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தமிழ்நாடு மீன்வள சார்நிலைப் பணியில் அடங்கிய மீன்துலை சார் ஆய்வாளர் (மீன்வள மீனவ நைத்துலை) பதவிக்கான 
காலிப்பணியிடங்களில் நநரடி நியமனம் சசய்வதற்கான கணினிவழித் நதர்விற்கு 11.11.2022 அன்று வலர இலைய வழி 
மூைம் மட்டுநம விண்ைப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்ைன. 

இந்த பதவிக்கான ததர்வு கணினி வழித் ததர்வாக நடத்தப்படும். 
எச்சரிக்கக 

 ததர்வாகையத்தின் ததரிவுகள் அகனத்தும் விண்ைப்பதாரரின் தரவரிகசப்படிதய 
தேற்தகாள்ளப்படுகின்றன. 

 தபாய்யான வாக்குறுதிககளச் தசால்லி, தவறான வழியில் தவகைவாங்கித்தருவதாகக் கூறும் 
இகடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும்  கவனோக இருக்குோறு எச்சரிக்கப்படுகின்றனர். 

 இது தபான்ற தவறான ேற்றும் தநர்கேயற்றவர்களால் விண்ைப்பதாரருக்கு ஏற்படும் எவ்வித இழப்புக்கும் 
ததர்வாகையம் எந்தவிதத்திலும் தபாறுப்பாகாது. 

 இகையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அகனத்துத்தகவல்களுக்கும் விண்ைப்பதாரதர 
முழுப்தபாறுப்பாவார்.  விண்ைப்பதாரர், ததர்விற்கு இகையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாழுது, ஏததனும் 
தவறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இகையச்தசகவகேயங்ககளதயா /தபாதுச் தசகவ 
கேயங்ககளதயா குற்றம் சாட்டக் கூடாது.  விண்ைப்பதாரர்    பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட இகையவழி 
விண்ைப்பத்திகன உரிய சான்றிதழ்களுடன்  [பிற்தசர்க்கக III-ல் காண்க] இறுதியாக சேர்ப்பிக்கும் முன்னர்,  
நன்கு சரிபார்த்தப் பின்னதர சேர்ப்பிக்குோறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

 விண்ைப்பதாரர்கள் இகைய வழி விண்ைப்பத்கத சேர்ப்பிக்கும்தபாது சான்றிதழ்கள் / ஆவைங்ககள 
இகைய வழி விண்ைப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அகனத்து உரிகே தகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் 
ஆதரவாக கட்டாயோக பதிதவற்றம் தசய்யாேல், இகையவழி விண்ைப்பத்கத சேர்ப்பிக்க அனுேதிக்கப்பட 
ோட்டார்கள். 

 இந்த பதவிக்கு விண்ைப்பிப்பதற்கு முன் விண்ைப்பதாரர்கள் இவ்வறிவிக்லகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
தகவல்கள்/ வழிமுலைகள்/ வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவற்லை படித்து பார்க்குமாறு சதரிவிக்கப்படுகிைார்கள்.    
சதளிவுலரகள் ஏநதனும் நதலவசயனில் விண்ைப்பதாரர்கள் இலையவழி விண்ைப்பத்லத சமர்ப்பிப்பதற்கு 
இறுதி நாளுக்கு முன் சதாலைநபசி அல்ைது மின்னஞ்சல் மூைமாக நகாரைாம்.  விண்ைப்பதாரர்கள் 
இலையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுலரகலளயும் பின்பற்றுமாறு 
சதரிவிக்கப்படுகிைார்கள். 

 இலையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுலரகலளயும் பின்பற்றுமாறு 
சதரிவிக்கப்படுகிைார்கள். 

1. ஒரு முலை பதிவு: 
விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைோக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது ேட்டும்) தசலுத்தி தங்களது அடிப்பகட 

விவரங்ககள இலையவழி நிரந்தரப்பதிவு மூைோக (OTR) கட்டாயோக பதிவு தசய்து தகாள்ள தவண்டும். இந்த நிரந்தர 
பதிவு முகறயில் பதிவு தசய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு தசய்த நாளிலிருந்து 5 வருட காைங்களுக்கு தசல்ைத்தக்கதாகும். 
அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்கதச் தசலுத்தி புதுப்பித்துக் தகாள்ள தவண்டும் .  நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு 
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பதவிக்கான விண்ைப்போக கருதப்படோட்டாது. நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள்” 
பத்தி-2-ஐ காண்க) 
2. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள்: 
 

பதவியின் சபயர் மற்றும் பதவிக் 
குறியீட்டு எண் 

பணியின் சபயர்  
காலிப் 

பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்லக  

சம்பள ஏற்ை முலை 

மீன்துலை சார் ஆய்வாளர் (மீன்வள 
மீனவ நைத்துலை) (பதவி குறியீடு: 1760) 

தமிழ்நாடு மீன்வள 
சார்நிலைப் பணி 

(குறியீடு எண். 031) 
24  

Rs. 35,900-1,13,500/- 
(Level-13)  

(Revised scale) 
குறிப்பு: 

குறிப்பிட்டு சசால்ைபட்டிருந்தாைன்றி அறிவிக்கபட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக நதாரயமானதாகும் 
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 11-A-ஐ காண்க]. 

3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல்: 
 இடஒதுக்கீட்டிற்கான விதிகள் இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்.  
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[விரிவாக்கம்: சபாது.பி. – சபாதுப்பிரிவு; பி.வ – பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; மி.பி.வ/ சீ.ம – மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ சீர் 
மரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர்; ஆ.தி. (அ) – ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்); சபா – சபாது; சப-சபண்கள்;  த.வ.க – தமிழ் வழிக் கல்வி 
குலைந்த பார்லவத் திைனுலடயவர், லக, கால்களில் குலைபாடுலடயவர்/  வளர்ச்சி குலைபாடுலடநயார்] 

4. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் நநரம்: 
அறிவிக்லக நாள் 13.10.2022 
இலையதளம் மூைம் விண்ைப்பங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்குரிய 
கலடசி நாள் 11.11.2022 

இலையவழி விண்ைப்பத்லத திருத்தம் சசய்வதற்கான காைம் 16.11.2022  நள்ளிரவு 12.01 மணி முதல்  18.11.022 இரவு 11.59 மணி வலர 
கணினி வழித் நதர்வு  நலடசபறும் நாள் மற்றும் நநரம் 

மீன்துலை சார் ஆய்வாளர் (மீன்வள மீனவ நைத்துலை)  
 

தாள் – I: (பாடம்)  
(கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஏநதனும் ஒன்று)  

1) மீன்பிடி சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
ஊடுருவல் (பட்டயப்படிப்புத் தரம்) 

2)  விைங்கியல் (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

07.02.2023 
முற்பகல் 9.30 மணி முதல் 
பிற்பகல் 12.30 மணி வலர 

தாள் – II:  
பகுதி அ – கட்டாயத் தமிழ் சமாழித் தகுதித் 
நதர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்) 
பகுதி ஆ – சபாது அறிவு (பட்லடயப்படிப்புத் தரம்) 

07.02.2023 
பிற்பகல் 02.30 மணி முதல் 

பிற்பகல் 05.30 வலர 
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குறிப்பு: 
இத்ததர்வின் தசயல்பாடுகளுக்கான உத்ததச காைநிர்ையம் ததாடர்பாக பிற்தசர்க்கக–VI-ஐ காண்க. 
5. தகுதிகள்: 
(அ) வயது வரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி)  

வ.எண். விண்ைப்பதாரர்களின் இன வலககள் அதிகபட்ச வயது 

1. ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம., பி.வ., பி.வ.(மு) 
மற்றும் அலனத்து வகுப்புகலளயும் சார்ந்த 
ஆதரவற்ை விதலவகள் 

வயது வரம்பு இல்லை 

2. ”ஏலனநயார்” 32* வயதிலன பூர்த்தி 
அலடந்தவராக இருக்க கூடாது 

குறிப்பு: 
i) *அரசாகை (நிகை) எண்.91, ேனிதவள தேைாண்கே (எஸ்)துகற, நாள் 13.09.2021-ன் 

படிஅதிகபட்சவயது உச்ச வரம்பு 30 ஆண்டுகளிலிருந்து 32 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்படுகிறது. 
ii) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ே., பி.வ.(இஅ)ேற்றும் பி.வ.(இ) தவிர“ஏகனதயார்” ோநிை, ேத்திய 

அரசில் ஐந்தாண்டுகள் அல்ைது அதற்கு தேற்பட்டு முகறயான பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் 
இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்கள் 
ஆவார்கள்.  

நமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 3(F),தமிழ்நாடு 
அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தலனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ஐ காண்க. 

வயது வரம்புச் சலுகக 
(i) நிர்ையிக்கப்பட்ட குகறபாடுகடய  ோற்றுத்  திறனாளிகள்(ஏலனநயார்)- 

நிர்ையிக்கப்பட்ட வயது வரம்பிற்கு தேல் பத்தாண்டு வகர வயதுவரம்புச் சலுகக தபறத் 
தகுதியுகடயவராவார்கள். 

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தலனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
(ii) முன்னாள்இராணுவத்தினருக்கு (ஏலனநயார்) 

அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ே., பி.வ.(இஅ) ேற்றும் பி.வ.(இ) தவிர ஏகனய வகுப்பிகனச் 
சார்ந்தவர்களுக்கு 50 வயது வகர சலுகக வழங்கப்படும். 

