
 
 

தமிழ்நாடு ததாழில் சார்நிலைப் பணிகளில் அடங்கிய வேதியியைர் பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்களில் 
நேரடி நியமனம் செய்வதற்கான எழுத்துத் நதர்விற்கு 23.01.2022 அன்று வரர இரைய வழி 
மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன. 
 

 

எச்ெரிக்ரக 
 நதர்வாரையத்தின் சதரிவுகள் அரனத்தும் விண்ைப்பதாரரின் தரவரிரெப்படிநய 

நமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 
 சபாய்யான வாக்குறுதிகரள சொல்லி, தவறான வழியில் நவரல வாங்கிதருவதாக 

கூறும் இரடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு 
எச்ெரிக்கப்படுகின்றனர். 

 இதுநபான்ற தவறான மற்றும் நேர்ரமயற்றவர்களால் விண்ைப்பதாரருக்கு ஏற்படும் 
எவ்வித இழப்புக்கும் நதர்வாரையம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது. 

 இரையேழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அரனத்துத் தகவல்களுக்கும் 
விண்ைப்பதாரநர முழுப்சபாறுப்பாவார்.  விண்ைப்பதாரர், நதர்விற்கு இரையவழியில் 
விண்ைப்பிக்கும் சபாழுது, ஏநதனும் தவறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இரைய 
நெரவ ரமயங்கரளநயா/ சபாதுச்நெரவ ரமயங்கரளநயா குற்றம்ொட்டக்கூடாது.  
விண்ைப்பதாரர் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட இரையவழி விண்ைப்பத்திரன இறுதியாக 
ெமர்ப்பிக்கும் முன்னர் ேன்கு ெரிபார்த்த பின்னநர ெமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

 
 

விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) செலுத்தி 
தங்களது அடிப்பரட விவரங்கரள நிரந்தரப்பதிவு மூலமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு செய்து சகாள்ள 
நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முரறயில் பதிவு செய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு செய்த ோளிலிருந்து  
5 வருட காலங்களுக்கு செல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்ரதச் செலுத்தி 
புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும்.  நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ைப்பமாக 
கருதப்படமாட்டாது. 

1. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 
 

பதவியின் சபயர் மற்றும் 
பதவிக் குறியீட்டு எண் 

பணியின் சபயர் மற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு எண் 

காலிப் பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ரக   

 

ெம்பள ஏற்ற முரற 

வேதியியைர்   
(ததாழில் மற்றும் ேணிகத் 

துலை) 
(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 1913) 

தமிழ்நாடு ததாழில் 
சார்நிலைப் பணி  

(குறியீட்டு எண்: 044) 
 

03 

Rs.37,700-1,19,500/-      

 ((நிரல 20) 
மாற்றியரமக்கப்பட்ட ெம்பள 

முரற) 
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தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரையம் 
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குறிப்பு 

2. காலிப்  பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் 
 

இட  ஒதுக்கீட்டு விதி  இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்    மற்றும் காலிப்பணியிட  பகிர்மான பட்டியல்கள் 
பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 

Note:- 

*(i)   The distribution would be subject to the orders of the Supreme Court on the Special 
Leave to Appeal [SLP] filed by the Government with regard to the Act 8 of 2021.  

(ii)     Information regarding MBC (V) MBC-DNC, and other MBC are required for distribution 
depending upon the outcome of Special Leave Petition before the Hon’ble Supreme 
Court. 

3. முக்கியமான ோட்கள் மற்றும் நேரம்:- 

 

 

 
இத் நதர்வின் செயல்பாடுகளுக்கான உத்நதெ கால நிர்ையம் சதாடர்பாக பிற்நெர்க்ரக – V-ஐ காண்க. 
 
4. தகுதிகள் 
(அ) வயது வரம்பு (01.07.2021 அன்றுள்ளபடி) 

விண்ணப்பதாரர்களின் இன ேலககள் அதிகபட்ச ேயது 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ),  ப.ப., , மி.பி.வ./ சீ.ம., பி.வ., பி.வ.(மு) 

மற்றும் அரனத்து வகுப்புகரளயும் ொர்ந்த 
ஆதரவற்ற விதரவகள் 

ேயது ேரம்பு இல்லை 
 

“ஏரனநயார்”  (ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ./ சீ.ம.,  
பி.வ., மற்றும்  பி.வ.(மு) தவிர) 

*30 ேயதிலன பூர்த்தி 
அலடந்திருத்தல் கூடாது 

 
 
 
 
 
 

 குறிப்பிட்டு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ரகயானது நதாராயமானதாகும். நமலும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ரக 
மாறுதலுக்குட்டபட்டதாகும். விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி  
11 (A)-ஐக் காண்க. 

அ அறிவிக்ரக ோள்  24.12.2021 

         ஆ இரைய ேழி மூலம் விண்ைப்பங்கள் ெமர்ப்பிப்பதற்குரிய  இறுதி  ோள்  

23.01.2022 

எழுத்துத் நதர்வு ேரடசபறும் ோள் மற்றும் நேரம் 
தாள் 1 (பாடம்)  
(முதுநிலை பட்டப் படிப்பு தரம்)  

19.03.2022 முற்பகல் 09.30  மணி முதல் 12.30  மணி வரர 

தாள் 2  
பகுதி – அ 
தமிழ் தகுதி வதர்வு (பத்தாம் ேகுப்புத் தரம்) 
பகுதி - ஆ 
சபாது அறிவு (இளநிலை பட்டப் படிப்பு தரம்) 

19.03.2022 பிற்பகல் 02.00  மணி முதல்  5.00  மணி வரர 
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குறிப்பு: 
* அரசாலண (நிலை) எண்.91, மனிதேள வமைாண்லமத் (எஸ்) துலை, நாள் 13.09.2021-ன்படி, ேயது உச்ச 
ேரம்பு 30 ஆண்டுகளிலிருந்து 32 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்படுகிைது. 
முன்னாள்இராணுவத்தினருக்கான வயது வரம்புச் ெலுரக:   

அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ./ சீ.ம., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) தவிர ஏரனய வகுப்பிரனச் 
ொர்ந்தவர்களுக்கு 50 வயது  வரர ெலுரக வழங்கப்படும். [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி 
முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 

ஆ)ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒரு பிரிவு/ பணி/ பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதாரர், 
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுரகரயப் சபற முடியாது. [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் 
(பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

குறிப்பு:- 
(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ./ சீ.ம., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு)  தவிர“ஏரனநயார்”மாநில, மத்திய 

அரசில் ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு நமற்பட்டு முரறயான பணியில் பணிபுரிந்து 
வருபவர் இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் 
தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள். விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி  3(F) ஐக் 
காண்க.  [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

(ii) உச்ெ வயது வரம்பு இல்ரல” என்றால் விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்ரக 
சவளியிடப்படும் ோளன்நறா/ பதவிக்கு நதர்வு செய்யப்படும் ோளன்நறா, பதவியில் 
அமர்த்தப்படும் ோளன்நறா  60  வயதிரன பூர்த்தி செய்திருத்தல் கூடாது. 

 

ஆ) கல்வித்தகுதி ( 24.12.2021  அன்றுள்ள படி) 
 

விண்ைப்பதாரர்கள் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதி மற்றும் அதற்கு இரையான 
படிப்பிரன பல்கரலக் கழக மானியக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கரலக்கழகம் அல்லது 
பல்கரலக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திடமிருந்து சபற்றிருக்க நவண்டும். 

 

Educational qualification Experience 

A First or Second Class Degree in M.Sc., in 

Chemistry 

or 

Chemical Technology 

or 

Industrial Chemistry 

or 

An Associateship Diploma of the Institution 

of Chemists (India). 

Experience in research in Pure or 

Applied Chemistry or Analytical 

Chemistry for a period of not less 

than two years. 

 

குறிப்பு 
1. கல்வித்தகுதியானது பத்தாம் வகுப்பு + பன்னிசரண்டாம் வகுப்பு  (அ) அதற்கு இலணயான கல்வித் 

தகுதி + இளநிலைப் பட்டம் + முதுநிலைப் பட்டம் என்ற வரிரெயின்படி பயின்றிருக்க நவண்டும். 
(தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு  25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).  
நதர்வு முடிவுகள் அறிவிக்ரக ோளன்நறா அல்லது அதற்கு முன்பாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்க 
நவண்டும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

2. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித் தகுதிகளுக்கான இலணக் கல்வித் தகுதி அறிவிக்லகயின் 
பிற்வசர்க்லக-I ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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3. இரைக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிரம நகாரும் விண்ைப்பதாரர் இரைக்கல்வி என 
அறிவிக்கப்பட்ட அரொரையிரன ொன்றாவைமாக ெமர்ப்பிக்கும் பட்ெத்தில் 
அவ்வரொரையானது நதர்வுக்கான அறிவிக்ரக ோளன்நறா அல்லது அதற்கு முன்னதாகநவா   
சவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். நமலும், அவ்வரொரையிரன நதர்வாரையம்  
நகாரும்    சபாழுது       ெமர்ப்பிக்க       அல்லது       பதிநவற்றம்     செய்ய      நவண்டும்.  தவறும் பட்ெத்தில்  
அவ்விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய  ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும்.  
அரொரை இத்நதர்வின் அறிவிக்ரக ோளுக்கு பிறகு சவளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி ‘9’ன் குறிப்பிரனக் 
காண்க]. 
 
