனுதிக்ப்பட ாட்டார்ள் . 
 விண்ைப்பதார்ரால் பதிநலற்மம் சசய்த சான்றிதழ்தர தங்ள் எரு முதமப் பதிவின் மூயா 
சரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ரது. நதனும் சான்றிதழ்ள் தலமாப் பதிநலற்மப்பட்டாநயா அல்யது 
பதிநலற்மம் சசய்ப்படாவிட்டாநயா அல்யது ஆலைங்தரப் பதிநலற்றுலதில் நதனும் 
ாற்மங்ள் சசய்ப்பட நலண்டுாயின் விண்ைப்பதார்ள் , குறிப்பிட்ட பதவிக்ான நுதறவுச் சீட்டு 
லறங்கும் நாளுக்கு இண்டு நாட்ளுக்கு முன்பு லத / ணினி லழித்  நதர்வு நதடசபறுலதற்கு 
பன்னிசண்டு நாட்ளுக்கு முன்பு லத ஆலைங்தரத் திருத்த ற்றும் பதிநலற்மம் சசய் 
அனுதிக்ப்படுலார்ள். 

(நலும் விலங்ளுக்கு ‗ விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள் பத்தி  2W க் ாண்) 
 

17. விண்ைப்பம் சர்ப்பிப்பதற்ான இறுதி நாள் 
இதைலழி மூயம் 30.04.2022 அன்று இவு 11.59 ணி லத திருத்த /விண்ைப்பிக் இலும் . 
பின்னர் அச்நசதல நிறுத்தப்படும் . இதை லழி விண்ைப்பத்துடன் இதைத்து பதிநலற்மம் சசய்த 
ஆலைங்ள் / சான்றிதழ்ள் ாற்ம / பதிநலற்ம / மீள்பதிநலற்மம் சசய்  07.06.2022 அன்று இவு 
11.59  ணி லத அனுதிக்ப்படுலர். பின்னர் அச்நசதல  நிறுத்தப்படும். 
(நலும் கூடுதல் தலல்ளுக்கு நதர்லாதைத்தின்  ‗விண்ைப்பதார்ளுக்ான 
விதிமுதமதர‘ நதர்லாதைத்தின் இதைதர முலரிான www.tnpsc.gov.in-ல்ாையாம்) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in-??/
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றுப்பு (DISCLAIMER) 
 
 இதைக்ல்வி தகுதிக்ான அசாதைள் அறிவிக்தயின் பிற்நசர்க்த –I ல்  
சதரிவிக்ப்பட்டுள்ரது. னினும், விண்ைப்பதார்ள் இத்நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபாது 
இதைக்ல்வி தகுதிக்ான அசாதைள் இத்நதர்விற்ான விரம்ப அறிவிக்த 
சலளியிடப்பட்ட நாளிநயா அல்யது அதற்கு முன்நபா இதைக்ல்வி நதனும் இருப்பின் அது 
குறித்த தலதய விண்ைப்பத்தில் சதரிவித்தும் , நலும் சான்றிதழ்ள் பதிநலற்மம் சசய்யும் நபாது 
அவ்லசாதைதரயும் நசர்த்து இதை லழி விண்ைப்பத்துடன் இதைத்து பதிநலற்மம் சசய் 
நலண்டும்.  இவ்லாறு சசய்த் தலறினால் விண்ைப்பதாரின் விண்ைப்பம் உரி 
லழிமுதமதரப் பின்பற்றி பிமகுநிாரிக்ப்படும் .  இத்நதர்வின் விரம்ப அறிவிக்த நாளிற்கு 
பின்பு சலளியிடப்பட்ட இதைக்ல்வி தகுதிக்ான அசாதைள் ற்றுக்சாள்ரப்படாட்டாது. 

 
       
 
 
    

     சசயாரர் 
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பிற்ச்நசர்க்த - I 
 

Sl. 

No. 

Equivalent Qualifications Government Orders 

1. B.A. Sociology with Computer Application awarded 

by Fatima College (Autonomous) affiliated to 

Madurai Kamaraj University is equivalent to B.A. 

Sociology. 

G.O.(Ms)No.232, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 18.11.2016 

2. B.Sc. Psychologydegree offered by Manonmaniam 

Sundaranar University is equivalent to 

B.A.Psychology degree 

G.O.(Ms)No.266, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 29.11.2019 
3. B.Sc. Psychology awarded by Alagappa University 

and M.Sc Psychology awarded by Tamil Nadu Open 

University is equivalent to B.A Psychology  

 

 

G.O.(Ms) No.33, Higher 

Education (K1) Department 

dated 15.02.2021 

 4. B.A Criminology and Police Administration  offered 
by University of Madras is equivalent    to    
Bachelor's   degree    in Criminology. 

 

5. B.A Criminology and Police Administration  offered 
by Manonmaniam Sundaranar University is 
equivalent to Bachelor's degree in Criminology  
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பிற்ச்நசர்க்த– II                                                                                        Paper-I 

SYLLABUS FOR (CBT Method) EXAMINATION  

 

SOCIOLOGY 
UG DEGREE STANDARD 

Subject Code: 369 

UNIT-I: INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 

Definition and Meaning of Sociology, Basic concepts: Society, Community, Culture, 

Association, Socialization. 

Social Institutions: Family, Marriage, Education, Religion, Caste, Class, Politics.  

UNIT-II: SOCIOLOGICAL THINKERS  

August Comte: Law of Three stages; Social Statics and dynamics. Herbert Spencer: 

Theory of Evolution, Organic Analogy, Social Darwinism. Emile Durkheim: Social facts, 

Suicide, Division of labour. 