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தலனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 63 மற்றும் அரசாலை (நிலை) 
எண்.91, மனித வள நமைாண்லம (எஸ்) துலை, நாள் 13.09.2021-இல்  குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

ஆ) ஏற்கனதவ ஏததனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட முன்னாள் இராணுவ 
விண்ைப்பதாரர், முன்னாள்  இராணுவத்தினர் என்ற சலுகககயமீண்டும் தபற முடியாது. 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தலனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)-இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
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விளக்கம்:- 
 “உச்ச வயது வரம்பு இல்கை” என்பது விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்கக தவளியிடப்பட்ட 
 நாளன்தறா/ பதவிக்கு ததரிவு தசய்யப்பட்ட நாளன்தறா ேற்றும் பதவியில் அேர்த்தப்பட்ட நாளன்தறா 
 60 வயதிகன பூர்த்தி தசய்திருக்ககூடாது. 
 
 
 
 
 

ஆ) கல்வித் தகுதி( 13.10.2022 அன்றுள்ளபடி)  
 விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதி அல்ைது அதற்கு இலையான கல்வித்தகுதியிலன 
பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏநதனும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றிருத்தல் நவண்டும். 

 

Name of the 

Post 
Educational Qualification 

Sub-

Inspector of 

Fisheries 

 

(i) Must possess a diploma in Fisheries Technology and Navigation 

awarded by the State Board of Technical Education and 

Training, Tamil Nadu.            

(or) 

(ii)  Must possess a Science Degree with Zoology as main subject. 

(or) 

(iii) Must possess a Degree of Bachelor of Fisheries Science.  
 

Provided also that the vacancies reserved for direct recruitment shall 

be filled in the ratio of 60:40 between the B.F.Sc., degree holders 

and others: 

குறிப்பு 
(i) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தலனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  

இத்சதரிவிற்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதியிலன முலைநய 10-ஆம் வகுப்பு + 12-ஆம் 
வகுப்பு / பட்லடயப்படிப்பு அல்ைது இலைக்கல்வித் தகுதி + இளங்கலையில் பட்டம் என்று 
தபற்றிருக்க தவண்டும். நிர்ையிக்கப்பட்ட ேற்றும் முன்னுரிகே அளிக்கப்படும் கல்வித் 
தகுதியிகன இவ்வறிவிக்ககயின் நாளன்று அல்ைது அதற்கு முன்னர் தபற்றிருத்தல் தவண்டும்.  
(தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

(ii) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கு இகையான கல்வித் தகுதியிகன தகாரும் 
விண்ைப்பதாரர்கள் குறிப்பிட்ட கல்வித் தகுதி இகையானது என்பதற்கான சான்கற 
அரசாகையாக இவ்வறிவிக்கக தததியன்று அல்ைது அதற்கு முன்னர் தபற்றிருத்தல் தவண்டும். 
அவ்வாறு தபற்றிருக்கவில்கைதயனில் விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறககள 
பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். அறிவிக்ககயின் தததிக்குப் பின்னர் இகையான கல்வித் தகுதி என 
வழங்கப்பட்ட அரசாகை ஏதும் ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட ோட்டாது. தேலும் விவரங்களுக்கு 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 9-ஐயும் மற்றும் அறிவிக்லகயில் 
இலைக்கப்பட்டுள்ள ஏற்றுக்சகாள்ள மறுத்தல்  (Disclaimer) காண்க]. 

(இ) தமிழ் சமாழியில் தகுதி:-  
விண்ைப்பதாரர்கள் நபாதுமான தமிழறிவு சபற்றிருக்கநவண்டும். 
(நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள்” பத்தி 14(I)-ஐ காண்க) 
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(ஈ) உடற்தகுதி சான்றிதழ்: 
 பணி நியேனத்திற்காக ததரிவு தசய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில் 
உடற்தகுதிச் சான்றிதகழச் சேர்ப்பிக்க தவண்டும். ோதிரி படிவம் அறிவிக்ககயின் பிற்தசர்க்கக–IV-ல் 
இகைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சான்றிகன ததரிவு தசய்யப்பட்ட ததர்வர், தனது  நியேன அலுவைரிடம் பணியில் 
தசரும் தபாது சேர்ப்பிக்க தவண்டும். 

பதவியின் சபயர் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள 
பார்லவயின் தரம்  

உடற்தகுதிச் சான்றிதழ் படிவம் 

மீன்துலை சார் ஆய்வாளர் (மீன்வள 
மீனவ நைத்துலை) 

பார்லவ தரம்-III அல்ைது அதற்கு 
நமம்பட்ட தரம்  

சசயல் அலுவைர் பதவிக்கு 
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிவம். 

 

சதரிவிற்கு வரும் கண்பார்லவ குலைபாடுலடய விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த அரசுக் கண் மருத்துவ 
நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்லவ தகுதிச் சான்றிதலழப் சபற்று நியமன அலுவைரிடம் சமர்ப்பிக்க 
நவண்டும். 

6. (அ). கட்டைம்:- 
அ) பதிவுக் கட்டைம் 

நிரந்தரப் பதிவுக்கட்டைம் (One Time Registration) (அரசாலை (நிலை) எண்.32, 
பணியாளர் (ம) நிர்வாக சீர்திருத்தத்துலை, நாள் 01.03.2017-இன் படி 
திருத்தியலமக்கப்பட்ட கட்டைம்) 
குறிப்பு: 

நிரந்தர பதிவில் பதிவு சசய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுைாத 
விண்ைப்பதாரர்கள், இத்நதர்வுக்கான நிரந்தர பதிவுக்கட்டைம் 
சசலுத்துவதிலிருந்து விைக்கு அளிக்கப்படுகின்ைனர். 

 
 ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் கட்டைம் 
குறிப்பு 
கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ததர்வுக்கட்டைச் சலுகக தபற தகுதியுகடயவர்கள் தவிர 
பிற விண்ைப்பதாரர்கள், இகையவழி விண்ைப்பத்கதச் சேர்ப்பிக்கும்தபாது 
ததர்வுக்கட்டைம் தசலுத்த தவண்டும். 

 ரூ.100/- 

குறிப்பு 
(1) விண்ைப்பதாரர் தங்களுகடய ஒரு முகறப் பதிவுடன் (OTR) ஆதார் எண்கை இகைப்பது 

கட்டாயோகும். “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகளில்” உள்ள பத்தி 2(B)-ஐ காண்க. 
(2) ஒருமுகறப்பதிவு என்பது பதிவு தசய்தநாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வகரதசல்லுபடியாகும். ஐந்து 

ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுகறப்பதிவிகன(One Time Registration), 
அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திகனச் தசலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் தகாள்ள தவண்டும். 
விண்ைப்பதாரர் ததர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்தவாரு ததர்விற்கும், தனித்தனிதய இகையவழியில் 
விண்ைப்பிக்க தவண்டும். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ 
காண்க]. 
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(ஆ)ததர்வுக் கட்டைச் சலுகக:- 
வகக சலுகக 

1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டைம் தசலுத்தத் ததகவயில்கை 
2) பழங்குடியினர் கட்டைம் தசலுத்தத் ததகவயில்கை 
3)  மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ேரபினர் மூன்று  முகற ேட்டும் கட்டைம் தசலுத்தத் 

ததகவயில்கை 
4) இஸ்ைாமியரல்ைாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / 

பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்ைாமிய வகுப்பினர் 
மூன்று  முகற ேட்டும் கட்டைம் தசலுத்தத் 
ததகவயில்கை 

5) முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முகற ேட்டும் கட்டைம் தசலுத்தத் 
ததகவயில்கை. 

6) நிர்ையிக்கப்பட்ட குகறபாடுகடய  
ோற்றுத்திறனாளிகள் 

கட்டைம் தசலுத்தத் ததகவயில்கை 

7) ஆதரவற்ற விதகவகள் கட்டைம் தசலுத்தத் ததகவயில்கை 
குறிப்பு 

1 முந்கதய விண்ைப்பங்களில் தகாரப்பட்ட இைவச கட்டை சலுலகயின் அடிப்பகடயில், தோத்த 
ததர்வுக்கட்டை இைவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கக கைக்கிடப்படும். 

2 விண்ைப்பதாரர் தபறும் இைவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ககயானது ததரிவின் எந்நிகையிலும் 
ததர்வாகையத்தால் சரிபார்க்கப்படும்.  

3 
 

விண்ைப்பதாரர் தம்முகடய முந்கதய விண்ைப்பங்கள் ததாடர்பான தகவல்ககள ேகறத்து 
விண்ைப்பக் கட்டைம் தசலுத்துவதிலிருந்து கட்டைவிைக்குத் தவறாகக் தகாரும் பட்சத்தில்,    
அவருகடய விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலைகலளப் பின்பற்றியப் பிைகு நிராகரிக்கப்படும்.  

4 விண்ைப்பதாரர் ததர்வுக்கட்டைவிைக்கு ததாடர்பான இைவச சலுகககயப் தபறுவதற்கு “ஆம்” 
அல்ைது “இல்கை” என்ற விருப்பங்ககள கவனோக  ததர்வு தசய்யுோறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.  

5 விண்ைப்பதாரர், விண்ைப்பதாரர்களின் தன் விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் 
ததான்றும் தகவல்ககளப் தபாருட்படுத்தாேல் ததர்வுக்கட்டைச் சலுகக இதுவகர எத்தகன 
முகறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பகத தங்களின் தசாந்தநைன் கருதிகைக்கிட்டு 
கவத்துக்தகாள்ளுோறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

6 கட்டைச்சலுகக தகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்டவிண்ைப்போனது (விண்ைப்பிக்கப்பட்ட 
பதவிககளப் தபாருட்படுத்தாேல்) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அனுேதிக்கப்பட்ட தோத்த இைவச 
வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ககயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குகறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

7 அனுேதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இைவசவாய்ப்புககள தபற்றுக்தகாண்ட விண்ைப்பதாரர் / 
ததர்வுக்கட்டைச் சலுகககய தபறவிரும்பாத விண்ைப்பதாரர் / ததர்வுக்கட்டைச் சலுககக்கு 
தகுதியற்ற விண்ைப்பதாரர்/ ததர்வுக்கட்டைச் சலுகக ததாடர்பான தகள்விக்கு எதிராக 
“இல்கை” என்ற விருப்பத்திகன ததரிவு தசய்யதவண்டும். அவ்விண்ைப்பதாரர் 
நிர்ையிக்கப்பட்ட ததர்வுக்கட்டைம் தசலுத்தும்முகற மூைம் ததகவயான கட்டைத்திகன 
பின்னர் தசலுத்தைாம். 
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8 விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட ததர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த தநரத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திகன சேர்ப்பிக்கவில்கைதயன்றால், விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலைகலளப் 
பின்பற்றியப் பிைகு நிராகரிக்கப்படும்.    