 

(இ) உடற்தகுதி  ொன்றிதழ்   
 

 பணி நியமனதிற்காக சதரிவு செய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்  
உடற்தகுதி  ொன்றிதரழச் ெமர்பிக்க நவண்டும்.  மாதிரிப் படிேம் அறிவிக்லகயின் பிற்வசர்க்லக – IV –ல் 
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இச்சான்றிலன ததரிவு தசய்யப்பட்ட வதர்ேர், தனது நியமன அலுேைரிடம் 
பணியில் வசரும் வபாது சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 
 

பதவியின் தபயர் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பார்ரவயின் 
தரம் 

உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிவம் 

வேதியியைர்   
(ததாழில் மற்றும் ேணிகத் 

துலை) 

பார்ரவ தரம்–III  (அ) அதற்கு 
வமைான 
 

தசயல் அலுேைர்  பதவிக்கு  
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள  படிவம். 

சதரிவிற்கு வரும்  கண்பார்ரவ குரறபாடுரடய விண்ைப்பதாரர்கள்,  அரசு 
மருத்துேமலணயில் பணிபுரியும் தகுதி வாய்ந்த கண் மருத்துவ  நிபுைரிடம்  ( Specialist) கண்பார்ரவத்  
தகுதிச்  ொன்றிதரழப்  சபற்று  ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
(ஈ) தமிழ் சமாழியில் தகுதி 

விண்ைப்பதாரர்கள் நபாதுமான தமிழறிவு சபற்றிருக்க நவண்டும். (நமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்” உள்ள பத்தி 14(I)-ஐ காண்க) 
5. கட்டைம் 

அ) பதிவுக் கட்டைம் 
நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) நிர்வாக சீர்திருத்தத்துரற,  
ோள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியரமக்கப்பட்ட கட்டைம். 
குறிப்பு 

நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்த ோளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுறாத 
விண்ைப்பதாரர்கள், இத்நதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து 
விலக்கு  அளிக்கப்படுகின்றனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் கட்டைம் 
குறிப்பு 
கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரக சபற தகுதியுரடயவர்கள் தவிர பிற 
விண்ைப்பதாரர்கள், இரையவழி  விண்ைப்பத்ரதச் ெமர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டைம் 
செலுத்த நவண்டும். 

 
 
ரூ.150/- 
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குறிப்பு 
(1) விண்ைப்பதாரர் தங்களுரடய ஒரு முரறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்ரை இரைப்பது 

கட்டாயமாகும்.  “வமலும் விேரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்” உள்ள 
பத்தி  2(B)-ஐ காண்க.. 

(2) ஒருமுரறப்பதிவு என்பது பதிவு செய்தோள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரரசெல்லுபடியாகும். ஐந்து 
ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுரறப்பதிவிரன(One Time Registration), 
அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திரனச் செலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் சகாள்ள 
நவண்டும். ஒருமுரறப்பதிவு என்பது நதர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். 
விண்ைப்பதாரர் நதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு நதர்விற்கும், தனித்தனிநய இரையவழியில் 
விண்ைப்பிக்க நவண்டும். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ 
காண்க]. 

(3) நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்து பதிவுக்கட்டைமான ரூ50/- 01.03.2017க்கு முன்  செலுத்தி தற்நபாது 
அனுமதிக்கப்பட்ட நிரலயில் உள்ள மற்றும் 01.03.2017க்கும் பின்  ரூ.150/- செலுத்தி நிரந்தர  
பதிவிரன செய்தவர்கள் பதிவுக் கட்டைம் செலுத்த விலக்களிக்கப்படுவார்கள். 

நதர்வுக் கட்டைச் ெலுரக:- 
 

வரக ெலுரக 
1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டைம் செலுத்த நதரவயில்ரல 
2)  பழங்குடியினர் கட்டைம் செலுத்த நதரவயில்ரல 
3) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ 
சீர்மரபினர் 

மூன்று முரற மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதரவயில்ரல 

4)இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் /பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய 
வகுப்பினர் 

மூன்று முரற மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதரவயில்ரல 

5)  முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முரற மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதரவயில்ரல. 

6) ஆதரவற்ற விதரவகள் கட்டைம் செலுத்தத் நதரவயில்ரல. 
குறிப்பு 

(i) முந்ரதய விண்ைப்பங்களில் நகாரப்பட்ட கட்டைெலுரக, உரிரமகரள உள்ளடக்கிய 
சமாத்த நதர்வுக்கட்டை இலவெ வாய்ப்புகளின்எண்ணிக்ரக கைக்கிடப்படும். 

(ii) விண்ைப்பதாரர் சபறும் இலவெ வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரகயானது சதரிவின் 
எந்நிரலயிலும் நதர்வாரையத்தால் ெரிபார்க்கப்படும்.  

(iii) விண்ைப்பதாரர் தம்முரடய முந்ரதய விண்ைப்பங்கள் சதாடர்பான தகவல்கரள மரறத்து 
விண்ைப்பக்கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து கட்டை விலக்கு தவறாகக் நகாரும்பட்ெத்தில், 
அவருரடய விண்ைப்பம் உரிய  ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படுவதுடன், 
நதர்வாரையத்தால் ேடத்தப்படும் நதர்வுகள் / சதரிவுகளில் கலந்து சகாள்வதிலிருந்து 
ஒருவருட காலத்திற்கு விலக்கி ரவக்கப்படுவார்.  

(iv) விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைவிலக்கு சதாடர்பான இலவெ ெலுரகரயப் சபறுவதற்கு 
“ஆம்” அல்லது “இல்ரல” என்ற விருப்பங்கரள கவனமாக நதர்வு செய்யுமாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார். விண்ைப்பம் சவற்றிகரமாக ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர், சதரிவு 
செய்யப்பட்ட விருப்பங்கரள மாற்றம் செய்யநவா,  திருத்தம் செய்யநவா இயலாது.  
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(v) விண்ைப்பதாரர், தங்களுரடய தன்விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் நதான்றும் 
தகவல்கரளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்கட்டைச்ெலுரக இதுவரர எத்தரன முரற 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பரத தங்களின் சொந்தேலன் கருதி கைக்கிட்டு 
ரவத்துக்சகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

(vi) கட்டைச்ெலுரக நகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பமானது விண்ைப்பிக்கப்பட்ட 
பதவிகரளப் சபாருட்படுத்தாமல் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த 
இலவெவாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரகயிலிருந்து ஒரு வாய்ப்பு குரறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

(vii) அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இலவெ வாய்ப்புகரள சபற்றுக்சகாண்ட விண்ைப்பதாரர்/ 
நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரகரய சபற விரும்பாத விண்ைப்பதாரர்/ நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரகக்கு 
தகுதியற்ற விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைச்ெலுரக நகாருகிறாரா என்ற நகள்விக்கு எதிராக 
“இல்ரல” என்ற விருப்பத்திரன சதரிவு செய்யநவண்டும். அவ்விண்ைப்பதாரர் 
நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைம் செலுத்தும் முரற மூலம் நதரவயான கட்டைத்திரன 
செலுத்த நவண்டும். 

(viii) விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த நேரத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திரன ெமர்ப்பிக்கவில்ரலசயன்றால், உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு 
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். (“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்”  பத்தி - 6-ல் 
உள்ளவாறு)  

6. நதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தும் முரற 
 நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.150/- ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) இரையவழியில் மட்டும்  (இரைய 

வங்கி/ பற்று அட்ரட/ கடன் அட்ரட)   விண்ணப்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்ட இறுதி ோளிற்குள் 
செலுத்த நவண்டும் . 

 விண்ைப்பதாரர்கள் நெரவக்  கட்டைமும் இரைத்து  செலுத்த நவண்டும். 
 விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் ெலுரகக்கான தகுதியின் அடிப்பரடயில்தான் 

நதர்வுக்கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு சபற முடியும். 
 இரையவழியில்  நதர்வுக்  கட்டைம் செலுத்தாமல், நேரடியாக செலுத்தும் வரரவு  காநொரல/  

அஞ்ெலக காநொரல நபான்றரவ ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தரகய விண்ைப்பங்கள் 
நிராகரிக்கப்படும். 

 நதர்வுக் கட்டைச் ெலுரக நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கரளத் தவிர ஏற்கனநவ நிரந்தர பதிவு 
செய்த விண்ைப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டைத்ரத செலுத்த 
நவண்டும். நிரந்தரப் பதிவு முரறயில் பதிவு செய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு 
முரறயில் பதிவு செய்த ோளிலிருந்து 5 வருட காலத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் செலுத்துவதற்கு 
மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படும்.  இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய நதர்வுக் கட்டைமாக 
கருதப்படமாட்டாது 
(நதர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக “  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்”  பத்தி – 2(V)ஐ 
காண்க)  

7. ெலுரககள் 
(i) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ சீர்மரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட 
இசுலாமிய வகுப்பினர், ஆதரவற்ற விதரவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர், 
நிர்ையிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் பிற வரகயிரனச் 
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ொர்ந்தவர்களுக்கான வயது / தகுதி மற்றும் கட்டைச் ெலுரககள் குறித்த 
விவரங்கள்“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி  3(D), 5 & 6 ஐக் காண்க. 