Max Weber: Social action, ideal types, bureaucracy and The Protestant Ethic and the 

Spirit of Capitalism. Karl Marx: Historical materialism, Social Change, Class struggle, 

alienation. 

UNIT-III: RURAL AND URBAN SOCIOLOGY 

Rural: Rural - urban contrast. Characteristics of Rural society. Agrarian class structure. 

Panchayatraj system. Rural development programmes.  

Urban: Meaning, Characteristics of urbanisation and its impact, Urban sociological 

theories- Tonnies, Georg Simmel, Max Weber, Robert Park, Louis Wirth and Ernest 

Burgess, Homer Hoyt, Harris and Ullman. 

UNIT-IV: SOCIAL PROCESSES, SOCIAL CHANGE, AND SOCIAL CONTROL 

Associative and dissociative processes. Features, causes and sources of social change. 

Meaning, purposes, types, and agencies of social control. 

UNIT-V: INDIAN SOCIAL REFORMERS AND CHILD PROTECTION 

Contributions of Mahatma Gandhi, EVR Periyar, Anne Besant, Raja Ram Mohan Rai, 

Jyotiba Phule, Savitriba Phule, Muthulakshmi, Ambedkar, Mother Teresa. 

 

 

 

https://www.britannica.com/topic/The-Protestant-Ethic-and-the-Spirit-of-Capitalism
https://www.britannica.com/topic/The-Protestant-Ethic-and-the-Spirit-of-Capitalism
https://www.britannica.com/topic/The-Protestant-Ethic-and-the-Spirit-of-Capitalism
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UNIT-VI: SOCIOLOGY OF MARGINALISED 

Marginalization and its socio economic indices. The culture of marginalised communities 

- SC, ST, Nomadic Castes and Tribes and De-notified Tribes, transgender, religious 

minorities, differently abled, aged, HIV/AIDS. Constitutional Provisions, 

Implementation, and Impact on Marginalized. 

UNIT-VII: CHILDREN WITH DIFFICULT CIRCUMSTANCES 

Sex preference, female infanticide, Girl child, neglected, orphan, abandoned, street 

children, child abuse, child labour, children with disabilities (CwD), Child marriage. 

UNIT-VIII: CONSTITUTIONAL PRIVILEGES TOWARDS CHILDREN 

Children Related Policies and Acts: Constitutional Provisions for Children in India; 

National Policy for Children (1974 and 2013); Current policies and trends - Child 

Welfare; Children Acts – JJ Act, Protection of Children, from Sexual Offences Act 

(POCSO), 2012, Child Labour (Abolition and Prohibition) Act 1986 , The Prohibition of 

Child Marriage Act 2006 – Bonded Labour (Abolition) Act 1976.   

UNIT-IX: AFFIRMATIVE ACTIONS FOR CHILD WELFARE 

Institutional services:-  Short-stay homes. Foster home. Facilities/services for 

children of unmarried mothers, Juvenile homes.Non- Institutional services:- 

Anganawadi, Day-Care Centres,  Crèches,  Child Guidance Centres,  Services through 

nursery/primary school, Services for children in need of special care -  Schools for 

Mentally Retarded, Blind, Deaf and Dumb and Physically Handicapped Children.   

UNIT-X: CHILDREN AND STAKEHOLDERS 

Children Stakeholders: Ministry of Women and Child Development: Roles and 

Functions - Central and State Level Commission for Protection of Child Rights in India; 

Roles and Functions National Institute of Public Cooperation and Child Development; 

Roles and Functions of Civil Society and civil society organisations. 
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                                 SOCIAL WORK                              Paper-I 

UG DEGREE STANDARD 
SUBJECT CODE: 371 

UNIT–I: INTRODUCTION TO SOCIAL  WORK 

Meaning, Definition, Objectives, functions of Social Work, Concepts- Social Welfare, 

Social Development, Social Work, Social Service, Social security, Social Reforms, 

Social Legislation, Social Policy, Social Justice; India as a Welfare State, Historical 

development of Social Work in the West and in India, Social Work as a Profession-

Values, Principles and Code of Ethics, Social Worker as enabler, broker, mediator, 

advocate and facilitator; Sociology and psychology for social work. 

UNIT–II:  SOCIO–RELIGIOUS THOUGHT OF INDIA AND SOCIAL REFORMS 

Religious Values, Ethics and Contribution-Hinduism (four values-Dharma, Artha, 

Kama, Moksha) Buddhism, Jainism, Sikhism, Islam and Christianity; Social Reforms 

and Reform Movements: Arya Samaj, Brahmo Samaj, Gandhian Movement, 

Dravidian Movements, Dalit and tribal movements-Contributions of Dr. Ambedkar. 

UNIT–III:  CONSTITUTIONAL PROVISIONS,  SOCIAL  LEGISLATIONS  AND UN 

CHARTERS 

Fundamental Rights in the Indian Constitution, Directive Principles of State Policy, 

Universal Declaration of Human Rights, UN Convention on the Rights of the Child, 

Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Policies and programmes, for 

Social Legislations for Vulnerable Groups. 

UNIT–IV:  SOCIAL CASE WORK 

Definition, Objectives, Values and Principles, Case Work Components - Person, Place, 

Problem, Process; Case Work stages-Study, diagnosis, treatment, termination, 

evaluation; Recording in Case Work, Skills of a case worker. Application of Case 

Work in various settings. 

UNIT–V:  SOCIAL GROUP WORK: 

Definition of Groups, types and characteristics, Stages of Group development, Group 

Dynamics Definition of Social Group Work: Objectives, Values and Principles, Group 

Work Process: Beginning, middle and ending stage, Programme Planning in Group 

Work, Recording in Group Work, Skills of a group worker; Application of Group Work 

in various settings. 