(நமலும், நதர்வுக் கட்டைச் சலுலக சதாடர்பான விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
அறிவுலரகள் பத்தி 6-ஐக் காண்க) 

7. ததர்வுக் கட்டைம் தசலுத்தும் முகற: 
 ததர்வுக் கட்டைம் ரூ.100/- ஐ (ரூபாய் நூறு ேட்டும்) இகையவழியில் (இகைய வங்கி, பற்று அட்கட, 

கடன் அட்கட) விண்ைப்பிக்க  நிர்ையிக்கப்பட்ட  இறுதி  நாளிற்குள்தசலுத்த தவண்டும்.  
 விண்ைப்பதாரர்கள் தசகவக் கட்டைமும் தசர்த்து தசலுத்த தவண்டும். 
 விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் சலுககக்கான தகுதியின் அடிப்பகடயில்தான் ததர்வுக்கட்டைம் 

தசலுத்துவதிலிருந்து விைக்கு தபற முடியும். 
 இகையவழியில் ததர்வுக் கட்டைம் தசலுத்தாேல், தநரடியாக தசலுத்தும் வகரவு காதசாகை /  

அஞ்சைக காதசாகை தபான்றகவ ஏற்றுக்தகாள்ளப்படோட்டாது. அத்தககய விண்ைப்பங்கள் 
நிராகரிக்கப்படும். 

 நிரந்தர பதிவு சசய்யும் முலையில் பதிவு சசய்து பதிவுக் கட்டைமாக ரூ.150 சசலுத்தி பதிவு ஐ.டி 
சபற்ைவர்கள் நிரந்தர பதிவுக் கட்டைத்லதச் (அதாவது ரூ.150/-) சசலுத்தத் நதலவயில்லை, நதர்வுக் 
கட்டைம் சசலுத்தினால் நபாதும். 

 ததர்வுக் கட்டைச் சலுகக தகாரும் விண்ைப்பதாரர்ககளத் தவிர ஏற்கனதவ நிரந்தர பதிவு தசய்த 
விண்ைப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட ததர்வுக் கட்டைத்கத தசலுத்த தவண்டும். 
நிரந்தரப் பதிவு முகறயில் பதிவு தசய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு முகறயில் பதிவு 
தசய்த நாளிலிருந்து 5 வருட காைத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் தசலுத்துவதற்கு ேட்டும் விைக்கு 
அளிக்கப்படும்.   
இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய ததர்வுக் கட்டைோக கருதப்படோட்டாது. 

(ததர்வு கட்டைம் ததாடர்பாக “  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகளில்”  பத்தி – 2(V) ஐ காண்க). 
8. சலுகககள்: 

(i) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் / சீர்ேரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (இசுைாமியர் அல்ைாததார்), பிற்படுத்தப்பட்ட 
இசுைாமிய வகுப்பினர், ஆதரவற்ற விதகவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர், நிர்ையிக்கப்பட்ட 
குகறபாடுகடய ோற்றுத் திறனாளிகள் ேற்றும் பிற வககயிகனச் சார்ந்தவர்களுக்கான வயது / 
தகுதி ேற்றும் கட்டைச் சலுகககள் குறித்த விவரங்கள்“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுகறகள்” பத்தி  3(D) 5 & 6 ஐக் காண்க. 

(ii) தேதை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சலுகககய தகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய ஆதாரங்ககள 
இகையவழி விண்ைப்பத்துடன் இகைத்து பதிதவற்றம் தசய்ய தவண்டும். பதிதவற்றம் தசய்ய 
தவறினால் உரிய வழிமுலைகலளப் பின்பற்றியப் பிைகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள்  இராணுவத்தினர்,  ஏததனும்  ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு 
விட்டால்,  பின்னர், தவறு  எந்த  நியேன நிகழ்வுகளிலும்  முன்னாள்  இராணுவத்தினர் என்ற சலுகககய 
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தகார முடியாது.  (தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தலனகள் சட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 
9. நதர்வு திட்டம்(சகாள்குறி வலக) (கணினி வழித் நதர்வு) 

 

பாடம் (கணினிவழித் நதர்வு) காை அளவு 
அதிகபட்ச 
மதிப்சபண் 

சதரிவிற்கு தகுதி சபை 
குலைந்தபட்ச மதிப்சபண்கள் 
ஆ.தி., ஆ.தி 

(அ)., ப.ப., 
மி.பி.வ/சீ.ம., 

பி.வ (மு. 
தவிர) மற்றும் 

பி.வ.(மு) 

ஏலனநயார் 

i. தாள் – I:  
 (200 வினாக்கள்) 
(கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஏநதனும் ஒன்று) 
1.  மீன்பிடி சதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஊடுருவல்   
   (பாடக் குறியீடு எண்.327) (பட்டயப்படிப்புத் தரம்) 
2.  விைங்கியல்  (பாடக் குறியீடு எண்.270)    
      (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

3 மணிநநரம் 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
180 

ii. தாள் – II  
பகுதி-அ 
கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித் நதர்வு (10ம் 
வகுப்புத் தரம்) 
(100 வினாக்கள்/ 150 மதிப்சபண்கள்) 
 

 
 
 
 
 
 

      3 மணிநநரம் 

குறிப்பு: 
பகுதி “அ“விற்கான 
குலைந்தபட்ச 
மதிப்சபண்கள் – 60 
(150ல் 40 %), தாள் – IIன் 
பகுதி “அ“வில் சபறும் 
மதிப்சபண்கள் தர 
நிர்ையத்திற்கு 
கைக்கில் எடுத்துக் 
சகாள்ளப்பட மாட்டாது. 

பகுதி-ஆ 
சபாது அறிவு (100 வினாக்கள்) 
(குறியீட்டு எண்.003) 
சபாது அறிவு (பட்லடயப்படிப்புத் தரம்) 
75 வினாக்கள் 
திைனாய்வுத் நதர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்  
(25 வினாக்கள்)) 

150 

சமாத்தம் 450  
குறிப்பு: 

(i) தாள் – II ல் பகுதி“அ“வில் குலைந்தபட்ச மதிப்சபண் சபைாத நதர்வர்களின் தாள் I மற்றும் தாள் II இல் 
பகுதி “ஆ“வின் விலடத்தாட்கள் மதிப்பீடு சசய்யப்படமாட்டாது. 

(ii) தாள் I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி “ஆ“வில் சபறும் மதிப்சபண்கள் மட்டும் தர நிர்ையத்திற்கு கைக்கில் 
எடுத்துக் சகாள்ளப்படும். 
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(iii) தாள் I ற்கான வினாத்தாள் மீன்பிடி சதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஊடுருவல் ஆங்கிைத்தில் மட்டும் 
அலமக்கப்படும்.  விைங்கியல் (பட்டப்படிப்புத் தரம்) மற்றும் தாள் II பகுதி “ஆ“விற்கான வினாத்தாள் 
தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைத்தில் அலமக்கப்படும்.   

(iv) விண்ைப்பதாரர் கணினிவழித் நதர்வின் அலனத்து தாள்களிலும் கைந்து சகாள்ள நவண்டும்.  
விண்ைப்பதாரர் ஏநதனும் ஒரு தாளில் கைந்த சகாள்ளவில்லைசயனில் அவர் கைந்து சகாண்ட 
இதரதாள் மதிப்பீடு சசய்யப்படமாட்டாது. 

(v) விண்ைப்பதாரரின் ஏநதனும் ஒரு தாள் மதிப்பீட்டிற்கு தகுதியற்ைதாக கருதப்பட்டால் 
அவ்விண்ைப்பதாரரின் இதர தாளும்   மதிப்பீடு சசய்யப்படமாட்டாது. 

(vi)  அரசாலை எண்.49, மனிதவள நமைாண்லமத் துலை. நாள் 23.05.2022-ன் படி மாற்றுத் திைனாளி 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு தாள் II  -ன் பகுதி –அ  கட்டாய தமிழ் சமாழி தகுதித் நதர்வு (சகாள்குறிவலக)  
எழுதுவதலிருந்து  விைக்கு  சபைைாம்.  அவ்வாறு விைக்கு நகாரும் விண்ைப்பதார்கள் இலையவழி 
விண்ைப்பத்தில் உரிய தகவல்கலள தவைாமல் அளிக்க நவண்டும்.  இது குறித்து பின்னர் நகாரப்படும் 
எவ்விதமான உரிலம நகாரல்களும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது.  இவ்விைக்கு நகாரும்  
மாற்றுத்திைனாளி  விண்ைப்பதாரர்கள் அரசாலை நிலை எண். 8, மாற்றுத்திைனாளிகள் நைத்துலை, 
நாள் 21.09.2021-ல் உள்ளவாறு உரிய சான்றிதலழ பதிநவற்ைம் சசய்ய நவண்டும்.  ( மாதிரி படிவம் 
அறிவிக்லகயின் பிற்நசர்க்லக III-ல் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(vii) தேற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்ககயின் பிற்தசர்க்கக II–ல் உள்ளது. 
(viii) கணினி வழி இகைய ததர்வு முகறக்கான சிறப்பு விதிமுகறகள் 

1) விண்ைப்பதாரர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ததர்வு கேயத்தில் ேட்டுதே ததர்வு எழுத 
தவண்டும். ததர்வு கேயத்திகன ோற்றம் தசய்ய அனுேதிக்கப்பட ோட்டாது. விண்ைப்பதாரர்கள் 
நுகழவுச் சீட்டிகன ததர்வு கேயத்திற்குக் தகாண்டு தசன்று காண்பிக்கப்பட தவண்டும். 
விண்ைப்பதாரர்கள் பயனாளர் குறியீடு ேற்றும் கடவுச்தசால்கைப் பயன்படுத்தி  கணினியில் 
புகுபதிகக தசய்ய தவண்டும். திகரயில் ததான்றும் அகனத்து அறிவுகரகளும் கவனோகப் 
படிக்கவும். 