(ii) நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுரகரய நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய 
ஆதாரங்கரள நதர்வாரையம் நகாரும் நபாது ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். ெமர்ப்பிக்கத் 
தவறினால்  உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள் இராணுவத்தினர், ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு 
விட்டால், பின்னர், நவறு எந்த நியமன நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுரகரய 
நகார முடியாது.  (தமிழ்ோடு அரசுப்  பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள் ெட்டம்  2016 பிரிவு 3(j)  (vii) -ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 
8. எழுத்துத் நதர்விற்கான நதர்வுத்திட்டம்  (சகாள்குறி வரக) (OMR Method) மற்றும் வநர்முகத் வதர்வு:- 
 
 
 

பாடம் கால  
அளவு அதிகபட்ெ மதிப்சபண்கள் 

சதரிவிற்குத் தகுதி சபற குரறந்தபட்ெ 
மதிப்சபண்கள்  

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

பி.வ. மற்றும் 
பி.வ.(மு)  

“ஏரனநயார்” 
(ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ./ 

சீ.ம., பி.வ. மற்றும் பி.வ.(மு) 
தவிர) 

தாள் –I  (தகாள்குறி ேலக) 
 (200 வினாக்கள்) 
(முதுநிலை பட்டப்படிப்பு தரம்) 
வேதியியல்  
(பாடக்குறியீடு- 244) 

3 மணி 
நேரம் 

 

300 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

                       153 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
204 

தாள் –II(தகாள்குறி ேலக) 
பகுதி – அ 
தமிழ்தமாழி தகுதித் வதர்வு 
(பத்தாம் ேகுப்புத் தரம்) 
(100 வினாக்கள்/ 150 மதிப்தபண்கள்) 

3 மணி 
நேரம் 

 

குறிப்பு: 
 பகுதி “அ“ விற்கான 

குலைந்தபட்ச  
மதிப்தபண் – 60  
(150 ல் 40% ) 

 தாள் – II ன் பகுதி – அ-இல் 
தபறும் மதிப்தபண்கள் தர 
நிர்ணயத்திற்கு கணக்கில் 
எடுத்துக் 
தகாள்ளப்படமாட்டாது. 

பகுதி - ஆ 
(சபாது அறிவு)  
 (100 வினாக்கள்/ 150 மதிப்தபண்கள்) 
 (பாடக்குறியீடு-003) 
(சபாது அறிவு) (இளநிலை பட்டப் படிப்பு தரம்) - 
(75 வினாக்கள்) 
மற்றும் திறனறிவுத் நதர்வு (பத்தாம் வகுப்பு 
தரம்) -  (25 வினாக்கள்) 

150* 

வநர்காணல் மற்றும் பதிவுகள்  60 

சமாத்தம் 510 
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*குறிப்பு: 
 

1.  தாள் – IIஇன் பகுதி–“அ“-ல் குலைந்தபட்ச மதிப்தபண் தபைாத வதர்ேர்களின் தாள்-I 
மற்றும் தாள்-II-இன் பகுதி-“ஆ“வின் விலடத்தாட்கள் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 

2.  தாள் – I மற்றும் தாள் – II இன் பகுதி – ஆ-வில் தபறும் மதிப்தபண்கள் மட்டும் தர 
நிர்ணயத்திற்கு கணக்கில் எடுத்துக் தகாள்ளப்படும். 

3.  தாள் - 1   மற்றும் தாள் – 2 வினாத்தாள்கள் தமிழ்தமாழி  மற்றும் ஆங்கிை தமாழி 
ேழியில் அலமக்கப்பட்டிருக்கும். 

4.  நதர்வாரையத்தால் ேடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்குச் செல்லும் முன் 
பின்பற்றப்பட நவண்டிய வழிமுரறகள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்களின் 
விதிமுரறயில் பத்தி 17ஐ காண்க. 

5.  நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்ரகயின் 
பிற்நெர்க்ரக III –ல் உள்ளது மற்றும் நதர்வாரையத்தின் இரைதளம் 
www.tnpsc.gov.in –லும் காணைாம். 

9. சதரிவுசெய்யும் முரற 
சதரிவு இரண்டு  நிரலகரள உரடயது 1. எழுத்துத் நதர்வு 2. நேர்காைல் நதர்வு அரமந்த 

வாய்சமாழித் நதர்வு இறுதி சதரிவானது விண்ைப்பதாரர்கள் எழுத்துத் நதர்விலும், வாய்சமாழித் 
நதர்விலும் நெர்த்து சபற்ற மதிப்சபண்கள் பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் 
நமற்சகாள்ளப்படும்.  விண்ைப்பதாரர் எழுத்துத் நதர்வின் அரனத்து பாடங்களிலும், வாய்சமாழித் 
நதர்விலும் கலந்துசகாள்வது கட்டாயமாகும்.    எழுத்துத் வதர்வின் ஏவதனும் ஒரு பாடத்தில் வதர்வு 
எழுதாத (எழுத தேறி இருந்தாலும்) விண்ணப்பதாரர் அத்ததரிவிற்கான குலைந்தபட்ச 
மதிப்தபண்கலள தபற்றிருந்தாலும் கூட ததரிவு தசய்யப்பட தகுதியானேராக கருதப்படமாட்டார். 
[“விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலைகள்” பத்தி 18(B)ஐக் காண்க] 
10. நதர்வு ரமயங்கள் 
கீழ்காணும் நதர்வு ரமயங்களில் எழுத்துத் நதர்வு ேரடசபறும். 

 

(i) நமற்குறிப்பிட்டுள்ள நதர்வு ரமயங்களில் ஏநதனும்  இரண்டு  ரமயங்கரள 
விண்ைப்பதாரர்கள் எழுத்துத் நதர்விற்காக நதர்ந்சதடுக்க நவண்டும்.   வதர்ந்ததடுத்த இரு 
மாேட்டங்களுள் ஏவதனும் ஒன்றில் உள்ள பை வதர்வு லமயங்களுள் ஒன்றில் அேர் 
வதர்தேழுத அனுமதிக்கப்படுோர்.  (வமலும் விபரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
அறிவுலரகள் 2(R)ஐக் காண்க) 

(ii) நதர்வு ரமயங்கரள மாற்றக் நகாரும் நகாரிக்ரக ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. (நமலும் 
விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 17(A)(ii) ஐக்” காண்க) 

(iii) நதர்வு ரமயங்களின் எண்ணிக்ரகரயக் கூட்டநவா, குரறக்கநவா அல்லது 
விண்ைப்பதாரர்கரள நவறு ரமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யநவா நதர்வாரையத்திற்கு 
உரிரமயுண்டு. 

(iv) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வு எழுதுவதற்கும்/ ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்புக்கும்/ கலந்தாய்விற்கும் 
தங்களது சொந்த செலவில் வரநவண்டும். 
 

ே.எண். ரமயத்தின் சபயர் ரமயக் குறியீட்டு எண் ே.எண். ரமயத்தின் சபயர் ரமயக் குறியீட்டு 
எண் 

1.  சென்ரன 0101 4. திருச்சிராப்பள்ளி 2501 
2.  வகாயம்புத்தூர் 0201 5. திருதநல்வேலி 2601 
3.  மதுலர 1001    

http://www.tnpsc.gov.in/
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11. அ)  பணி விவரங்கள் 
  விண்ைப்பதாரர், இரைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்வபாது, இந்திய அரசின் அல்லது 
இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநில அரசின் பணியில் அல்லது உள்ளாட்சி அரமப்புகளின் அல்லது 
பல்கரலக்கழகங்கள் அல்லது இந்திய அரசின் அல்லது இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநில அரசின் 
அதிகாரத்தின் கீழ் அரமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு ொர்புள்ள நிறுவனங்கள் அல்லது சபாதுத்துரற 
நிறுவனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்லது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி 
குறித்த விவரத்திரன நதர்வாரையத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும்.விண்ைப்பதாரர், பணி 
குறித்த உண்ரமரய மரறக்கும் பட்ெத்தில், உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு அவரது 
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  

 விண்ைப்பதாரர், தங்களுரடய விண்ைப்பங்கரள துரறத்தரலவர் வாயிலாகநவா 
அல்லது தாம் வகித்து வரும் பதவிக்கு நியமனம் செய்வதற்கு தகுதி சபற்ற அலுவலர் 
மூலமாகநவா அனுப்பத் நதரவயில்ரல. மாறாக, தமது துரறத்தரலவருக்கு, தாம் 
நதர்வாரையத்தின் எந்தத் நதர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கிறார் என்பரத எழுத்து மூலம் சதரிவித்து, 
சதரிவாகும் பட்ெத்தில் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 14 (P)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு”  தரடயின்ரமச் ொன்றிதரழ ெமர்பிக்க நவண்டும். 