UNIT–VI:  COMMUNITY ORGANISATION AND SOCIAL ACTION 

 

Definition of Community and community Development, types and characteristics of 

Communities, principles of CO, difference between CO and CD, Community power  
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structure, CO process, Recording in Community Organisation, Skills of a community 

worker; Application of Community Organization in various settings; Social Action; 

Concept, definition, approaches –Paulo Freire, Saul Alinsky and Gandhi, Medha 

Patkar, Sudarlal Bahuguna, Application of Community Organization Method. 

UNIT–VII: SOCIAL WORK RESEARCH AND SOCIAL WORK ADMINISTRATION 
 

Definition, Objectives, Types– Quantitative, Qualitative and Mixed Methods; 

Research Designs, Sampling methods: Probability and Non-Probability, Tools and 

Techniques of Data Collection – Observation, Questionnaire, Interview Schedule, 

Focus Group Discussion, Sources of Data, Coding and tabulation, analysis and 

interpretation; Basic Statistics–Mean, Median and Mode; Standard Deviation, Report 

Writing. 

 

Social Work Administration: Definition, Principles and Process, Structure and 

Functions of Central and State Welfare Departments and Boards; NGOs: Definitions, 

Characteristics, Problems and challenges of NGOs, Laws Related to NGOs –Societies 

Registration Act, Trust  Act and Companies Act. 

UNIT–VIII:  RURAL/ URBAN AND TRIBAL COMMUNITY DEVELOPMENT 
 

Community and Development: Definition, philosophy, objectives and scope; 

Rural,urban and tribal problems, Organization and administration of rural, tribal 

andurban development from block to National level; Panchayat systems and local 

self-government in India; 73rd Amendment, Development policies and programmes; 

Urban Habitat Development Corporation 

UNIT–IX:  HEALTH AND SOCIAL WORK 
 

Definition and Concept, Status of health in India, Health indicators, diseases, types 

and prevention, Mental health: definition, concept, mental retardation and mental 

illness, common mental disorders; Alternate systems of health care, Health care 

services and programmes, National Health Mission; Disability - types, causes and 

rehabilitation. 

UNIT–X:  FAMILY AND  SOCIAL WORK 

Family as a social institution, concept, characteristics, types, emerging family 

patterns, definition of marriage, forms, functions and problems. Constitutional Safe 

guards assuring rights of children in India, UNCRC, Problems of Children and Youth: 

Street Children, Child Labour, Child Abuse, Child Trafficking, Child Protection 

Services: Commission for Protection of Child Rights Act. Sex and Gender 

Discrimination against the Girl Child; Gender Development Indicators - GDI, GEM, 

Protective Measures, Constitutional and Legal Provisions. Elder Care: meaning and 

definition; special needs, disorders, diseases and disabilities, Role of NGOs; 
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      PSYCHOLOGY                                 Paper-I 

UG DEGREE STANDARD 

SUBJECT CODE : 373 

UNIT-I : INTRODUCTION 

Psychology – Definition, History, Goals, Branches, Scope, Research Methods in 

Psychology – Observation, Correlation, Experiment, Case study.   Ethics in 

Research. 

Biological Basis of Behaviour – Neurons, Nervous system, Brain, Heredity and 

Behaviour. 

 

UNIT-II:  ATTENTION, PERCEPTION AND CONSCIOUSNESS 

Attention – Definition and kinds of attention. 

Perception – Definition, Perceptual organization, Perceptual constancy, illusion, 

factors affecting perception. 

Consciousness – Definition, Biological rhythm, Waking states, Sleep, 

Consciousness altering drugs. 

 

UNIT-III: LEARNING AND MEMORY 

Learning – Definition, Classical conditioning, Operant conditioning, 

Observational learning, Latent learning, Insight learning. 

Memory – Definition, Process, Models, Types of memory. 

Forgetting – Meaning, Causes, Memory distortion, Improving memory. 

 

UNIT-IV: COGNITION 

Thinking – Thinking process, Concept formation, Problem solving, Decision 

making, Language. 

Intelligence - Definition, Nature, Theories, Assessment. Emotional Intelligence. 

Creativity. 

 

UNIT-V: MOTIVATION AND EMOTIONS 

Motivation – Definition, Need, Drive, Instinct, Theories, Types.  

Motives  - Physiological – Hunger and Sex -  Psychological – 

Achievement,Affiliation,  Aggression -  Social - Power. 

Frustration and Conflict. 

Emotion – Meaning, Nature, Biological basis of emotions, Theories. 
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UNIT-VI: HEALTH, STRESS AND COPING 

Health psychology - Definition, Bio Psycho Social model. 

Behavioural and psychological correlates of illness. 

Stress and coping - Definition, Nature, causes, Effects. 

Promoting wellness - Primary prevention and secondary prevention, managing 

stress.  

 

UNIT-VII: PERSONALITY 

Personality – Definition, Psycho analytical approach, Humanistic approach, Trait 

Theory, Learning approach to personality, Measuring Personality – 

Questionnaire and Inventories, Projective techniques, Other measures – 

Behavioural observation, Interviews and Biological Measures. 

 

UNIT-VIII: MENTAL DISORDERS 

Models of Abnormality – Assessment and Diagnosis – DSM and ICD – Disorders 

of Infancy, Childhood and Adolescence, Anxiety Disorders, Mood Disorders, 

Dissociative and somatoform disorders, Sexual and Gender Identity Disorder, 

Personality Disorders, Schizophrenia, Substance related disorders, 

Psychotherapies – Psychological approaches,  Group therapy, Marital therapy, 

Family therapy, Psycho Social Rehabilitation, Biological therapy, Indigenous 

therapy (Yoga and meditation). 