2) விண்ைப்பதார்கள் மின்னணு ேற்றும் தகவல் ததாடர்பு சாதனங்ககள ததர்வு அகறக்குள் 
தகாண்டு தசல்ை அனுேதியில்கை. அதனால் மின்னணு சாதனங்ககள எடுத்து வர தவண்டாம் 
என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 

3) கணினி வழித்  ததர்வு என்பது தாளின் மீது எழுதுதகால் தகாண்டு விகடகய நிரப்பும் ததர்வு 
தபான்றதத. 

4) கணினி வழித்  ததர்வில், ஐந்து விகடகள் திகரயில் ததான்றும். 
5) விண்ைப்பதாரர்கள் சுட்டிகயப் பயன்படுத்தி சரியான விகடயிகன ததர்ந்ததடுத்து 

தகள்விகளுக்கு பதிைளிக்கைாம். 
6) விண்ைப்பதார் ஒவ்தவாருவருக்கும், வழிமுகறகளுக்காக பயன்படுத்தும் தபாருட்டு தனித்தாள் 

(Rough Sheet) வழங்கப்படும். ததர்வு முடிவுற்ற பின் தனித்தாள் திரும்பப் தபறப்பட்டுவிடும். 
7) விண்ைப்பதாரர்கள் உரிய விகடயிகன தசாடுக்க தவண்டும். விண்ைப்பதார்கள் , ‘next’ என்ற 

தபாத்தாகன தசாடுக்குவதன் மூைம் அடுத்த தகள்விக்கு தசல்ைைாம் அல்ைது ‘previous’ என்ற 
தபாத்தாகன தசாடுக்குவதன் மூைம் முன்புள்ள தகள்விக்கு தசல்ைைாம். 
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8) விண்ைப்பதார்கள் எந்த தகள்வியிகனயும் பார்கவயிடைாம். ததர்வு முடியும் தநரத்திற்கு முன் 
எப்தபாது தவண்டுோனாலும் விகடயிகன ோற்றைாம். அவர்கள் விரும்பினால், சிை 
தகள்விகளுக்கு விகடயளிக்காேல் அடுத்த தகள்விக்கும் தசல்ை முடியும். 

9) ஒவ்தவாரு விண்ைப்பதாரரின் திகரயிலும், தகள்விகள் ேற்றும் விகடகளின் வரிகச ோற்றம் 
தசய்யப்பட்டிருக்கும். 

10) விண்ைப்பதார்கள் ததர்வு தநரத்திற்குள், எப்தபாழுது தவண்டுோனாலும் தங்களது விகடயிகன 
சேர்ப்பிக்கைாம். 

11) விகடயிகன சேர்ப்பித்த பிறகு ததர்விகன ததாடர முடியாது. 
12) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விகடயிகன சேர்ப்பிக்க தவறும்பட்சத்தில், ததர்வு முடியும் 

தருவாயில் தானாகதவ விகடகள் சேர்ப்பிக்கப்பட்டுவிடும். 
13) கணினி வழித்  ததர்விற்கு, சுட்டியிகன எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று ததரிந்தாதை 

தபாதுோனது. கணினியறிவு அவசியமில்கை. 
14) பார்கவக் குகறபாடுள்ளவர்கள், தகள்வி ேற்றும் விகடககள ததகவக்தகற்ப எழுத்து 

வடிவங்ககள தபரிதாக்க முடியும். விண்ைப்பதார்கள் தங்களது அகடயாளத்கத உறுதி தசய்ய, 
வருககத்தாளில் ககதயாப்பமிட்டு தபருவிரல் தரககயிகனப் பதிவு தசய்ய தவண்டும். சுட்டியின் 
அகனத்து தசயல்பாடுகளும் தசகவயகத்தில் தசமிக்கப்பட்டு. பின்னாளில் 
பார்கவயிடுவதற்கிைங்க, தகாப்பு உருவாக்கப்படும். ததர்வகற புககப்படக் கருவி மூைம் 
கண்காணிக்கப்படும். ததர்வாகைய இகையதளம் (www.tnpsc.gov.in)–ல் உள்ள ோதிரி 
ததர்விகன பழகுவதன் மூைம், கணினி வழித்  ததர்வில், சுட்டிகயக் ககயாளும் முகறயிகன 
அறிந்துதகாள்ளைாம். ோதிரி ததர்வு என்பது, ததர்வு நாளன்று நகடதபறும் கணினி வழியில் 
நகடதபறும் இகைய ததர்வு தபான்றது. ோதிரி ததர்வில் படிப்படியான அகனத்து விவரங்களும் 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ைப்பதார்கள் ோதிரி ததர்விகன எத்தகன முகற தவண்டுோனாலும் 
பழகிக் தகாள்ளைாம். 

15) விண்ைப்பதார்கள் விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்ைது அனுேதிச்சீட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடத்திகன அல்ைாேல் தவறு பாடத்தாள் ோற்றி எழுதும் விகடத்தாள் 
தசல்ைாததாக்கப்படும். 

 கணினி வழித் த் ததர்வு சம்ேந்தோக கூடுதல் தகவல் பிற்தசர்க்கக V–ல் உள்ளது.. 

10. சதரிவு சசய்யும் முலை: 

 சதரிவு ஒற்லை நிலையிலனக் சகாண்டது. எழுத்துத் நதர்வில் விண்ைப்பதாரர்கள் சபற்ை 
மதிப்சபண்கள், இட ஒதுக்கீட்டு விதி ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் விண்ைப்பதாரர்களின் சான்றிதழ்கள் 
சரிபார்க்கப்படும், சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட பின் சதரிவுக்கு தகுதியுலடய விண்ைப்பதாரர்கள் 
கைந்தாய்விற்கு அலழக்கப்படுவர்.  விண்ைப்பதாரர் கணினி வழித்  ததர்வின் அகனத்து பாடங்களிலும் கைந்துதகாள்வது 
கட்டாயோகும்.  கணினி வழித்  ததர்வின் ஏததனும் ஒரு பாடத்தில் ததர்வு எழுதாத  (எழுத தவறி இருந்தாலும்) 
விண்ைப்பதாரர் அத்ததரிவிற்கான குகறந்தபட்ச ேதிப்தபண்ககள தபற்றிருந்தாலும் கூட ததரிவு தசய்யப்பட 
தகுதியானவராக கருதப்படோட்டார்.“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள்” பத்தி  18(B)  ஐக் காண்க. 
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11. நதர்வு லமயங்கள்: 
கணினிவழித் நதர்வு கீழ்காணும் நதர்வு லமயங்களில் நதர்வு நலடசபறும். 

வ.எண். நதர்வு லமயம் லமய எண் 
1.  சசன்லன 0101 
2.  மதுலர 1001 
3.  நகாயம்புத்தூர் 0201 
4.  திருச்சிராப்பள்ளி 2501 
5.  திருசநல்நவலி 2601 
6.  நசைம் 1701 
7.  நவலூர் 2701 

குறிப்பு: 
 

1. விண்ைப்பதாரர் ததர்வு எழுதுவதற்கு தேதை உள்ள ஏததனும் இரண்டு கேயங்ககளத் 
ததர்ந்ததடுக்க தவண்டும்.  விண்ைப்பதாரர்களுக்கு இந்த இரண்டு ோவட்ட கேயங்களில் ஒன்றில் 
ததர்வு கேயம் ஒதுக்கப்படும்.  இருப்பினும்,  ோற்றுத் திறனாளி (40% மற்றும் அதற்கு நமல்) 
விண்ைப்பதாரகரப் தபாருத்தவகர ஒரு ோவட்ட கேயத்கத ததர்வு தசய்ய அனுேதிக்கப்படுவார்கள்.  
[நமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் 2(R)-லயக் காண்க] 

2. நதர்வு லமயங்கலள மாற்ைக் நகாரும் நகாரிக்லக ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. [நமலும் 
விவரங்களுக்கு ”விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள்” 17(A)(ii)லயக் காண்க] 

3. நதர்வு லமயங்களின் எண்ணிக்லகலயக் கூட்டநவா/ குலைக்கநவா அல்ைது விண்ைப்பதாரர்கலள 
நவறு லமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு சசய்யநவா நதர்வாலையத்திற்கு உரிலமயுண்டு. 

4. விண்ைப்பதாரர்கள் கணினி வழித் ததர்வு எழுதுவதற்கும்/ சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கும்/ 
கைந்தாய்விற்கும் தங்களது தசாந்த தசைவில் வரதவண்டும். 