ஆ)  குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு ேடவடிக்ரககள் சதாடர்பான உறுதிசமாழி 
(i) இரைய வழி விண்ைப்பத்தில் நிலுரவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு ேடவடிக்ரககள் 

பற்றி சதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான முதல் தகவல் அறிக்ரகயின் 
ேகரல / குற்றக் குறிப்பாரையின் ேகரல (நேர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாகப் பதிநவற்றம் / 
ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு/ வநர்காணலின் வபாது நமற்கண்ட ஆவைங்கரள 
ெமர்ப்பிக்கத் தவறும் பட்ெத்தில் விண்ணப்பதாரரின் உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு 
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  

(ii) விண்ைப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்றவியல் ேடவடிக்ரககளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு 
ேடவடிக்ரககளில் தண்டரை விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்களது இரைய வழி 
விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், நகாரும்நபாது சதாடர்புரடய நீதிமன்ற ஆரை அல்லது 
ஒழுங்கு ேடவடிக்ரகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆரையிரன பதிநவற்றம் / ெமர்ப்பிக்க 
நவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்ரள ெமர்ப்பிக்கத் தவறும் பட்ெத்தில் உரிய 
ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

(iii) தரடயின்ரமச் ொன்றிதரழ ெர்ப்பித்த பிறநகா அல்லது இரைய வழி விண்ைப்பத்திரன 
ெமர்ப்பித்த பிறநகா, நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுரமயாக நிரறவரடவதற்கு முன் 
வரர உள்ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிரலயின் நபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏநதனும் 
குற்றவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாநலா / ஒழுங்கு ேடவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டிருந்தாநலா, 
அவர் குற்றத்தீர்ப்பு / தண்டரை ஏதும் சபற்றிருந்தாநலா, நதர்வாரையத்தால் 
ஆவைங்கரளப் பதிநவற்றம் / ெமர்ப்பிக்கக் நகாரும் நிரலயில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது 
குறித்த உண்ரம விவரங்கரள,  நதர்வாரையத்திற்குத் சதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், 
இந்த அறிவுரரயிரன கரடபிடிக்கத் தவறினால் அத்தரகய விண்ைப்பதாரர்களுரடய 
விண்ைப்பம் நதர்வாரையத்தால் உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு இரத்து 
செய்யப்பட்டு, ஓராண்டுக்கு நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி ரவக்கப்படுவர்.  
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்  14 (S) உள்ளவாறு ) 
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12.சபாதுவான தகவல்கள்  
(A)  இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும். 
(B)   (i) தமிழ் வழிக்கல்வி மூலம் படித்த ேபர்களுக்கு, மாநிலத்தின்கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிரம 

அடிப்பரடயில் நியமனம் செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)-ல் சொல்லப்படுவதாவது:  
தமிழ் வழியில் படித்தேபர் என்றால், மாநிலத்தில் நேரடி நியமனத்தின் வாயிலாக நிரப்பப்படும் 
பதவிகளுக்கான சிறப்புவிதிகளில் பரிந்துரரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரர தமிழ்வழியில் 
படித்தவராவார்.  

(ii) தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிரமநகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான 
ொன்றாவைமாக, பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாற்றுச்ொன்றிதழ்/ 
தற்காலிகச்ொன்றிதழ்/ பட்டச்ொன்றிதழ்/ மதிப்சபண்பட்டியல்/ நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் 
தகுதியிரன விண்ைப்பதாரர் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என பதிவுசெய்யப்பட்டு, குழுமம் 
அல்லது பல்கரலக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட ொன்றிதழ் / 
பட்டபதிநவற்றம் செய்யநவண்டும்.  

      (iii) விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரக்கும் அரனத்துக் 
கல்வித்தகுதியிரனயும் தமிழ் வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான ொன்றுகரள 
கட்டாயம் பதிநவற்ற / ெமர்ப்பிக்கநவண்டும்.  
உதாரைம்:- 

 ஒரு பதவிக்கு முதுநிலை பட்டப்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியாக இருப்பின், 
விண்ைப்பதாரர் பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிதரண்டாம் ேகுப்பு, பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட 
வமற்படிப்பிலன (அறிவிக்லகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தலனக்கு ஏற்ைப்படி) கட்டாயம் 
தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்   
14 –R - உதாரணம் e-ல்  உள்ளவாறு ) 

(iv) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான ொன்றாவைம் எதுவும் இல்ரலசயனில், கல்வி 
நிறுவனத்தின் பதிவாளர்/ முதல்வர்/தரலரமயாசிரியர்/ நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு 
அலுவலரிடமிருந்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுரறகளில் குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில், 
நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரயிலான ஒவ்சவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதரழப் 
சபற்று ெமர்ப்பிக்கநவண்டும். 

 (v)    நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரயிலான அரனத்து கல்வித் தகுதிகரளயும் தமிழ்வழிக் 
கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச் ொன்றிரன பதிநவற்ற/ ெமர்ப்பிக்கத் தவறும் 
பட்ெத்தில் உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  

 

 (vi)      ஏநதனும் ஒருபாடத்ரத பகுதிநேரமாக படித்ததற்காகநவா/ ஏநதனும் நதர்விரன தனித்நதர்வராக 
எழுதியதற்காகநவா, தனியர் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என ொன்றாவைம் ஏநதனும் 
ெமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன் உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய 
பிைகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். (நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகளில் உள்ள பத்தி  14(R) ஐக்” காண்க) 

C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, சென்ரன உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுரரக் 
கிரளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுரவயில் இருப்பின், அவற்றின் மீதான இறுதி 
ஆரைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக சதரிவு செய்யப்படும். 
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D) தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 & 27(c)-ல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஆதரவற்ற விதரவகள் மற்றும் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான 
இட ஒதுக்கீடு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது.  

E) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குலைபாடுலடய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு இப்பதவிக்கு 
சபாருந்தாது. 

F) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்கள்) வகுப்பினர் முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் அவர்களுக்சகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வாய்ந்த 
விண்ைப்பதாரர்கள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள், ஆதிதிராவிட வகுப்பினர்களுக்காக 
ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்சபண் தரவரிரெப்படி நிரப்பப்படுவர். 
அருந்ததியர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் 
கிரடக்கப்சபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர் வகுப்ரபச் ொர்ந்தவர்கரளக் 
சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 
27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

G) இரையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட நகாரிக்ரககளுக்கான ஆவைச் 
ொன்றுகரள நதர்வாரையம் நகட்கும் நேரத்தில் பதிநவற்ற / ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்படாமல் பின்னர் நகாரப்படும் எந்தசவாரு மாற்றமும், 
நகாரிக்ரகயும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காலநேரத்திற்குள் ஆவைங்கரள 
பதிநவற்ற/ ெமர்ப்பிக்கத் தவறினால் உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பம் 
நிராகரிக்கப்படும். 

H) கீழ்க்காணும் உண்ரமகரள மரறக்கும்பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பம் உரிய 
ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ைப்பதாரர்கள் 
நதர்வாரையத்தால் நிரந்தரமாகநவா அல்லது தக்கசதன கருதப்படும் காலம் வரரயில் விலக்கி 
ரவக்கப்படுவர். 

1) முந்ரதய நதர்வுகளில் கலந்துசகாண்டது மற்றும் இலவெ ெலுரகரய 
பயன்படுத்தியது. 

2) அரசு அல்லது மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி 
மன்றங்கள், சபாதுத் துரற நிறுவனங்கள், ெட்டத்தின் வாயிலாக நிறுவப்பட்ட 
நிறுவனங்கள், அரசுத் துரற கழகங்கள், பல்கரலக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் 
முரறயாகநவா / தற்காலிகமாகநவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. 

3) குற்றவியல் நிகழ்வுகள்,  ரகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டரன சபற்றது. 
4) மத்திய அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரையம் / மாநில அரசுப் பணியாளர் 

நதர்வாரையங்களினால் நதர்வு எழுதும் உரிரம இரத்து செய்யப்பட்டது அல்லது 
தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது. 

I) ரகது செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவரலக்கு ஆட்கள் சதரிவு 
செய்யும் ஏநதனும் ஒரு முகரமயினால் தரட / தகுதியின்ரம செய்யப்பட்டிருத்தல்,  
குற்ற ேடவடிக்ரக (அல்லது) ஏநதனும் ஒழுங்கு ேடவடிக்ரக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ 
முடிவுற்றிருத்தல், ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புரடய தகவல்கரள, விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அெல் / ஆரை / அரொரை/ துரற ேடவடிக்ரக ரகவிடப்பட்ட 
அரொரை அல்லது இதர ஆவைங்கரள நதர்வாரைய வரலதளத்தில் 
ொன்றிதழ்கள்பதிநவற்றம் செய்யும் நபாது தவறாமல் ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். நமற்குறிப்பிடப்பட்ட 
நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் ெமர்ப்பித்த பின்னர், நியமனம் சபறும் காலம் வரர எப்நபாது 
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ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக நதர்வாரையத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட நவண்டும். தவறினால், 
இன்றியரமயாத தகுந்த தண்டரனக்குரிய ேடவடிக்ரகரய நதர்வாரையம் எடுக்கும். 

J) இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, பாலினம்,வகுப்பு 
பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பயிற்று சமாழி, உடற் தகுதி நபான்ற அடிப்பரடத் தகுதிகள் குறித்த 
தவறான தகவல் சகாண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுரமயாக நிரப்பப்படாத விண்ைப்பங்களும் 
உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும். 

K) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி/ நியமனத்துக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்பட 
மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிவில் சபாதுவான தகவல்கள் 
அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / 
தகவல்கள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நியமனத்திற்கான இரையவழி 
விண்ைப்பத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட நதரவயான விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக அல்லது 
முழுரம சபறாதரவயாக இருந்தால் அதற்கு நதர்வாரையம் சபாறுப்பாகாது. 

L) திருநங்லக விண்ைப்பதாரர்களுக்கான குறிப்பு 
1. எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்லாத திருநங்லக விண்ைப்பதாரர்கள் 

அரொரை (நிரல) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் மற்றும் சிறுபான்ரமயினர் ேலத்துரற, ோள் 06.04.2015-ன் படி மிகவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினராக கருதப்படுவார்கள். 

2. ஆதி திராவிட வகுப்பினர் / ஆதி திராவிட(அருந்ததியர்)  / பழங்குடியினர்  
வகுப்பிரனச் ொர்ந்த திருநங்லக விண்ைப்பதாரர்கள் அப்பிரிவின் 
அடிப்பரடயில் ொதிச் ொன்றிதழ் சபற்றிருப்பின் அவர்கள் அந்த ெமூகத்திரனச் 
ொர்ந்தவர்களாகக் கருதப்படுவர். 

3. ஆதிதிராவிட வகுப்பினர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) பழங்குடியினர்  வகுப்ரபத் 
தவிர மற்ற வகுப்பிரனச் ொர்ந்தவர்கள் மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் ொதிச் 
ொன்றிதழ் சபற்ற திருநங்லக விண்ைப்பதாரர்கள் அவர்களுரடய சொந்த 
ெமூகப் பிரிவு அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் என்ற பிரிவுகளில் 
அவர்களுக்கு  ொதகமாக நதான்றுகின்ற ஒன்றிரன நதர்வு செய்யலாம்.  
எனினும், ஒருமுரற நதர்வு  செய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட ெமூக பிரிரவ பின்னர் 
மாற்ற இயலாது. விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி   
(14(F)  (vi-xi) - ஐக் காண்க. 
 

M) நவரலவாய்ப்பில் திருநங்லக விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு 
1. திருநங்லக விண்ைப்பதார்கள் “சபண்” என தன்ரன அரடயாளப்படுத்திக் 

சகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம் மற்றும் 
சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் (ஆண் மற்றும் சபண்) ஆகிய இரண்டு இட 
ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர். 

2. திருநங்லக விண்ைப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்லது “திருநங்லக” என தன்ரன 
அரடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபாதுப் பிரிவினருக்கான 70 
ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் சபண்) கருதப்படுவர். 

3. தமிழ்ோடு திருநங்லககளுக்கான ேல வாரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட 
திருநங்லககள்/ திருநங்லக (ஆண்கள்) / திருநங்லக (சபண்கள்) ொன்றிதழ் சகாண்ட 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு  மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும். 
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13)  ஏரனய முக்கிய அறிவுரரகள் 
அ )    விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்விற்கான தங்களுரடய தகுதிகரள உறுதி செய்தல்:-நதர்விற்கு 

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாரர்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரரகரள ேன்கு படித்த 
பின்னர் தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அரனத்துத் தகுதிகரளயும் சபற்றுள்ளனரா என 
உறுதி செய்து சகாள்ள நவண்டும். எழுத்துத்நதர்வு / ொன்றிதழ்ெரிபார்ப்பு / வநர்முகத் வதர்வு/ 
கலந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது சதரிவுசெய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் 
தற்காலிகமாக விண்ைப்பதாரரின் சபயர் நெர்க்கப்படுவதால் மட்டுநம, ஒரு 
விண்ைப்பதாரர் பதவி நியமனம் சபற உரிரம அளிக்கப்பட்டவராக கருதப்படமாட்டார். 
எனநவ, விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்லா நிரலகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் 
விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றாநலா நதர்வாரைய 
அறிவுரரகள் அல்லது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும்பட்ெத்தில், 
எந்நிரலயிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர்கூட, உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய 
பிைகு விண்ைப்பத்ரத நிராகரிக்கும் உரிரம நதர்வாரையத்திற்கு உண்டு. 
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி 11 - (B) (C) & (D) -ல் உள்ளவாறு]. 

ஆ) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச்சீட்டுகள், 
www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற நதர்வாரைய இரையதளத்தில் 
பதிநவற்றம் செய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர் அவற்ரற பதிவிறக்கம் செய்து 
சகாள்ளநவண்டும்.  அனுமதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட மாட்டாது. 
விண்ைப்பதாரர் நதர்வின் சபாழுது அனுமதிச்சீட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்சவாரு 
நிபந்தரனரயயும் கட்டாயம் கரடப்பிடிக்க நவண்டும்.. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள்”  பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளவாறு]. 

இ) சதளிவுரரநவண்டுநவார், தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரைய அலுவலகத்திரன 
நேரில் அல்லது 1800 419 0958 என்ற கட்டைமில்லா சதாரலநபசி எண்ணின் மூலம், 
அரனத்து நவரல ோட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி 
வரரசதாடர்பு சகாள்ளலாம்.  [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி -2(V) –ல் 
குறிப்பு (h)(i)(j)-ல்  உள்ளவாறு].  

ஈ)  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிமாற்றம்:ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு/ கலந்தாய்விற்கான 
ோள் மற்றும் நேரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்ெல் மூலமாக 
அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த தகவல்கள் நதர்வாரைய இரையதளத்தில் 
சவளியிடப்படும். நமற்கூறிய தகவல் விண்ைப்பதாரர்களுக்குகுறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் 
ஆகியவற்றின் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்களுக்கு சதரிவிக்கப்படும்.குறுஞ்செய்தி/ 
மின்னஞ்ெல் ஏநதனும் காரைங்களினால் சென்றரடயாமல் / கிரடக்கப்சபறாமல் 
இருப்பின் அதற்கு நதர்வாரையம் சபாறுப்பாகாது. 

உ) விளம்பர அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக முடிவுறாமல் 
தகவல் அறியும் உரிரமச் ெட்டத்தின் கீழ் , GRC மற்றும் CM special cell  ோயிைாக  எவ்வித 
தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது. 

ஊ) ரகப்நபசி மற்றும் இதர மின்னணு  ொதனங்களுக்குத் தரட: 
(i) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான கருப்பு 

பந்துமுரன நபனா தவிர,  மின்னணு ொதனங்களான தரவி (Blue Tooth) ரகப்நபசி, 
நிரனவூட்டு உள்கட்டரமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ரகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் நமாதிரம் 
அல்லது ஏரனய மின்னணு ொதனங்கள், மின்னணு அல்லாத பதிவுக்கருவிகள், 
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புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ரகப்ரப வண்ை எழுது நகால், சபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், 
தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் வரரப்படக் கருவிகள், மடக்ரக அட்டவரை, 
படிசயடுக்கப்பட்ட வரரபடம், காட்சி வில்ரலகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக் குறிப்புத் 
தாட்கள் மற்றும் பதிவுசெய்யும் தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் அல்லது 
ரகக்கடிகாரத்தின் இரைப்பாகநவா சகாண்டுவரக் கூடாது. 

(ii) அவ்வாறான சபாருட்கரள ரவத்திருப்நபார் காைப்பட்டால் அவர்கள் சதாடர்ந்து நதர்வு 
எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். நமலும், அவர்களது விரடத்தாள் 
செல்லாததாக்கப்படுவதுடன் நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் ரவக்கப்படுவர். 
நதரவப்படின், அவ்விடத்திநலநய முழுச் நொதரனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

(iii) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் ரகப்நபசி உள்ளிட்ட தரடசெய்யப்பட்ட சபாருட்கரள 
நதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுவர நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், 
அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயலாது எனவும் சதரிவித்துக் 
சகாள்ளப்படுகிறது. (நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 17 
(E) ஐக் காண்க) 

எ)  விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது வயது, கல்வித்தகுதி, அனுபவம், ொதி மற்றும் உடற்குரறபாடு  
சதாடர்பான ொன்றிதழ்கள் மற்றும் ஏரனய ொன்றிதழ்கரள நதர்வாரையம் குறிப்பிட்டு 
நகாராத பட்ெத்தில் விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து அனுப்பத் நதரவயில்ரல. அரவ, 
நதர்வாரையம் நகாரும் தருைத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட நவண்டும். நதர்வுக்கு 
விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அரனத்து தகுதிகரளயும்  
சபற்றவராக இருத்தல் நவண்டும். விண்ைப்பதாரர்களால் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கரள         
நதர்வாரையம் ஐயமறத் சதரிந்து சகாள்ளும்வரர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத்  
நதர்விற்கு (அதாவது எல்லா நிரலகளிலும்) தற்காலிகமாக  ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகநவ கருதப்படும். 
விண்ைப்பதாரர் நதர்விற்கு முன்நபா அல்லது பின்னநரா நியமனத்திற்கு நபாட்டியிடத் 
தகுதியற்றவர் என்று நதர்வாரையத்தால் கண்டறியப்பட்டால், எந்நிரலயிலும், அதாவது 
சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட  விண்ைப்பத்ரத உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு 
நிராகரிக்கும் உரிரம உண்டு. 