UNIT-IX: DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 

Childhood – Physical, Cognitive, Moral, Social and Emotional domain.  

Adolescence - Physical, Cognitive, Moral, Social and Emotional domain.  

From Gender identity to Sexual Category constancy. 

Adulthood – Cognitive, Social and Emotional domain, views on adulthood (Stage 

theories vs. Contextual approach) 

Aging – Theories, Death and Bereavement.  

UNIT-X: SOCIAL PSYCHOLOGY 

Social thought – Attribution, Social cognition, Attitudes.  

Social Behaviour – Prejudice, Social influence, Attraction and Love, Leadership, 

Persuasion, Prosocial behaviour, Aggression, Anti-social behaviour.  Group – 

Types and formation of groups, group process- Social Facilitation, Social 

Loafing, Conformity, Inter-group relations. 
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             CHILD DEVELOPMENT                             Paper-I 

UG DEGREE STANDARD 
SUBJECT CODE: 375 

UNIT  1 : GROWTH AND DEVELOPMENT 

1.1 Definition and Distinction of growth and development 

1.2 Principles of growth and development 

1.3 Factors affecting growth and development 

1.4 Domains of development and its interrelatedness 

UNIT  2 : THEORIES OF HUMAN BEHAVIOUR AND DEVELOPMENT 

2.1Learning and behavioural theories – Pavlov’s Classical conditioning, Skinner’s 

operant conditioning, Watson behaviourism, Bandura’s social learning theory 

2.2Language theories – Behaviourist perspective, Nativist perspective and 

Interactionist perspective  

2.3Cognitive theories – Piaget’s Cognitive theory 

2.4Psycho-analytic theories – Freud’s psycho-analytic theory, Erikson’s psycho-social 

theory 

2.5Moral development theories – Piaget’s moral theory, Kohlberg’s moral theory 

UNIT  3: STAGES/PERIODS OF CHILD DEVELOPMENT 

3.1 Five stages of child development and its characteristics – Prenatal, Infancy and 

Toddlerhood,  Early childhood, Late childhood and Adolescence  

3.2  Havighurst’s Developmental Tasks – Infancy to Adolescence  

3.3 Concept and importance of developmental milestones 

UNIT 4 :PRENATAL DEVELOPMENT 

4.1 Conception - Structure of Ovum and Sperm, process of fertilization 
4.2 Prenatal development – the period of ovum, embryo and foetus 

4.3 Factors influencing/debilitating prenatal development 

4.4 Signs and symptoms of pregnancy  

UNIT5: INFANCY AND TODDLERHOOD (BIRTH TO TWO YEARS) 

5.1  Neonates - appearance, adaptations/adjustments; New born reflexes, APGAR 

Scale  

5.2 Physical and motor development, Cognitive development, Language development 

5.3Emotional and social development  

5.4 Temperament and attachment  
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UNIT 6 : EARLY CHILDHOOD (2-6 YEARS) AND LATE CHILDHOOD (6-12YEARS) 

6.1 Physical and motor development, Cognitive development, Language development 

6.2Emotional development and social development  

6.3Habit formation - principles, importance and methods 

6.4Common behaviour problems during childhood period 

UNIT 7 : EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION (ECCE) 

7.1 ECCE- Definition, Concept, Significance, Objectives and Scope of ECCE  

7.2Types of ECCE settings 

7.3 Play and its characteristics. Role of play in overall development of children and 

teacher's role.  

7.4Importance of Parental involvement in Early learning  

UNIT 8 : ADOLESCENCE  

8.1 Physical development -Primary and secondary sexual characteristics, Psychological 

impact of physical changes 

8.2 Cognitive development  

8.3 Psychological development - Self concept, Self esteem, Interest and Attitude 

8.4 Social development - Peer relationship and friendship, Parent adolescent 

relationships and conflict, Sibling relationship 

8.5 Physiological and psychological problems and challenges 

UNIT 9: CHILDREN WITH DIVERSE NEEDS 

9.1 Definition, classification (RPWD Act), causes and characteristics of children with 

special needs  

9.2 Definition, classification and characteristics of Gifted children 

9.3 Children in difficult circumstances –Child prostitutes, trafficked children, street 

children, refugee children and child victims of war/natural calamities, Juvenile 

delinquents, abused children 

9.4 Gender and societal disparities – Infanticide, foeticide, girl child, children of 

prostitutes and AIDS affected parents 

UNIT 10  : GUIDANCE AND COUNSELLING 

10.1 Meaning, definition and scope of guidance and counseling 

10.2 Physical and mental health counselling 

10.3 Educational, vocational and career guidance  
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     CRIMINOLOGY                                 Paper-I 

UG DEGREE STANDARD 
SUBJECT CODE: 377 

UNIT - I -   CRIMINOLOGY - CONCEPTS: 

Criminology - Definition, nature  and scope. Crime, criminals, victims-Meaning Concept 

Statutory, Procedure, Evidence, Local and Special Law Structure of Criminal Justice and 

its forms - role & responsibilities Froms of Crime - Elements of crime - Criminal 

Typology - Formal and Informal Control of Crime- Psychological impact of abuse and its 

prevention - Child abuse: Physical, Psychological, Sexual, Psychosocial impact of abuse 

and its prevention, awareness creation - Child Trafficking Hard and Soft Labour - Street 

Children. 

UNIT II-   SCHOOLS OF CRIMINOLOGY: 

Pre-classical, classical - Neo classical School - Positive School - Cartographic Schools - 

Biological and Constitutional schools. 