12.(அ) பணிவிவரங்கள்: 
விண்ைப்பதாரர், இகைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாது, இந்திய அரசின் அல்ைது இந்தியாவில் உள்ள 
ஒரு ோநிை அரசின் பணியில் அல்ைது  உள்ளாட்சி அகேப்புகள் அல்ைது  பல்ககைக்கழகங்கள்  அல்ைது 
இந்திய  அரசின்  அல்ைது  இந்தியாவிலுள்ள  ஒரு ோநிை அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அகேக்கப்பட்டிருக்கும் 
அரசு  சார்புள்ள  நிறுவனங்கள்  அல்ைது  தபாதுத்துகற  நிறுவனங்களில்  நிரந்தரப் பணியில்  அல்ைது  
தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த விவரத்திகன ததர்வாகையத்திற்கு ததரிவித்தல் 
தவண்டும். விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த உண்கேகய ேகறக்கும் பட்சத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுகறககளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிராகரிக்கப்படும். தகடயின்கேச் சான்றிதகழ நகாரும் பட்சத்தில் 
விண்ைப்பதாரர் சேர்ப்பிக்க தவண்டும். 
[நமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 14(P)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
ஆ)குற்றவியல்வழக்குகள் / ஒழுங்குநடவடிக்கககள்ததாடர்பானஉறுதிதோழி 
i. இகைய வழி விண்ைப்பத்தில் தன்மீதான நிலுகவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு நடவடிக்கககள் 

பற்றி ததரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள், அது ததாடர்பான முதல் தகவல் அறிக்ககயின் நககை / 
குற்றக் குறிப்பாகையின் நககை (தநர்வுக்தகற்ப) கண்டிப்பாகப் பதிதவற்றம் / சேர்ப்பிக்க தவண்டும். 
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தேற்கண்ட ஆவைங்ககள பதிதவற்றம் தசய்ய தவறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுகறககளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

ii. விண்ைப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்றவியல் நடவடிக்கககளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு 
நடவடிக்கககளில் தண்டகை விதிக்கப்பட்டது ததாடர்பாக தங்களது இகைய வழி விண்ைப்பத்தில் 
ததரிவிப்பதுடன், ததாடர்புகடய நீதிேன்ற ஆகை அல்ைது ஒழுங்கு நடவடிக்ககயிலிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்ட ஆகையிகன இகையவழி விண்ைப்பத்துடன் இகைத்து பதிதவற்றம் தசய்ய 
தவண்டும். தேற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள பதிதவற்றம் தசய்ய தவறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுகறககளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

iii. தகடயின்கேச் சான்றிதகழ சேர்ப்பித்த பிறதகா அல்ைது இகைய வழி விண்ைப்பத்திகனச் 
சேர்ப்பித்த பிறதகா,  நியேனம் ததாடர்பான பணிகள் முழுகேயாக நிகறவகடவதற்கு முன் வகர உள்ள 
ததரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிகையின் தபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏததனும் குற்றவியல் வழக்கு 
பதியப்பட்டிருந்தாதைா / ஒழுங்கு நடவடிக்ககஎடுக்கப்பட்டிருந்தாதைா, அவர் குற்றத்தீர்ப்பு / தண்டகை 
ஏதும் தபற்றிருந்தாதைா, ததர்வாகையத்தால் ஆவைங்ககளப் பதிதவற்றம் / சேர்ப்பிக்கக் தகாரும் 
நிகையில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது குறித்த உண்கே விவரங்ககள, ததர்வாகையத்திற்குத் 
ததரிவித்தல் தவண்டும். தேலும், இந்த அறிவுகரயிகன ககடபிடிக்கத் தவறினால் அத்தககய 
விண்ைப்பதாரர்களுகடய விண்ைப்பம் ததர்வாகையத்தால் உரிய வழிமுகறககளப் பின்பற்றி இரத்து 
தசய்யப்பட்டு, ஓராண்டுக்கு ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கி கவக்கப்படுவர். 
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள்  14(S) உள்ளவாறு  ] 

தேற்கூறிய அறிவுறுத்தலில் ஏததனும் விதி மீறப்பட்டால் அவர்களது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறககளப் 
பின்பற்றிய  பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 
13. தபாதுவான தகவல்கள்: 
 

(A)  இட ஒதுக்கீடு விதி இத்ததரிவிற்கு தபாருந்தும். 
(B)  தமிழ்வழிக் கல்வி மூைம் படித்த நபர்களுக்கு 

i. ோநிைத்தின்  கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிகே அடிப்பகடயில் நியேனம் தசய்யும் 
(திருத்த) சட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)- ல்தசால்ைப்படுவதாவது:  

தமிழ்வழியில் படித்த நபர் என்றால், ோநிைத்தில் தநரடி நியேனத்தின் வாயிைாக 
நிரப்பப்படும் பதவிகளுக்கான சிறப்பு விதிகளில் பரிந்துகரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி 
வகர தமிழ்வழியில் படித்தவராவார்.  

ii. தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிகேதகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான 
சான்றாவைோக, பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு ோற்றுச் சான்றிதழ் / தற்காலிகச் 
சான்றிதழ்/ பட்டச் சான்றிதழ் / ேதிப்தபண் பட்டியல் / நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் 
தகுதியிகன விண்ைப்பதாரர் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என பதிவுதசய்யப்பட்டு, 
குழுேம் அல்ைது பல்ககைக்கழகம் அல்ைது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து   தபறப்பட்ட  
பட்டச் சான்றிதழ் / பட்டதேற்படிப்புச்  சான்றிதழிகன இகையவழி விண்ைப்பத்துடன் 
இகைத்து பதிதவற்றம் தசய்ய தவண்டும்.  
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iii. விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வகரக்கும் அகனத்துக்கல்வித் 
தகுதியிகனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரோன சான்றுககள 
கட்டாயம் இகையவழி விண்ைப்பத்துடன் இகைத்து பதிதவற்ற தவண்டும்.  

உதாரைம் : 
1. ஒரு பதவிக்கு பட்லடயப்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியாக இருப்பின், 

விண்ைப்பதாரர் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு + தேல்நிகைக்கல்வி/ அதற்கு 
இலையான கல்வித் தகுதி + பட்லடயப்படிப்பு அல்ைது  ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 
பத்தாம்வகுப்பு +  பட்லடயப்படிப்பு கட்டாயம் தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க தவண்டும்.  

2. ஒரு பதவிக்கு பட்டப்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியாக இருப்பின், 
விண்ைப்பதாரர் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு + தேல்நிகைக்கல்வி + 
பட்டப்படிப்பிகன கட்டாயம் தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க தவண்டும்.  

iv. தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான சான்றாவைம் எதுவும் இல்கைதயனில், கல்வி 
நிறுவனத்தின் முதல்வர்/தலைலம ஆசிரியர் /மாவட்ட கல்வி அலுவைர் / முதன்லம  
கல்வி அலுவைர் /மாவட்ட ஆதிதிராவிட நை அலுவைர் / பதிவாளர் / ததர்வுக்கட்டுப்பாட்டு 
அலுவைர் / கல்விநிறுவனத்தலைவர் / இயக்குநர் / சதாழில்நுட்பக்கல்வி இயக்குநர் / 
கல்வி நிறுவனத்தின் இலை இயக்குநர் / பல்கலைக்கழகங்களின் பதிவாளரிடமிருந்து 
விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுகறகளில் குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில், நிர்ையிக்கப்பட்ட 
கல்வித்தகுதி வகரயிைான ஒவ்தவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் சான்றிதகழப் தபற்று 
இகையவழி விண்ைப்பத்துடன் இகைத்து பதிதவற்றம் தசய்ய தவண்டும். 

v. நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வகரயிைான அகனத்து கல்வித்தகுதிககளயும் 
தமிழ்வழிக் கல்வியில்  பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச்சான்றிகன இகையவழி 
விண்ைப்பத்துடன் இகைத்து பதிதவற்ற / சேர்ப்பிக்கத் தவறும்   பட்சத்தில்  விண்ைப்பம்  
உரிய வழிமுகறககள பின்பற்றியப் பிறகு  நிராகரிக்கப்படும்.  

vi. ஏததனும் ஒரு பாடத்கத பகுதி தநரோக படித்ததற்காகதவா / ஏததனும் ததர்விகன 
தனித்ததர்வராக எழுதியதற்காகதவா, தனியர் தமிழ்வழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என 
சான்றாவைம் ஏததனும் சேர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படோட்டாது என்பதுடன் 
விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறககள பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும்.(தேலும் 
விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகளில் உள்ள பத்தி  14(R)ஐக்” 
காண்க) 

(C)  இப்பதவிக்குரிய  ததரிவு  ததாடர்பாக,  மாண்பலம தசன்கன உயர்நீதிேன்றம்  ேற்றும் 
தசன்கனஉயர்நீதிமன்ைத்தின் ேதுகரக் கிகளயில் ஏததனும் வழக்குகள் நிலுகவயில் 
இருப்பின், அவற்றின் மீதான இறுதி ஆகைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகோக ததரிவு 
தசய்யப்படும். 

(D)  தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணிமுலைலமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(இ)-ல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஆதரவற்ை விதலவகள் மற்றும் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்காக 
இட ஒதுக்கீடு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது. 
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(E)  நிர்ையிக்கப்பட்டகுகறபாடுகடய ோற்றுத்திறனாளிகள்: 
அரசாலை (நிலை) எண்.20, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP.3.2) துலை, நாள் 
20.06.2018ன்படி இப்பதவி கீழ்காணும் நிர்ையிக்கப்பட்ட குலைபாடுலடய  
மாற்றுத்திைனாளிகலள நியமனம் சசய்வதற்கான இடஒதுக்கீடு விதி இந்த நதர்வுக்கு 
சபாருந்தும், மீன்துலை ஆய்வாளர் (மீன்வள மீனவ நைத்துலை) மற்றும் மீன்துலை சார் 
ஆய்வாளர் (மீன்வள மீனவ நைத்துலை) உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு குலைந்த பார்லவத் 
திைனுலடயவர், வளர்ச்சி குலைபாடுலடநயார் மற்றும் சதாழுநநாய் குைமலமந்நதார் 
ஆகிநயாருக்கு பின்பற்ைப்படும்.  