ஏ) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய ேழிமுலைகலளப் 
பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதுடன் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த 
ேடவடிக்ரக நமற்சகாள்ளவும் நேரிடும். 

ஐ) ஒழுங்கீனச் செயல்களுக்குத் தரட: 
நதர்வு எழுதும் அரறயில் மற்ற விண்ைப்பதாரர்களுரடய விரடத்தாள்களிலிருந்து பார்த்து 
எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத அனுமதித்தல் அல்லது நவறு ஏநதனும் முரறயற்ற உதவிகரளப் 
சபறநவா அல்லது சபற முயற்சிக்கநவா அல்லது அத்தரகய முரறயற்ற உதவிகரளத்  
செய்தல் அல்லது  செய்ய முயற்சித்தல் கூடாது.     

ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து சகாள்ளும் முரற: 
நதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தவறான ேடவடிக்ரகயிநலா 
(அல்லது) நதர்விரன சீர்குரலக்கும் நோக்கத்திநலா (அல்லது) நதர்வாரையத்தால் 
நதர்விரன ேடத்த பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவலர் / பணியாளர்கரள தாக்கும் 
முயற்சியிநலா ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்களின் செயல்கள் 
கடுரமயான தவறாக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் தண்டரனக்கு 
உட்படுத்தப்படுவர். 
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ஓ)   விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகரள மீறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள் பத்தி 17(E)ன்படி அல்லது நதர்வாரையம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் 
தண்டரன விதிக்கப்படும். 

ஔ)  சகாள்குறி வரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் நதர்வு ேரடசபற்ற ோளிலிருந்து 3 
ோட்களுக்குள்  நதர்வாரைய இரையதளத்தில் சவளியிடப்படும் . நதர்வாரையத்தால் 
சவளியிடப்படும் சகாள்குறிவரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் சதாடர்பாக முரறயீடு 
செய்ய நவண்டுமானால் நதர்வாரைய இரையதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge 
என்ற ொளரத்ரதப் பயன்படுத்தி முரறயீடு செய்யலாம் (Result – > Answer keys) 
விண்ைப்பதாரர்கள் சகாள்குறிவரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் நதர்வாரையத்தால் 
சவளியிடப்பட்ட 7 ோட்களுக்குள் இரையவழி வாயிலாக மட்டுநம முரறயீடு 
செய்யநவண்டும்.  அஞ்ெல் வழியாகநவா அல்லது   மின்னஞ்ெல் வழியாகநவா சபறப்படும் 
முரறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

உத்நதெ விரடகரள முரறயீடு செய்வதற்கான அறிவுரரகள் மற்றும் வழிமுரறகள் 
நதர்வாரைய இரையதளத்திநலநய வழங்கப்பட்டுள்ளது.  நமலும் முரறயீடு செய்ய 
இரையவழி மூலமாகநவா அல்லது நவறுவழியாகநவா வழங்கப்பட்டுள்ள கால அவகாெம் 
முடிவுற்ற நிரலயில் சபறப்படும் எவ்வித முரறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

இரையவழியில் உத்நதெ விரடகரள முரறயீடு செய்வதற்கு உரிய நேரத்தில் 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட நவண்டுநகாளானது ஒவ்சவாரு பாடத்திற்சகன வல்லுேர்கரள சகாண்ட 
குழுவிற்கு பரிந்துரரக்கபடும்.  நமலும், வல்லுேர் குழுவின் பரிந்துரரயின் அடிப்பரடயில், 
இறுதியான விரடகள் முடிவு செய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் விரடத்தாள் மதிப்பீடு செய்யும் 
பணியானது சதாடங்கப்படும். 
 சதரிவுப் பணிகள் முடிவரடயும் வரர இறுதியான விரடகரள நதர்வாரையம் சவளியிடாது.
 நதர்வு ேரடமுரறகள் முழுவதும் நிரறவரடந்த பின்னர், அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த 
விண்ைப்பதாரர் அரனவருரடய விவரங்களும் நதர்வாரைய இரையதளத்தில் 
சவளியிடப்படும். [நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 
(17(D)(v) – (xiii)ஐக் காண்க) 

14. விண்ைப்பிக்கும் முரற 
1. விண்ைப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதர்வாரையத்தின் 

இரையதளங்கள் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பிக்க நவண்டும்.  
2. எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூலம் ஒரு முரறப்பதிவு 

எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன 
கட்டாயமாகும். விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/- ஐ 
செலுத்தி, பதிவு செய்து சகாள்ள நவண்டும். ஒரு முரறப்பதிவு, பதிவு செய்த ோள் முதல் 
ஐந்தாண்டுகள் வரர ேரடமுரறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முரறப் பதிவு கைக்கு 
(One Time Registration ID) மற்றும் கடவுச் சொல் மூலமாக மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்கள் 
தங்கள் விண்ைப்பங்கரள ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

3. ஒரு முரறப்பதிவில் பதிநவற்றம்செய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது புரகப்படம், 
ரகசயாப்பம் ஆகியவற்ரற CD/DVD/Pen drive நபான்ற ஏநதனும் பதிவு செய்து தயாராக 
ரவத்திருக்க நவண்டும். 

4. ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுரறப் பதிவுக் கைக்ரக (One Time 
Registration ID)  உருவாக்க அனுமதியில்ரல. 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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5. விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கைக்கு மற்றும் கடவுச்சொல்ரலப் 
பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கரள பார்ரவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் 
செய்யலாம். தங்களது ஒருமுரறப் பதிவு, கடவுச் சொல்லிரன நவறு ேபரிடநமா (அ) 
முகவர்களிடநமா பகிர்ந்து சகாள்ள கூடாது. 

6. ஒரு முரறப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ல. இது 
விண்ைப்பதாரர்களின் விவரங்கரளப் சபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிரன 
உருவாக்க மட்டுநம பயன்படும். எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் 
விண்ைப்பதாரர்கள், அறிவிக்ரகயில்  “Apply” என்ற உள்ளீடு வழிநய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய 
பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் ஆகியவற்ரற உள்ளீடு செய்து விண்ைப்பிக்க 
நவண்டும். 

7. விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயரர சதரிவு செய்ய 
நவண்டும். 

8. புலகப்படம் மற்றும் லகதயாப்பம் பதிவேற்ைம் தசய்ேது குறித்த ேழிமுலைகளின் படி புலகப்படம் 
மற்றும் லகதயாப்பம் பதிவேற்ைம் தசய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார். 
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி  2 –N, O  மற்றும் P  ஐக் காண்க) 

9. புரகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் ரகசயாப்பம் இல்லாமல் அனுப்பப்படும் 
இரையவழி விண்ைப்பம் உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும். 

10. இரையவழி விண்ைப்பத்தில் சில தளங்கள் திருத்த இயலாது.  எனநவ, விண்ைப்பதாரர்கள் 
மிகுந்த கவனத்துடன் விவரங்கரளப் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 
இரையவழியில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பத்தில், விண்ைப்பதாரர்களின் விவரங்கள் 
இறுதியானரவயாகக் கருதப்படும்.  இரையவழி விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்பு 
திருத்தம் நகாரி நதர்வாரையத்தில் சபறப்படும் எந்தசவாரு நகாரிக்ரகயும் 
பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

11. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு 

அ) விண்ைப்பத்ரத இரைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முரறயில் 
தங்கள் விண்ைப்பத்ரத அச்சிட / நெமிக்க முடியும். 

ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப ேகல் நதரவப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு மற்றும் 
கடவுச் சொல்ரல பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சகாள்ளலாம் / பதிவிறக்கமும் செய்து 
சகாள்ளலாம். 

இ)இரையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்லது நவறு எந்தவிதமான ஆதார 
ஆவைங்கரளயும் நதர்வாரையத்திற்கு அனுப்ப நவண்டாம். விண்ைப்பதாரர்கள், 
நதர்வுக்குப்பின் அடுத்த கட்ட சதரிவிற்கு வரும் சபாழுது மட்டுநம விண்ைப்பம் மற்றும் 
ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்க்கப்படும். 