UNIT III - INTRODUCTION TO JUVENILE JUSTICE SYSTEM: 

Juvenile Delinquency Definition  and concept Truancy, vagarancy, Youth crimes, 

principle of Parens patriae, Doli Incapex, Principle of negative semantics, children and 

vulnerability, children and Non applicability of capital punishment.  

UNIT IV - CORRECTIONAL PRINCIPLES: 

Penology Definition, nature scope - Theories of punishment - Prison Reforms 

Commissions - Indian Jails Committee, Justice Mullah Committee, V.R.Krishna Iyer 

Committee. 

Institutional and Non Institutional Correction - Probation, Admonition Juvenile 

probation. 

UNIT V - NATIONAL AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS: 

Riyadh Guidelines - Prevention of Delinquency, Tokyo Rules - Standard Minimum Rules 

for Non-Custodial / Measures,  UN Convention on the Child Rights, Nelson Mandela 

Rules for the Treatment of Prisoners. 

Beijing rules - UN standard Minimum Rules for Juvenile Justice. UN Declaration of Basic 

Principles of Justice for victim of Crime & Abuse of power 1985. National policy of 

children - (Recent), National policy of elderly people - (Recent), National policy of 

Women - (Recent). 

UNIT VI - VICTIMOLOGY: 

Development of Victimology basic concepts, Impact of Victimization - Physical, 

Financial and psychological, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Acute Stress 

Disorder (ASD).  

Primary, Secondary and Tertiary Victimization - victim Compensation and Restitution. 
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UNIT VII - CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: 

Introduction of the Criminal Justice System in India - Components of the Criminal 

Justice system - Judiciary (Courts), Law enforcement(Police) and corrections(Prison) - 

Special courts - POCSO Act - Substantive Laws - Salient Features - Indian Penal Code, 

Code of Criminal Procedure and Indian Evidence Act - Salient features of Special and 

local Laws. 

UNIT VIII- JUVENILE JUSTICE SYSTEM: 

Salient features of the Juvenile Justice Act - Introduction of Juvenile Justice System - 

Children in conflict with law - Special  Juvenile Police Unit; CWPO; Probation - Juvenile 

Justice Board - Composition - Juvenile Institutions, Observation Home - Special Home, 

Place of Safety, after care - Children in need of care and protection - composition of 

Children Welfare Committee(CWC), Shelter home. 

UNIT IX - CRIMINAL JUSTICE INSTITUTION: 

Structure of Criminal Justice System - Police - Organizational Structure of Police - 

State, District, City - Functions of Police.  

Structure of Judiciary Hierarchy of Courts in India - Supreme Court, High Court, District 

Courts, Lower Courts -  Inquiry, Prosecution, Defence Counsel - Bail - Summons - 

Types of trial - Power of Courts - Different types of correctional Institutions in India - 

Homes - Borstal Schools, other State holders of Criminal Judicial System - NHRC, 

SHRC, NCW, SCW, Commission for Children - Commission for SC/ST [Institutions 

relating to Children]. 

UNIT X - CONTEMPORARY ISSUES IN CRIMINOLOGY: 

Economic and Financial Crimes - White collar crime - Nature, Meaning and Forms - 

Corporate crime - Corruption, Tax  evasion, counterfeiting. Credit card fraud, Money 

laundering Bank frauds, Non-Banking Institutions, Insurance frauds, Prevention and 

Detection of White Collar Crimes, Organised Crimes -  Nature, meaning and forms - 

Criminal syndicates, Racketeering Organised  Crimes - Regional and International 

linkages - Trans-national Organised Crimes - Drug, Smuggling, Human  Trafficking, 

Problems of identification, Investigation and Prosecution - Prevention & control 

Strategies - Environmental Crimes - Cyber Crimes and Child Soldiers. Cyber Crime: 

Definition History & Evolution, Forms of cyber crime - Malicious code, Hacking, Identity 

theft, Online scam, Cyber Crime against women and children, Intellectual property 

issues & Cyberspace. 
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தாள்-II 
ணினி லழித் நதர்விற்ான பாடத்திட்டம் 

பகுதி-அ 
ட்டாதமிழ்சாழிதகுதித்நதர்விற்ானபாடத்திட்டம் 

(சாள்குறிவினாவிற்ானததயப்புள் ) 
பத்தாம்லகுப்புதம் 

 

1. பிரித்சதழுதுதல் / நசர்த்சதழுதுதல். 
2. திர்ச்சசால்தயடுத்சதழுதுதல். 
3. சபாருந்தாச்சசால்தயக்ண்டறிதல். 
4. பிதறதிருத்தம் (i) சந்திப்பிதறதநீக்குதல் ( ii) புப்பிதறள், லழுவுச்சசாற்தரநீக்குதல் / 

பிமசாழிச்சசாற்தரநீக்குதல். 
5. ஆங்கியச்சசால்லுக்குநநானதமிழ்ச்சசால்தயஅறிதல். 
6. எலிற்றும்சபாருள்நலறுபாடறிந்துசரிானசபாருதரறிதல். 
7. எருசபாருள்தரும்பயசசாற்ள். 
8. நலர்ச்சசால்தயத்நதர்வுசசய்தல். 
9. நலர்ச்சசால்தயக்சாடுத்து / விதனமுற்று, விதனசச்சம், விதனாயதையும்சபர், 

சதாழிற்சபத / உருலாக்ல். 
10. அலரிதசப்படிசசாற்தரசீர்சசய்தல். 
11. சசாற்தரஎழுங்குப்படுத்திசசாற்சமாடாக்குதல். 
12. இருவிதனளின்சபாருள்நலறுபாடுஅறிதல். 