(F)  நிர்ையிக்கப்பட்ட குகறபாடுகடய ோற்றுத்திறனாளிகள், ற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 
உரிகேகள் விதி, 2017-ல் (ோற்றுத்திறனாளிகளுக்குஅதிகாரேளித்தல்துகற (Divyangjan), 
சமூகநீதி ேற்றும் அதிகாரேளித்தல் அகேச்சகம், இந்திய அரசு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
கீழ்க்காணும் படிவத்தில் அரசாகை (நிகை) எண்.28, ோற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) 
நைத்துகற, நாள் 27.07.2018-ல், வகரயறுக்கப்பட்டுள்ள சான்றிதழ் வழங்கக்கூடிய 
தகுதிவாய்ந்த அலுவைரிடமிருந்து தபறப்பட்ட ோற்றுத்திறனாளிச் சான்றிதகழ 
சேர்ப்பிக்கதவண்டும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள் பத்தி 14(M)ஐக் காண்க). 

(G)  தநரடி நியேனம் மூைம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குகறந்தபட்சம் 30% 
தபண்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில், ததரிவு  தசய்யப்பட  ததர்ச்சியும்,  தகுதியும்  வாய்ந்த  தபாதிய  
தபண் விண்ைப்பதாரர்கள் கிகடக்கப் தபறாவிடில், அவர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட 
இடங்கள் அதத வகுப்பினகர சார்ந்த தகுதிவாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதாரர்ககளக் தகாண்டு 
நிரப்பப்படும்.[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தலனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

(H)  ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிகே அடிப்பகடயில் அவர்களுக்தகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வாய்ந்த 
விண்ைப்பதாரர்களாக இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள், ஆதிதிராவிட 
வகுப்பினர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் ேதிப்தபண் தரவரிகசப்படி 
நிரப்பப்படுவர். அருந்ததியர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த 
விண்ைப்பதாரர்கள் கிகடக்கப்தபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர் வகுப்கபச் 
சார்ந்தவர்ககளக் தகாண்டு நிரப்பப்படும்.[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி 
நிபந்தலனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு ] 

(I)  இகையவழி விண்ைப்பத்தில் ததரிவிக்கப்பட்ட உரிகே தகாரல்களுக்கான ஆவைச் 
சான்றுககள இகையவழி விண்ைப்பத்துடன் இகைத்து பதிதவற்றம் தசய்ய தவண்டும். 
விண்ைப்பத்தில் ததரிவிக்கப்படாேல் பின்னர் தகாரப்படும் எந்ததவாரு ோற்றமும், 
தகாரிக்ககயும் ஏற்றுக் தகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காைதநரத்திற்குள் ஆவைங்ககள 
பதிதவற்றம் தசய்யத் தவறினால் உரிய வழிமுகறககள பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம்  
நிராகரிக்கப்படும். 

(J)  கீழ்க்காணும் உண்கேககள ேகறக்கும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பம் 
உரிய வழிமுலைலயப் பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும் ேற்றும் விண்ைப்பதாரர்கள் 
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ததர்வாகையத்தால் நிரந்தரோகதவா அல்ைது தக்கததன கருதப்படும் காைம் வகரயில் 
விைக்கிகவக்கப்படுவர். (i) முந்கதய ததர்வுகளில் கைந்துதகாண்டது ேற்றும் இைவச 
சலுகககய பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு அல்ைது ேத்திய ோநிை அரசின் கீழ் உள்ள 
நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி ேன்றங்கள், தபாதுத் துகற நிறுவனங்கள், சட்டத்தின் வாயிைாக 
நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள், அரசுத் துகற கழகங்கள், பல்ககைக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் 
முகறயாகதவா / தற்காலிகோகதவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (iii) குற்றவியல் 
நிகழ்வுகள், ககதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டகன தபற்றது. (iv) ேத்திய அரசுப் பணியாளர் 
ததர்வாகையம் / ோநிை அரசுப் பணியாளர் ததர்வாகையங்களினால் ததர்வு எழுதும் உரிகே 
இரத்து தசய்யப்பட்டது அல்ைது தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது. 

(K)  ககது தசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், தவகைக்கு ஆட்கள் ததரிவு தசய்யும் 
ஏததனும் ஒரு முககேயினால் தகட / தகுதியின்கே தசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற நடவடிக்கக 
(அல்ைது) ஏததனும் ஒழுங்கு நடவடிக்கக ததாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல்ஆகியவற்றுடன் 
ததாடர்புகடய சரியான ேற்றும் உண்கேயான தகவல்ககள, விண்ைப்பத்தில் ததரிவிப்பதுடன், 
தீர்ப்பின் அசல் / ஆகை / அரசாகை/ துகற நடவடிக்கக ககவிடப்பட்ட அரசாகை அல்ைது இதர 
ஆவைங்ககள ததர்வாகைய வகைதளத்தில் சான்றிதழ்கள் பதிதவற்றம் தசய்யும் தபாது தவறாேல் 
சேர்ப்பிக்க தவண்டும். தேற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் சேர்ப்பித்த பின்னர், நியேனம் 
தபறும் காைம் வகர எப்தபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக ததர்வாகையத்திற்கு ததரிவிக்கப்பட 
தவண்டும். தவறினால், தகுந்த தண்டகனக்குரிய நடவடிக்கககய ததர்வாகையம் எடுக்கும். 
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள் பத்தி 12-ஐ காண்க) 

(L)  இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவல்கள் / தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, பாலினம், 
வகுப்பு பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பயிற்று தோழி, உடற் தகுதி தபான்ற அடிப்பகடத் தகுதிகள் 
குறித்த தவறான தகவல் தகாண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுகேயாக நிரப்பப்படாத 
விண்ைப்பங்களும் உரிய வழிமுகறககள பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

(M)  நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்ததவாரு பதவி/ நியேனத்துக்கான விண்ைப்போக கருதப்பட 
ோட்டாது.விண்ைப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிவில் தபாதுவான தகவல்கள் 
அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் ததர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / 
தகவல்கள் ேட்டுதே இத்ததர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நியேனத்திற்கான இகையவழி 
விண்ைப்பத்தில் சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ததகவயான விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக 
அல்ைது முழுகே தபறாதகவயாக இருந்தால் அதற்கு ததர்வாகையம் தபாறுப்பாகாது. 

(N)  திருநங்கககளின் வகுப்பு நிர்ையம்; 
i. எந்த ஒரு சாதிச் சான்றிதழும் இல்ைாத திருநங்கக விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது 

இகையவழி விண்ைப்பத்தில் அரசாகை(நிகை) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர் ேற்றும் சிறுபான்கேயினர் நைத்துகற, நாள் 06.04.2015-
இன் படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிகனதயா அல்ைது ஏகனதயார் 
பிரிவிகனதயா ததர்வு தசய்து தகாள்ளைாம்.  

ii. சாதிச்சான்றிதழ் கவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் 
வகுப்பிகனச் சார்ந்த திருநங்கககள் விண்ைப்பதாரர், அவர்களது சமூகத்திகனச் 
சார்ந்தவர்களாகதவ கருதப்படுவர்.   
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iii. ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்கபத் தவிர ேற்ற 
வகுப்பிகனச் சார்ந்த ேற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பகடயில் சாதிச்சான்றிதழ் தபற்றுள்ள 
திருநங்கக விண்ைப்பதாரர், அவருகடய வகுப்பு (Class) அல்ைது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு சாதகோக ததான்றுகின்ற ஒன்கற, ஒரு 
முகறப் பதிவின் தபாதத ததர்வு தசய்ய தவண்டும். அதன்பிறகு, வகுப்கப எப்தபாழுதும் 
ோற்ற இயைாது.  
திருநங்கககள் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரசாகை நிகை எண்.90, சமூக நைம் ேற்றும் 
சத்துைவுத் [SW8(2)] துகற, நாள் 22.12.2017 மற்றும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுகறகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)-ஐக் காண்க. 

(O)  தவகை வாய்ப்பில் திருநங்கக விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு: 
1. திருநங்கக விண்ைப்பதார்களில் தபண் என தன்கன அகடயாளப்படுத்திக்தகாள்ளும்  

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

2. திருநங்கக விண்ைப்பதாரர்களில் “ஆண்” அல்ைது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என 
தன்கன அகடயாளப்படுத்திதகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் தபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 
சதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் ேற்றும் தபண்) கருதப்படுவர். 

3. தமிழ்நாடு திருநங்கககள் நை வாரியத்தில் இருந்து தபறப்பட்ட திருநங்கககள் / 
திருநங்கக ஆண் / திருநங்கக தபண் சான்றிதழ் தகாண்ட விண்ைப்பதாரர்களுக்கு  
ேட்டுதே தேற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு தபாருந்தும். 