          (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி - 2–ல்  உள்ளவாறு) 
15. ஆவைங்கள் பதிநவற்றம் 
 விண்ைப்பதார்களால் இரையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட விவரங்கரள உரிரம 
நகாரல்கரள உறுதிப்படுத்துவதற்கான ொன்றிதழ் /ஆவைங்கரள நதர்வாரையம் நகாரும் 
நேரத்தில் பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். உரிய நேரத்தில் ொன்றிதழ்கரள பதிநவற்றம் செய்யப்படாத 
விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பமானது உரிய ேழிமுலைகலளப் பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும். 
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி -13  –ல் உள்ளவாறு)  
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16. விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி ோள் 
இரையவழி மூலம்   23.01.2022 அன்று இரவு 11.59 மணி வரர விண்ைப்பிக்கலாம். பின்னர் அச்நெரவ 
நிறுத்தப்படும். 
(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதர்வாரையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகரள” 
நதர்வாரையத்தின் இரையதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல் காைலாம்) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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மறுப்பு  
 

இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரைகள் தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் 
நதர்வாரையத்தின் இரையதளத்தில் உள்ளன.  எனினும், விண்ைப்பதாரர்கள் 
இத்நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபாது இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரைகள் 
இத்நதர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட ோளிநலா அல்லது அதற்கு 
முன்நபா இரைக்கல்வி ஏநதனும் இருப்பின் அது குறித்த தகவரல விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவித்தும்,நமலும் ொன்றிதழ்கள் பதிநவற்றம் செய்யும் நபாது அவ்வரொரைகரளயும் 
நெர்த்து ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்.  இவ்வாறு செய்யத் தவறினால் உரிய ேழிமுலைகலளப் 
பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  இத்நதர்வின் விளம்பர 
அறிவிக்ரக ோளிற்கு பின்பு சவளியிடப்பட்ட இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரைகள் 
ஏற்றுக் சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 

 
 

தசயைாளர் 
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gpw;nrh;f;if -I 

The following qualifications are declared as Equivalent to the prescribed      
Educational Qualification 

 

S.No Qualification G.O. in which ordered 

1)  M.Sc., (Applied Chemistry) awarded by Gandhigram 

University is equivalent to M.Sc., (Chemistry). 

G.O.Ms.No.133, Personnel and 

Administrative Reforms 

(M) Department, dated 

28.07.1999. 

2)  M.Sc., (Applied Chemistry) awarded by Anna 

University is equivalent to M.Sc., (Chemistry). 

G.O.Ms.No.164, Personnel and 

Administrative Reforms 

(M) Department, dated 

21.08.2000. 

3)  M.Sc., Analytical Chemistry awarded by University of 

Madras as equivalent to M.Sc.,(Chemistry). 
 

M.Sc., (Organic Chemistry), M.Sc.,(In-organic 

Chemistry) and M.Sc., (Physical Chemistry) 

awarded by Annamalai University as equivalent to M.Sc., 

(Chemistry). 

G.O.Ms.No.165, School 

Education  (M2) 

Department, dated 

04.07.2012. 

4)  M.Sc., Industrial Chemistry awarded by Bharathidasan 

University and Alagappa University is equivalent to M.Sc., 

Chemistry. 

G.O.Ms.No.24, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 13.02.2013. 

5)  M.Sc (Chemical Sciences) Degree is equivalent to M.Sc 

Chemistry 

G.O.(Ms).No.323, Higher 

Education (K2) Department, 
dated 13.11.2017 

6)  M.Sc (Nano Science and Technology Chemistry Based) 

awarded by Bharathiar University is equivalent to M.Sc 

Chemistry for purpose of 
Employment in Public Services. 

G.O.(Ms).No.55, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 15.03.2018 

7)  M.Sc., Chemistry specialization in Green Chemistry 

awarded by Manonmanium Sundaranar University is 

equivalent to M.Sc., Chemistry for the purpose of 

employment in Public Services 

G.O.(Ms).No.65, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 24.04.2019 

8)  M.Sc., (Physical Chemistry), M.Sc., (Inorganic 

Chemistry) and M.Sc., (Organic Chemistry) offered by 

University of Madras is equivalent to M.Sc., (Chemistry) 

for the purpose of employment in Public Services 

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

Education (K2) Department, 

dated 29.11.2019 

9)  M.Sc., (Organic Chemistry), M.Sc., (Analytical 

Chemistry) awarded by Periyar University is equivalent to 

M.Sc., (Chemistry) 

10)  M.Sc., (Organic Chemistry) Degree offered by 

Manonmanium Sundaranar University is equivalent to 

M.Sc., Chemistry 

11)  M.Sc., (Industrial Chemistry) offered by AVVM Sri 

Poondi Pushpam College affiliated to Bharathidasan 

University is equivalent to M.Sc., (Chemistry) 

12)  M.Sc., Chemistry (5 year Integrated) Degree offered by 

Annamalai University is equivalent to M.Sc., Chemistry 

degree for the purpose of employment in Public Services 
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gpw;nrh;f;if -II 

FORMAT OF EXPERIENCE CERTIFICATE FOR THE POST OF CHEMIST 
IN INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT 

1. Name and Address of the  Institution / 
Organisation 
 

: 
 

2. Whether the said Institution / Organisation is a 
recognized one?  
 

: 
 

3. Registration Number of Institution / Organisation if 
any 
 

: 
 

4. Name of the Employee and Date of Birth 
 

: 
 

5. Qualification possessed by the Employee on the 
Date of Joining Service in the above said 
Institution / Organisation 
 

: 

 

6. Designation and period of Experience of the 
Employee 
 

 

: 
 
From .................To ................... 

7. Nature of the Work/Duty performed by the 
Employee   (To be mentioned in brief) 
 

: 
 

8. Whether the Employee possesses experience as 
laid in para 4(B) of this notification.  

: Yes / No 

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

 
 
: 

Yes / No 

10. Certificate from the Institution / Organisation 
 

 

 
: 

The above said employee 
having experience in this 
Institution / Organisation as 
stated above. The above 
particulars furnished by me are 
correct 

 
 

Office Seal: 

Date: 
Place:                                                                                                                                                                        

Signature.  
 
 

                                                                              Name & Designation of the issuing Authority 
 
  
Note: 
Institution / Organisation which issues the certificate is cautioned that issuing of any certificate 
containing false details will lead to legal / penal action on them. 
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gpw;nrh;f;if -III 

PAPER-I 

CHEMISTRY  
P.G. DEGREE STANDARD) 

 

 
UNIT 1. Reaction Kinetics:- 

 
 
 
 

 
Subject Code No.244 

Rate laws - rates constant for first, second, third and zero order reaction - Half life period - 

Arrehenius theory - collission theory - Absolute reaction rate theory – ionic reaction - salt effect 

- catalysis – Laws of photo chemistry, quantum efficiency – photo physical processes of 

electronic excited molecules. Green Chemistry – reactions and reagents 

Chemical Equilibrium:- 

partial molar quantities, Gibbs - Duhem equation, Equilibrium constant – temperature 

dependence of equilibrium constant - phase rule and its applications to two and three 

components systems. 

 

UNIT 2. Solid State:- 

Crystal systems - designation of crystal faces, lattice structure and unit cell - law of rational 

indices - Bragg's law and x rays diffractrion by crystals - schottky and Frenkel defects - 

Electrical properties - Insulators and semiconductors - band theory of solids –Superconductors 

– Nano materials preparations and properties. 

Electrochemistry:- 

Types of Reversible electrodes - Nearnst equation - calculation of thermo dynamic quantities 

of cell reactions - overpotential and hydrogen over voltage – Determination of pka of acids by 

potentiometric methods - Kohlarash's law - ostwald's dilution law - Debye - Huckel onsager 

equation for Strong electrolytes - (no derivation required) - Primary and Secondary fuelcells - 

corrosion and prevention – drycells and storage Batteries 

UNIT 3. Structure and Bonding:- 

Electronic configuration of atoms, Term symbols and periodic properties o f elements, Ionic 

radii, ionisation potential electron affinity, electronegativity, concept of Hybridization, molecular 

orbitals and electronic configuration of homonuclear and heter nuclear diatomic molecules, 

shapes of polyatomic molecules VSEPR theory, symmetry elements and point groups for 

simple molecules, Bond lengths, Bond angles, bond order and bond energies Types of 

chemical bond (weak and strong) inter molecular forces, structure of simple and covalent 

bonds – covalent character in ionic bond and partial ionic character – lattice energy. 

Acids and Bases:- 

Bronsted and Lewis acids and bases - pH and pKa acid - base concept in non - aqueous 

media – HSAB concept - Buffer Solutions. Redox Reactions:- Oxidation numbers, Redox 

potential, Electro chemical series – application of EMF measurements - Redox indicators. 

Chemistry of Non - transition elements:- 

General characteristics, structure and reaction of simple compounds - boranes - silicates 

Oxoacids of N,P,S and halagens - xenoncompounds - inter halegens, Pseudehalides and 

noble gas compounds – metal clusters – S,N ring and chain compounds - inorganic Polymers 
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such as silicones, Borazines and phosphonitrilic compounds. IUPAC Nomenclature of simple 

organic and Inorganic compounds. 

UNIT 4. Organic Reaction Mechanism:- 

General methods (Kinetic and non Kinetic) of study of reaction mechanisms Methods of 

determining reaction mechanism. – isotopic labelling SN1, SN2 mechanisms - addition 

substitution, elimination and rearrangements -free radical mechanism - aromatic substitution - 

and stability of reactive intermediate (Carbocations, Carbanion's free radicals, nitrates and 

benzynes) - Polar effects - Hammett's equation and it modification. 

Chemistry of important organic reaction:- 

Aldol condensation - Claisen condensation - perkin reactions - cannizaro reaction - Fridel craft 

reaction - Favorski reaction - Strok enamine reaction - Michael addition - Baeyer - villigner 

reaction - Chichibabin reaction - Asymmetric synthesis pericyclic reactions - classification and 

examples - woodward and Hoffmann rules. - use of OsO4, NBS, diborane, NaBH4, LiAlH4 in 

organic Synthosise. 