 (.ா.) குவிந்து-குவித்து 
13. விதடக்நற்மவினாதலத்நதர்ந்சதடுத்தல். 
14. வ்லதலாக்கிம்னக்ண்சடழுதுதல் - தன்விதன, பிமவிதன, சசய்விதன,  

சசப்பாட்டுவிதனலாக்கிங்தரக்ண்சடழுதுதல். 
15. உலதால்விரக்ப்சபறும்சபாருத்தானசபாருதரத்நதர்ந்சதழுதுதல் 
16. அலுலல்சார்ந்தசசாற்ள் (தயச்சசால்) 
17. விதடலதள். 
18. பிமசாழிச்சசாற்ளுக்குஇதைானதமிழ்ச்சசாற்தரக்ண்டறிதல் (.ா.) நால்டுபிஸ்ட் – 

தங்க்ட்டி. 
19. ஊர்ப்சபர்ளின்ரூஉதலழுது (.ா.)  தஞ்சாவூர் – தஞ்தச 
20. நிறுத்தற்குறிதரஅறிதல். 
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22. சசாற்தரஇதைத்துபுதிசசால்உருலாக்ல். 
23. சபாருத்தானாயம்அதத்தல் 

 (இமந்தாயம், நிழ்ாயம், திர்ாயம்). 
24. சரிானவினாச்சசால்தயத்நதர்ந்சதடு. 
25. சரிானஇதைப்புச்சசால் 

(னநல, சனனில், ஆதால், அதனால், அதுநபாய). 
26. அதடப்புக்குள்உள்ரசசால்தயத்தகுந்தஇடத்தில்நசர்க். 
27. இருசபாருள்தரு. 
28. குறில் – சநடில்ாற்மம், சபாருள்நலறுபாடு. 
29. கூற்று, ாைம் – சரிா? தலமா? 
30. தயச்சசாற்தரஅறிதல் :- 

.ா. –  Artificial Intelligence – சசற்தநுண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திமன்ணினி 

31. சபாருத்தானசபாருதரத்சதரிவுசசய்தல் 
32. சசாற்ளின்கூட்டுப்சபர்ள் (.ா.)புல் –புற்ள் 
33. சரிானசதாடதத்நதர்ந்சதடுத்தல் 
34. பிதறதிருத்துதல் (எரு-ஏர்) 
35. சசால் – சபாருள் – சபாருத்து 
36. எருத-பன்தபிதற 
37. பத்தியிலிருந்துவினாவிற்ானசரிானவிதடதத்நதர்ந்சதடு. 
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Paper-II 

PART-B 
SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION 

GENERAL STUDIES (DEGREE STANDARD) 

         
           CODE NO.003 

UNIT-I: GENERAL SCIENCE 
 

(i) Scientific Knowledge and Scientific Temper - Power of Reasoning - Rote 
Learning vs Conceptual Learning - Science as a tool to understand the past, 

present and future. 

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

Matter, Force, Motion and Energy - Everyday application of the Basic 
Principles of Mechanics, Electricity andMagnetism, Light, Sound, Heat, 

Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications. 
 

(iii) Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, 
Fertilisers, Pesticides. 

 
(iv) Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, 

Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human Diseases. 
 

(v) Environment and Ecology. 
 

UNIT-II: CURRENT EVENTS 

 
(i) History-Latest diary of events-National symbols-Profile of States-Eminent 

personalitiesand places in news–Sports-Books and authors. 
 

(ii) Polity – Politicalparties and political system in India-Public awareness and 
General administration- Welfare oriented Government schemes and their 

utility, Problems in Public Delivery Systems. 
 

(iii) Geography-Geographical landmarks. 
 

(iv) Economics-Current socio-economic issues. 
 

(v) Science-Latest inventions in Science andTechnology. 
 

(vi) Prominent Personalities in various spheres – Arts, Science, Literature and 

Philosophy. 
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UNIT-III: GEOGRAPHY OF INDIA  

 
(i) Location – Physical features - Monsoon, Rainfall, Weather and Climate-

Water Resources - Rivers in India-Soil, Minerals and Natural Resources-

Forest and Wildlife - Agricultural pattern. 
 

(ii) Transport -Communication. 
 

(iii) Social Geography – Population density and distribution- Racial, Linguistic 
Groups and Major Tribes. 

 
(iv) Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: 

Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy. 
 

UNIT–IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA  
 

(i) Indus Valley Civilization - Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas-
Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms-South Indian History. 

 

(ii) Change and Continuity in the Socio-Cultural History of India. 
 

(iii) Characteristics of Indian Culture, Unity in Diversity –Race, Language, 
Custom. 

 
(iv) India as a Secular State, Social Harmony. 

 
UNIT-V: INDIAN POLITY 

 
(i) Constitution of India-Preamble to the Constitution- Salient features of the 

Constitution- Union, State and Union Territory. 
 

(ii) Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive Principles 
of State Policy. 

 

(iii) Union Executive, Union Legislature – State Executive,               State 
Legislature – Local Governments, Panchayat Raj. 

 
(iv) Spirit of Federalism: Centre-State Relationships. 

 
(v) Election - Judiciary in India – Rule of Law. 

 
(vi) Corruption in Public Life– Anti-corruption measures – Lokpal and 

LokAyukta - Right to Information- Empowerment of Women-Consumer 
Protection Forums, Human Rights Charter. 
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UNIT-VI: INDIAN ECONOMY 

 
(i) Nature of Indian Economy –Fiveyear plan models-an assessment –

Planning Commission andNitiAyog. 