14. ஏகனய முக்கிய அறிவுகரகள்; 
a) விண்ைப்பதாரர்கள் ததர்விற்கான தங்களுகடய தகுதிககள உறுதி தசய்தல்: ததர்விற்கு 

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுகரககள நன்கு படித்த பின்னர் 
தாங்கள் அத்ததர்விற்கான அகனத்துத் தகுதிககளயும் தபற்றுள்ளனரா என உறுதி தசய்து 
தகாள்ள தவண்டும். கணினிவழித் ததர்வு/ சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு / கைந்தாய்விற்கு 
அனுேதிக்கப்படுவது அல்ைது ததரிவு தசய்யப்பட்தடார் பட்டியலில் தற்காலிகோக 
விண்ைப்பதாரரின் தபயர் தசர்க்கப்படுவதால் ேட்டுதே, ஒருவிண்ைப்பதாரர் பதவி நியேனம் தபற 
உரிகே அளிக்கப்பட்டவராகோட்டார். எனதவ, விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்ைா 
நிகைகளிலும் தற்காலிகோனது ேற்றும் விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு 
என்றாதைா ததர்வாகைய அறிவுகரகள் அல்ைது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளன என்று 
கண்டறியப்படும்பட்சத்தில், எந்நிகையிலும், ததரிந்ததடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட, உரிய 
வழிமுலைலயப் பின்பற்றியப் பிைகு விண்ைப்பத்கத நிராகரிக்கும் உரிகே ததர்வாகையத்திற்கு 
உண்டு. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) –ல் உள்ளவாறு ]. 

b) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, ததர்வு எழுதுவதற்கான அனுேதிச்சீட்டுகள், 
www.tnpscexams.in/ www.tnpsc.gov.inஎன்ற ததர்வாகைய இகையதளத்தில் பதிதவற்றம் 
தசய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர் அவற்கற பதிவிறக்கம் தசய்து தகாள்ளதவண்டும். அனுேதிச்சீட்டு 
தனியாக அஞ்சல் மூைம் அனுப்பப்பட ோட்டாது. விண்ைப்பதாரர் ததர்வின் தபாழுது 

http://www.tnpscexams.in/
http://www.tnpsc.gov.in/
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அனுேதிச்சீட்டில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்தவாரு நிபந்தகனகயயும் கட்டாயம் ககடப்பிடிக்க 
தவண்டும்..[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளவாறு]. 

c) ததளிவுகரதவண்டுதவார், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாகைய அலுவைகத்திகன தநரில் 
அல்ைது 1800 419 0958 என்ற கட்டைமில்ைா ததாகைதபசி எண்ணின் மூைம், அகனத்து தவகை 
நாட்களிலும் முற்பகல் 10.00 ேணி முதல் பிற்பகல் 5.45 ேணி வகரததாடர்பு தகாள்ளைாம். ஒரு முலை 
பதிவு/ஆன்லைன் விண்ைப்பம் சதாடர்பான சந்நதகங்களுக்கு helpdesk@tnpscexams.in என்ை 
மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பைாம். பிை குலைதீர்/சந்நதகங்களுக்கு grievance.tnpsc@tn.gov.in 
என்ை முகவரிக்கு அனுப்பைாம் [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள்” பத்தி-2(V)–ல் குறிப்பு 
(h)(i)(j)-ல்  உள்ளவாறு]. 

d) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிோற்றம்:சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு/ வாய்தோழித் ததர்வு / 
கைந்தாய்விற்கான நாள் ேற்றும் தநரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்சல் 
மூைோக அனுப்பப்படோட்டாது. இது குறித்த தகவல்கள் ததர்வாகைய இகையதளத்தில் 
தவளியிடப்படும். தேற்கூறிய தகவல் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு குறுஞ்தசய்தி / மின்னஞ்சல் 
ஆகியவற்றின் மூைம் ேட்டுதே விண்ைப்பதாரர்களுக்கு ததரிவிக்கப்படும். குறுஞ்தசய்தி/ 
மின்னஞ்சல் ஏததனும் காரைங்களினால் தசன்றகடயாேல்/ கிகடக்கப்தபறாேல் இருப்பின் 
அதற்கு ததர்வாகையம் தபாறுப்பாகாது. 

e) விளம்பர அறிவிக்கக தவளியிடப்பட்ட பின் ததரிவு பணிகள் முழுவதுோக முடிவுறாேல் தகவல் 
அறியும் உரிகேச் சட்டத்தின் கீழ் எவ்வித தகவலும் வழங்கப்படோட்டாது. 

f) ககப்தபசி ேற்றும் இதர மின்னணு  சாதனங்களுக்குத் தகட: 
1) விண்ைப்பதாரர்கள் ததர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுேதிக்கப்பட்ட எழுது தபாருட்களான கருப்பு 

பந்துமுகன தபனா தவிர. மின்னணு சாதனங்களான தரவி (Blue Tooth) ககப்தபசி, நிகனவூட்டு 
உள்கட்டகேப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ககக்கடிகாரங்கள் ேற்றும் தோதிரம் அல்ைது ஏகனய 
மின்னணு சாதனங்கள், மின்னணு அல்ைாத பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ககப்கப 
வண்ை எழுது தகால், தபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், கணித ேற்றும் 
வகரப்படக் கருவிகள், ேடக்கக அட்டவகை, படிதயடுக்கப்பட்ட வகரபடம், காட்சி வில்கைகள், 
பாடப்புத்தகங்கள் ேற்றும் தபாதுக் குறிப்புத் தாட்கள் ேற்றும் பதிவுதசய்யும் தனிக்கருவிகளாகதவா 
தோதிரம் அல்ைது ககக்கடிகாரத்தின் இகைப்பாகதவா தகாண்டுவரக் கூடாது. 

2) அவ்வாறான தபாருட்ககள கவத்திருப்தபார் காைப்பட்டால் அவர்கள் ததாடர்ந்து ததர்வு எழுத 
அனுேதிக்கப்பட ோட்டார்கள். தேலும், அவர்களது விகடத்தாள் தசல்ைாததாக்கப்படுவதுடன் 
ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கியும் கவக்கப்படுவர். ததகவப்படின், அவ்விடத்திதைதய முழுச் 
தசாதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவர்.   

3) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் ககப்தபசி உள்ளிட்ட தகடதசய்யப்பட்ட தபாருட்ககள 
ததர்வுக்கூடத்திற்கு தகாண்டுவர தவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன்,அப்தபாருட்களின் 
பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயைாது எனவும் ததரிவித்துக் தகாள்ளப்படுகிறது. 
(தேலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள் 17 (E)-ஐக் காண்க) 

g) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது வயது, கல்வித்தகுதி, அனுபவம், சாதி ேற்றும் உடற்குகறபாடு  
ததாடர்பான சான்றிதழ்கள் ேற்றும் ஏகனய சான்றிதழ்ககள ததர்வாகையம் குறிப்பிட்டு தகாராத 
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பட்சத்தில் விண்ைப்பத்துடன் இகைத்து அனுப்பத் ததகவயில்கை. அகவ, ததர்வாகையம் 
தகாரும் தருைத்தில் தாக்கல் தசய்யப்பட தவண்டும். ததர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்ததர்விற்கு 
அனுேதிக்கப்பட அகனத்து தகுதிககளயும் தபற்றவராக இருத்தல் தவண்டும். 
விண்ைப்பதாரர்களால் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்ககள ததர்வாகையம் ஐயேறத் ததரிந்து 
தகாள்ளும்வகர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத் ததர்விற்கு (அதாவது எல்ைா 
நிகைகளிலும்)  தற்காலிகோக ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகதவ  கருதப்படும். விண்ைப்பதாரர் ததர்விற்கு 
முன்தபா அல்ைது பின்னதரா நியேனத்திற்கு தபாட்டியிடத் தகுதியற்றவர் என்று 
ததர்வாகையத்தால் கண்டறியப்பட்டால், எந்நிகையிலும், அதாவது ததரிந்ததடுக்கப்பட்ட பின்னர் 
கூட உரிய வழிமுலைலயப் பின்பற்றியப் பிைகு விண்ைப்பத்கத நிராகரிக்கும் உரிகே உண்டு. 

h) ததரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய வழிமுலைகலள பின்பற்றிய 
பிைகு விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதுடன்   அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கக 
தேற்தகாள்ளவும் தநரிடும். 

i) ஒழுங்கீனச் தசயல்களுக்குத் தகட: 
ததர்வு எழுதும் அகறயில் ேற்ற விண்ைப்பதாரர்களுகடய விகடத்தாள்களிலிருந்து பார்த்து 
எழுதுதல் / பார்த்து எழுத அனுேதித்தல் அல்ைது தவறு ஏததனும் முகறயற்ற உதவிககளப் தபறதவா 
அல்ைது தபற முயற்சிக்கதவா அல்ைது அத்தககய முகறயற்ற உதவிககளத் தரதவா அல்ைது தர 
முயற்சிக்கதவா கூடாது.    

j) ததர்வுக் கூடத்தில் நடந்து தகாள்ளும் முகற: 
ததர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் ததர்வுக் கூடத்தில் தவறான நடவடிக்ககயிதைா 
(அல்ைது) ததர்விகன சீர்குகைக்கும் தநாக்கத்திதைா (அல்ைது) ததர்வாகையத்தால் ததர்விகன 
நடத்த பணியில் அேர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவைர் / பணியாளர்ககள தாக்கும் முயற்சியிதைா 
ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்களின் தசயல்கள் கடுகேயான தவறாக 
கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் தண்டகனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

k) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறககள மீறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுகறகள் பத்தி 17(E)-இன்படி அல்ைது ததர்வாகையம் தபாருத்தோனததனக் கருதும் 
தண்டகன விதிக்கப்படும். 

l) தகாள்குறி வககத் ததர்விற்கான உத்ததச விகடகள் ததர்வு நகடதபற்ற நாளிலிருந்து 6 
நாட்களுக்குள்  ததர்வாகைய இகையதளத்தில் தவளியிடப்படும் ததர்வாகையத்தால் 
தவளியிடப்படும் தகாள்குறிவககத் ததர்விற்கான உத்ததச விகடகள் ததாடர்பாக முகறயீடு தசய்ய 
தவண்டுோனால் ததர்வாகைய இகையதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற 
சாளரத்கதப் பயன்படுத்தி முகறயீடு தசய்யைாம் (Result – >  Answer keys) 