UNIT 5. Quantum Chemistry:- 

Planck's quantum theory wave - particle duality, uncertainty principle, operators and 

commutation relations, postulates of quantum mechanics, schrodinger wave equation, particle 

in one dimensional box and three dimensional box - harmonic oscillator, rigid rotator and 

hydrogen atom, angular momentum, spin - orbit coupling. 

Classical thermodynamics and elements of statistical thermodynamics:- 

First law of thermodynamics:- heat capacity - isothermal adiabatic processes - Thermo 

chemical laws - Kircheff's equation second law of thermodynamics, entropy, in reversible and 

irreversible processes - Gibe's free energy and Helmholtz free energy - Third law of 

thermodynamics. 

UNIT 6. Spectroscopy:- 

Rotational spectra of diatomic molecules - Isotopic substitution and retational constants - 

vibrations spectra of linear symmetric, linear asymmetric and bent triatomic molecules - 

electronic spectra - selection rules - nuclear magnetic resonance - chemical shifts - spin - spin 

coupling - election spin resonance and hyperfine splitting theoretical principles of mass 

spectroscopy. Application's of UV, IR, NMR, ESR and mass spectroscopy for structural 

elucidation of organic compounds, inorganic complexes and free radicals. 

UNIT 7. Chemistry of Co-ordination Compounds:- 

structural aspects, isomorism - octahedral and tetrahedral, crystal - splitting of orbitals - CFSE 

- magnetism and colour of transition metal ions - charge transfer spectra - crystal field theory 

and ligand field theory – MO theory complexes of pi acceptor ligands - stereochemistry of 

inorganic co-ordination compounds – ORD and CD Techniques. 

Chemistry of lathanides and actinides:- 
Electronic configuration - occurrence and Separation techniques -oxidation states, colour. 

magnetic and spectroscopic properties – lanthanide contraction , use of lanthanide compounds 

as shift reagents. 
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UNIT 8. Organemetallic compounds and bio inorganic chemistry:- 

Metal carbonyls, Metal nitrosyls, metal alkyl, alkenes and arene compounds – organo metallic 

compounds in catalysis - Chemistry of porphyrins - chlorophyll homeglobin, myoglobin, 

ferrodexin, rubredoxin, and cytochromes, copper proteins, enzymes, zinc enzymes, toxicity of 

metals and the effect of excess and deficient levels, metal complexes in therapy. 

 

UNIT 9. Stereochemistry:- 
 

Elements of symmetry - optical and goemetric isomerism E. Z and R.S notation's - 

Conformational analysis of simple cyclic and acyclic systems - Effects of conformation on 

reactivity in acyclic compounds and cyclohexanes. 

Carbohydrates:- 

Classification - configuration and general reactions of monosacharides - Chemistry of glucose, 

fructose, Surcose and Maltose, Important compounds in chemistry - Dyes - aze, 

triphenylmethane, and phthalein groups - indige - alizarin vitamins, hormones - antibiotics - 

proteins. Polymers: Preperation and uses of polythylene, poly butylenes PVC, Nylon - Ziegler - 

Natta catalysts – 

UNIT 10. Instrumental methods of analysis:- 

Adsorption, partition chromatography - Gas chromatography - HPLC – Solvent extraction and 

ion turlaexchange methods - atomic absorption spectroscopy - Eletroanalytical techniques 

voltammetry, cyclic voltammetry, polarogaphy, amperonmetry, Coulometry and 

conductometry, ion - Selective elctrodes- TGA, DTA, DSC and ICPU. Analysis of industrial 

products such as ores and Minerals, Coal, Water, Soaps & Detergents, Metals & Alloys, 

Manures & fertilizer, cement, Aggregate, Bricks, petroleum products, food & products, plastics. 

************ 
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PAPER -II 

SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION  
Part-A  

கட்டாய தமிழ்ம ாழி தகுதித் ததர்விற்கான பாடத் திட்டம் 
(மகாள்குறி வினாவிற்கான தலைப்புகள் ) 

பத்தாம் வகுப்பு தரம் 
 

1. பிரித்மதழுதுதல் / தேர்த்மதழுதுதல். 
2. எதிர்ச்மோல்லை எடுத்மதழுதுதல். 
3. மபாருந்தாச் மோல்லைக் கண்டறிதல். 
4. பிலைதிருத்தம் (i) ேந்திப்பிலைலய நீக்குதல் (ii)  ரபுப்பிலைகள், வழுவுச் 

மோற்கலை நீக்குதல் / பிறம ாழிச் மோற்கலை நீக்குதல். 
5. ஆங்கிைச் மோல்லுக்கு தேரான தமிழ்ச்மோல்லை அறிதல். 
6. ஒலி  ற்றும் மபாருள் தவறுபாடறிந்து ேரியான மபாருலையறிதல். 
7. ஒருமபாருள் தரும் பைமோற்கள். 
8. தவர்ச்மோல்லைத் ததர்வு மேய்தல். 
9. தவர்ச்மோல்லைக் மகாடுத்து / விலனமுற்று, விலனமயச்ேம், 

விலனயாைலையும் மபயர், மதாழிற்மபயலர / உருவாக்கல். 
10. அகரவரிலேப்படி மோற்கலை சீர்மேய்தல். 
11. மோற்கலை ஒழுங்குப்படுத்தி மோற்மறாடராக்குதல். 
12. இருவிலனகளின் மபாருள்தவறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குவிந்து-குவித்து 
13. விலடக்தகற்ற வினாலவத் ததர்ந்மதடுத்தல். 
14. எவ்வலக வாக்கியம் எனக் கண்மடழுதுதல் - தன்விலன, பிறவிலன, 

மேய்விலன, மேயப்பாட்டு விலன வாக்கியங்கலைக் கண்மடழுதுதல். 
15. உவல யால் விைக்கப்மபறும் மபாருத்த ான மபாருலைத் ததர்ந்மதழுதுதல் 
16. அலுவல் ோர்ந்தமோற்கள் (கலைச்மோல்) 
17. விலடவலககள். 
18. பிறம ாழிச் மோற்களுக்கு இலையான தமிழ்ச்மோற்கலைக் கண்டறிதல் 

(எ.கா.) தகால்டுபிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 
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19. ஊர்ப்மபயர்களின்  ரூஉலவ எழுதுக (எ.கா.) தஞ்ோவூர் – தஞ்லே 
20. நிறுத்தற்குறிகலை அறிதல். 
21. தபச்சுவைக்கு, எழுத்துவைக்கு (வாரான் – வருகிறான்). 
22. மோற்கலை இலைத்து புதியமோல் உருவாக்கல். 
23. மபாருத்த ான காைம் அல த்தல் 

 (இறந்தகாைம், நிகழ்காைம், எதிர்காைம்). 
24. ேரியான வினாச்மோல்லைத் ததர்ந்மதடு. 
25. ேரியான இலைப்புச்மோல் 

(எனதவ, ஏமனனில், ஆலகயால், அதனால், அதுதபாை). 
26. அலடப்புக்குள் உள்ை மோல்லைத் தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க. 
27. இருமபாருள் தருக. 
28. குறில் – மேடில்  ாற்றம், மபாருள் தவறுபாடு. 
29. கூற்று, காரைம் – ேரியா? தவறா? 
30. கலைச்மோற்கலை அறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence –  மேயற்லக நுண்ைறிவு 
                   Super Computer              -  மீத்திறன் கணினி 

31. மபாருத்த ான மபாருலைத் மதரிவு மேய்தல் 
32. மோற்களின் கூட்டுப்மபயர்கள் (எ.கா.) புல் – புற்கள் 
33. ேரியான மதாடலரத் ததர்ந்மதடுத்தல் 
34. பிலைதிருத்துதல் (ஒரு-ஓர்) 
35. மோல் – மபாருள் – மபாருத்துக 
36. ஒருல -பன்ல பிலை 
37. பத்தியிலிருந்து வினாவிற்கான ேரியான விலடலயத் ததர்ந்மதடு. 
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PAPER-II 

Part-B 

GENERAL STUDIES (DEGREE STANDARD) 

(Objective Type) 

Subject Code: 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 and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, 
Electronics and Communications. 

(iii)  Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, 
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 

personalities and places in news – Sports - Books and authors. 

(ii) Polity - Political parties 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 and Technology. 

 

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. 
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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. 

 

UNIT-VI: INDIAN ECONOMY 

 

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

Commission and Niti Ayog. 

(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.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul 

Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose and 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 
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(iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations against British 

Rule - Role of women in freedom struggle. 

(iv) Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil 

Nadu - Justice Party, Growth of Rationalism - Self Respect Movement, 

Dravidian movement and Principles underlying both these movements, 

Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna. 

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 numeric 

Reasoning – Number Series. 
 

***** 
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gpw;nrh;f;if –IV
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gpw;nrh;f;if –V 

தமிழ்நாடு ததாழில் சார்நிலைப் பணிகளில் அடங்கிய வேதியியைர் பதவிக்கான உத்வதச காை 
அட்டேலை 

ே.எண். நிகழ்வு காை ேரிலச 

1. எழுத்துத் வதர்வு முடிவு தேளியீடு வே 2022 
2. சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு சான்றிதழ் 

பதிவேற்றம் 
வே 2022 

3. சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு வே 2022 

4. வநர்முகத் வதர்வு  ஜுன் 2022 

5. கைந்தாய்வு ஜுன் 2022 

 
 
 
 

தசயைாளர் 
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