 
(ii) Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and 

Monetary Policy - Finance Commission–Resource sharing between 
Union and State Governments - Goods and Services Tax. 

 
(iii) Structure of Indian Economy and Employment Generation,Land 

Reforms and Agriculture-Application of Science and Technology in 
Agriculture-Industrial growth-Rural Welfare Oriented 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.ChidambaranarJawaharlal Nehru,Kamarajar, 

Mahatma Gandhi, MaulanaAbulKalam Azad,ThanthaiPeriyar, Rajaji, 
Subash Chandra Bose, Rabindranath Tagoreand others. 

 
(ii) Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant 

Movements. 
 

(iii) Communalism and Partition. 
 

UNIT-VIII: History, Culture, Heritage and Socio-Political Movements 
in Tamil Nadu 

 
(i) History of Tamil Society, related Archaeological discoveries,Tamil 

Literature from Sangam Age till contemporary times. 
 

(ii) Thirukkural :  (a) Significance as a Secular Literature 

   (b)  Relevance to Everyday Life  
   (c)  Impact of Thirukkural on Humanity 

(d) Thirukkural and Universal Values - Equality,  
Humanism, etc 

   (e)  Relevance to Socio-Politico-Economic affairs 
    (f)   Philosophical content in Thirukkural 

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

Rule - Role of women in freedom struggle. 
 

 
(iv) Evolution of 19thand 20thCentury Socio-Political Movements in Tamil 

Nadu - Justice Party, Growth of Rationalism - Self Respect Movement, 
Dravidian MovementandPrinciples underlying both these Movements, 

Contributions of ThanthaiPeriyar and Perarignar Anna. 
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UNIT–IX: Development Administration in Tamil Nadu  

 

(i) Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative 
assessment across the Country – Impact of Social Reform Movements 

in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu.  
 

(ii) Political parties and Welfare schemes for various sections of people –
Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources - 

Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare 
schemes in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu. 

 
(iii) Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio-

Economic Development.  
 

(iv) Education and Health Systems in Tamil Nadu.  
 

(v) Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth. 

 
(vi) Achievements of Tamil Nadu in various fields.    

 
(vii) e-Governance in Tamil Nadu. 

 
UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY  

 
(i) Simplification – Percentage - Highest Common Factor (HCF) - Lowest 

Common Multiple (LCM). 
 

(ii) Ratio and Proportion. 
 

(iii) Simple interest - Compound interest - Area - Volume - Time and Work.  
 

(iv) Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - Alpha 

numericReasoning – Number Series. 
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பிற்ச்நசர்க்த – III 
LIST OF DOCUMENTS TO BE SCANNED AND  UPLOADED 

ALONG WITH THE ONLINE APPLICATION 

(Size of each document should be less than 200 KB  

in PDF format (Single page or Multiple page)) 
 

1. SSLC Mark Sheet 

2. HSC Mark Sheet 

3. 

a. U.G. Degree in Sociology or Social Work or Psychology or Child 

Development or Criminology 

b. P.G. Degree in Sociology or Social Work or Psychology or Child 

Development or Criminology(for preferencial qualification) 

c. Diploma or a Certificate Course in Computer operations in the recognised 

Institutions. 

Provisional Certificate / Degree Certificate / Consolidated Mark Sheet 

Note:  

     If the issue date of provisional certificate / U.G. Degree / P.G. Degree 

Certificate / Diploma falls after the date of notification ( i.e 01.04.2022) 

candidates should upload evidence for having acquired the prescribed 

qualification on or before the date of Notification, failing which their 

applications will be rejected after due process. 

4. Equivalence G.O. (if applicable) 

5. PSTM Certificate (if applicable) 

6. Community Certificate 

7. Ex-Servicemen Certificate (if applicable) 

8. Destitute Widow Certificate (if applicable) 

9. Transgender ID Card (if applicable) 

10. Gazetted copy for name change (if applicable) 

11. 
No Objection Certificate (if applicable should be uploaded/produced when 

called for) 

12. 
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of 

pending cases for Criminal cases registered (if applicable) 

13. A passport size photo (Please see Para 2M and 2N of Instructions to applicants ) 

14. Other documents (if any) 

(நலும் விலங்ளுக்கு ‗ விண்ைப்பதார்ளுக்ான விதிமுதமள் பத்தி  2W க் ாண்) 
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பிற்நசர்க்த – IV 

 

 

  



39 
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பிற்நசர்க்த –V 

ணினி லழித் நதர்வு 
முக்கி விதிமுதமள் 

சாள்குறிலதவினாத்தாள் 
 

a) எந நநத்தில் எரு வினா ட்டுந ணினித்திதயில் நதான்றும்.  

 
b) நதர்வு ழுதுலதற்ான ாய அரலானது, திதயின் நல் லயது மூதயயில் உள்ர count down timer மூயம் 

ாண்பிக்ப்படும். இது மீதமுள்ர நநத்தத Time Left : ன ாண்பிக்கும். நதர்வின் சதாடக்த்தில் , timer 1 80 
நிமிடங்தரக் ாண்பிக்கும்  (நதர்வில் உதவிாரருடன் லரும் தகுதிான ாற்றுத் திமனாளி 
விண்ைப்பதார்ளுக்கு 240 நிமிடங்ள்). இது ாயப்நபாக்கில் படிப்படிாக் குதமயும் . Timer பூஜ்ஜித்தத 
அதடயும்நபாது, நதர்வு தானாநல முடிலதடயும் , அதன்பிமகு உங்ள் நத ர்லானது ணினி அதப்பால் தானாநல 
சர்ப்பிக்ப்படும். 

 

c) நள்விண் சபட்டி: 
1. திதயின் லயது பக்த்தில் ாட்டப்பட்டுள்ர நள்வி ண் சபட்டிானது பின்லரும் குறியீடுளில் என்தமப் 

பன்படுத்தி  எவ்சலாரு நள்வியின் நிதயதயும் ாண்பிக்கும் 

 

 
நீங்ள் இன்னும் இந்த வினாவிதன பார்க்வில்தய  

 
நீங்ள் இன்னும் இந்த வினாவிற்கு விதடளிக்வில்தய  

 
நீங்ள் இந்த வினாவிற்கு விதடளித்துவிட்டீர்ள் . 

 
நீங்ள் இன்னும் விதடளிக்வில்தய ஆனால் வினாவிதன மீண்டும் பார்ப்பதற்ா 
குறித்துள்ளீர்ள். 

 
நீங்ள் விதடளித்துவிட்டு மீண்டும் சரிபார்க் குறித்துள்ளீர்ள் .  அவ்லாறு சரிபாக் 
இயாவிட்டாலும் உங்ள் விதடள் திப்பீட்டிற்கு டுத்துக் சாள்ரப்படும்  

―Marked for Review‖ ன்கிம நிதயயில் உள்ர நள்விதர மீண்டும் எரு முதம நீங்ள் சரிபார்க் 
நலண்டும் ன்பதத சதரிவிக்கின்மன. 
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2. .நள்விண் சபட்டியின் இடது பக்த்தில் நதான்றும் ">" அம்புக்குறிதக் கிளிக் சசய்லதன் மூயம் நள்வி  ண் 
சபட்டியின் அரதல நீங்ள் குதமக்யாம் . இதன் மூயம் திதயில் உங்ள் நள்வித சபரிதாக்கிப் பார்க்யாம் . 
நள்வி ண் சபட்டித மீண்டும் பார்க் விரும்பினால் , திதயின் லயதுபுமம் உள்ர "<" அம்புக்குறி மீது கிளிக் 
சசய்வும். 

உங்ள் நள்விப் பகுதித நலிருந்து கீறாநலா , கீழிருந்து நயாநலா ஸ்க்நால் சசய்ாநயந பார்க் 

விரும்பினால்  ற்றும் ஆகி குறிதரப் பன்படுத்தயாம் . 

3. பதியளிக்ப்பட்ட வினாக்ள், பதியளிக்ப்படாத வினாக்ள், பார்க்ப்படாத வினாக்ள், சரிபார்ப்பதற்ா 
குறிக்ப்பட்டுள்ரதல ற்றும் பதிய ளிக்ப்பட்டு மீண்டும் எரு முதம சரிபார்ப்பதற் ா குறிக்ப்பட்டுள்ர தல 
ஆகி அதனத்தும் சதாகுக்ப்பட்டு நள்வி ண் சபட்டியின் நநய ாட்டப்படும். 

 
d) எருநள்விக்கு விதடளித்தல் 

 
i) வினாக்ரானது றுமுலரிதசப்படி எவ்சலான்மா ணினித்திதயில்நதான்றும். அதற்கு 

என்மன்பின்என்மா விதடளிக்வும் . 

 

ii) எருவினாவிற்ான விதடதத் நதர்வுசசய் அதற்சனஅளிக்ப்பட்டுள்ர விதடத்சதரிவுளில் என்றின் 
மீது கிளிக் சசய்வும். 
 

iii) எவ்சலாரு வினாவிற்கும் விதடளித்தபின் உங்ள் விதடத நசமிக் Save and Next  
பட்டன் மீது கிளிக் சசய்வும் .அவ்லாறு சசய்ாவிட்டால் ,  உங்ள் விதடள் நசமிக்ப்படாட்டாது. 
 

iv) நீங்ள் நதர்ந்சதடுத்த விதடத்சதரிதல நீக்நலண்டுசனில், நதர்ந்சதடுத்துள்ர விதடத்சதரிவின் மீதுள்ர 
பட்டதன கிளிக்சசய்வும் அல்யது Clear Response  பட்டன் மீது கிளிக்சசய்வும். 

e) படங்தரப் சபரிதாக்குலதற்ான அறிவுறுத்தல்ள் 

வினாவில் லறங்ப்பட்டுள்ர படத்தத சபரிதாக்கிப் பார்க் , படத்தின் மீது கிளிக் சசய்து வுசில் உள்ர ஸ்க்நாலிங் 
வீதய சுறற்மவும் . 

 

விண்ைப்பதார்ள் நதனும் முதமநட்டில் ஈடுபடுலது ண்டறிப்பட்டால், நதர்லாதைம் டுக்கும் நடலடிக்த / 
தண்டதனக்கு உள்ரா நநரிடும்.  
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பிற்நசர்க்த –VI 

 
சதரிவு முதம குறித்த உத்நதச ாய அட்டலதை 

 
 

ல.ண் நிழ்வு ாய லரிதச 

1. 

இதைலழி விண்ணப்பத்திமன 
விண்ைப்பிக்/ விண்ைப்பத்திலுள்ர 
விலங்தரத் திருத்த / ட்டைம் சசலுத்த 
இறுதி நாள் 

30.04.2022 

2. 
சான்றிதழ்தர பதிநலற்மம் சசய் / ாற்ம /  
மீள்பதிநலற்மம் சசய் இறுதி நாள் 

07.06.2022 

3. ணினி லழித் நதர்வு முடிவு சலளியீடு ஆஸ்டு  2022 

4. சான்றிேழ் சரிபார்ப்பு /நநர்முத் நதர்வு சசப்டம்பர்    2022 

5. யந்தாய்வு சசப்டம்பர்   2022 

 
 

 
 

சசயாரர் 