விண்ைப்பதாரர்கள் தகாள்குறிவககத் ததர்விற்கான உத்ததச விகடகள் ததர்வாகையத்தால் 
தவளியிடப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இகையவழி வாயிைாக ேட்டுதே முகறயீடு தசய்யதவண்டும்.  
அஞ்சல் வழியாகதவா அல்ைது   மின்னஞ்சல் வழியாகதவா தபறப்படும் முகறயீடுகள் 
ஏற்கப்படோட்டாது. 
உத்ததச விகடககள முகறயீடு தசய்வதற்கான அறிவுகரகள் ேற்றும் வழிமுகறகள் ததர்வாகைய 
இகையதளத்திதைதய வழங்கப்பட்டுள்ளது.  தேலும் முகறயீடு தசய்ய இகையவழி மூைோகதவா 
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அல்ைது தவறுவழியாகதவா வழங்கப்பட்டுள்ள காை அவகாசம் முடிவுற்ற நிகையில் தபறப்படும் எவ்வித 
முகறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படோட்டாது. 
இகையவழியில் உத்ததச விகடககள முகறயீடு தசய்வதற்கு உரிய தநரத்தில் சேர்ப்பிக்கப்பட்ட 
தவண்டுதகாளானது ஒவ்தவாரு பாடத்திற்தகன வல்லுநர்ககள தகாண்ட குழுவிற்கு 
பரிந்துகரக்கப்படும்.  தேலும், வல்லுநர் குழுவின் பரிந்துகரயின் அடிப்பகடயில், இறுதியான விகடகள் 
முடிவு தசய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் விகடத்தாள் ேதிப்பீடு தசய்யும் பணியானது ததாடங்கப்படும். 
ததரிவுப் பணிகள் முடிவகடயும் வகர இறுதியான விகடககள ததர்வாகையம் தவளியிடாது. ததர்வு 
நகடமுகறகள் முழுவதும் நிகறவகடந்த பின்னர், அத்ததர்வுக்கு விண்ைப்பித்த விண்ைப்பதாரர் 
அகனவருகடய விவரங்களும் ததர்வாகைய இகையதளத்தில் தவளியிடப்படும்.  
[தேலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள் பத்தி 17(D)(V)–(XII)-ஐக் காண்க] 

15. விண்ைப்பிக்கும்முகற; 
1. விண்ைப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in/ www.tnpscexams.in ஆகிய ததர்வாகையத்தின் 

இகையதளங்கள் மூைம் ேட்டுதே விண்ைப்பிக்க தவண்டும். 
2. எந்ததவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூைம் ஒருமுகறப்பதிவு எனப்படும் 

நிரந்தரப்பதிவு (OTR) ேற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன கட்டாயோகும். 
விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூைம் பதிவுக்கட்டைோக ரூ.150/- ஐ தசலுத்தி, பதிவு தசய்து 
தகாள்ள தவண்டும். ஒருமுகறப்பதிவு, பதிவு தசய்த நாள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் வகர 
நகடமுகறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முகறப் பதிவு கைக்கு (One Time Registration ID) 
ேற்றும் கடவுச் தசால் மூைோக ேட்டுதே விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ைப்பங்ககள சேர்ப்பிக்க 
தவண்டும். 

3. ஒருமுகறப்பதிவில் பதிதவற்றம் தசய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது புககப்படம், ககதயாப்பம் 
ஆகியவற்கற CD/DVD/Pen drive தபான்ற ஏததனும் ஒன்றில் பதிவு தசய்து தயாராக கவத்திருக்க 
தவண்டும். 

4. ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் தேற்பட்ட ஒருமுகறப் பதிவுக் கைக்கக (One Time Registration 
ID)  உருவாக்க அனுேதியில்கை. 

5. விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவோன பதிவுக்கைக்கு ேற்றும் கடவுச்தசால்கைப் 
பயன்படுத்தி ஏற்கனதவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்ககள பார்கவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் தசய்யைாம். 
தங்களது ஒருமுகறப் பதிவு , கடவு தசால்லிகன தவறு நபரிடதோ (அ) முகவர்களிடதோ பகிர்ந்து 
தகாள்ள கூடாது. 

6. ஒருமுகறப்பதிவு என்பது எந்ததவாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ை. இது விண்ைப்பதாரர்களின் 
விவரங்ககளப் தபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிகன உருவாக்க ேட்டுதே பயன்படும். 
எந்ததவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் விண்ைப்பதாரர்கள், அறிவிக்ககயில் “Apply” 
என்ற உள்ளீடு வழிதய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு ேற்றும் கடவுச்தசால் ஆகியவற்கற 
உள்ளீடு தசய்து விண்ைப்பிக்க தவண்டும். 

7. விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் தபயகர ததரிவு தசய்ய தவண்டும். 
8. புககப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் ேற்றும் ககதயாப்பம் இல்ைாேல் அனுப்பப்படும் இகையவழி 

விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறககள பின்பற்றியப் பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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 (தேலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான வழிமுகழறகள் பத்தி 2(W) ஐக் காண்க.) 
9.   இலையவழி விண்ைப்பத்லத திருத்தம் சசய்தல்- 

இலையவழி விண்ைப்பித்த சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நததிக்குப் பிைகு, அறிவிக்லகயின் பத்தி 
4-ல் (முக்கியமான நததி மற்றும் நநரம்) குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இலைவழி விண்ைப்பத் திருத்த 
காைத்தில் விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது இலைவழி விண்ைப்பத்லத திருத்தம் சசய்ய 
அனுமதிக்கப்படுவர்.  திருத்தம் சசய்தல் காைத்தின் இறுதி நததிக்குப் பிைகு, இலையவழி 
விண்ைப்பத்தில் எந்த மாற்ைமும் சசய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.  விண்ைப்பதாரர்கள் 
தாங்கள் இறுதியாக அளித்துள்ள விவரங்களின்படி விண்ைப்பங்கள் சசயைாக்கப்படும்.  இது 
விண்ைப்பதாரர்களின் சபாறுப்பாகும்.  நமலும் இலையவழி விண்ைப்பத்தில் ஏற்கனநவ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விவரங்கலளத் திருத்தியதால் ஏற்படும் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு 
நதர்வாலையத்திற்கு எந்த சபாறுப்பும் இல்லை.  எந்தசவாரு முலையிலும் இலையவழி 
விண்ைப்பத்தில் உள்ள உரிலமநகாரல்கலள மாற்றியலமப்பதற்காக நதர்வாலையத்திற்கு 
அனுப்பப்படும் நகாரிக்லககள் /மனுக்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது.  

10. அச்சிடுதலில் விருப்ப ததர்வு 
அ) விண்ைப்பத்கத இகைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முகறயில் 

தங்கள் விண்ைப்பத்கத அச்சிட / தசமிக்க முடியும். 
ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப நகல் ததகவப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு ேற்றும் கடவுச் 

தசால்கை பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் தகாள்ளைாம் / பதிவிறக்கமும் தசய்து தகாள்ளைாம். 
இ) இகையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி (PRINT) அல்ைது தவறு எந்தவிதோன ஆதார 

ஆவைங்ககளயும் ததர்வாகையத்திற்கு அனுப்ப தவண்டாம்.  
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவாறு) 

16. ஆவைங்கள் பதிதவற்றம் 
1. இந்தப் பதவிக்கான விண்ைப்பத்கதப் தபாறுத்தவகர, விண்ைப்பதாரர்கள் இகைய வழி 

விண்ைப்பத்கத சேர்ப்பிக்கும்தபாது சான்றிதழ்கள் / ஆவைங்ககள இகைய வழி விண்ைப்பத்தில் 
வழங்கப்பட்ட அகனத்து உரிகே தகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் ஆதரவாக கட்டாயோக பதிதவற்றம் 
தசய்யாேல், இகையவழி விண்ைப்பத்கத சேர்ப்பிக்க அனுேதிக்கப்பட ோட்டார்கள். 
 விண்ைப்பதாரர்களால் பதிதவற்றம் தசய்த சான்றிதழ்ககள தங்கள் ஒரு முகறப் பதிவின் மூைோக 
சரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ளது. ஏததனும் சான்றிதழ்கள் தவறாகப் பதிதவற்றப்பட்டாதைா அல்ைது பதிதவற்றம் 
தசய்யப்படாவிட்டாதைா அல்ைது ஆவைங்ககளப் பதிதவற்றுவதில் ஏததனும் ோற்றங்கள் தசய்யப்பட 
தவண்டுோயின் விண்ைப்பதாரர்கள், குறிப்பிட்ட பதவிக்கான நுகழவுச் சீட்டு வழங்கும் நாளுக்கு இரண்டு 
நாட்களுக்கு முன்பு வகர / கணினி வழித் ததர்வு நகடதபறுவதற்கு பன்னிதரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வகர 
ஆவைங்ககளத் திருத்த ேற்றும் பதிதவற்றம் தசய்ய அனுேதிக்கப்படுவார்கள். 

(தேலும் விவரங்களுக்கு “பிற்தசர்க்கக III மற்றும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறகள் பத்தி  2 (w) ஐக் 
காண்க) 
 2. விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகவல்- சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கைந்தாய்வு சதாடர்பான நததி 
மற்றும் நநரம் நபான்ை தனிப்பட்ட தகவல்கள் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு தபால் மூைம் அனுப்பப்படமாட்டாது. 
அவ்விவரங்கள் நதர்வாலைய இலையதளத்தில் சவளியிடப்படும். இருப்பினும் விண்ைப்பதாரர்களின் 
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பதிவு சசய்யப்பட்ட அலைநபசி எண் / மின்னஞ்சலிற்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் நநர்காைல் 
ஆகியவற்றிற்கான நததி மற்றும் நநரத்லத வழங்க நதர்வாலையம் கூடுதல் வசதிலய சசய்கிைது.  
அலனத்து புதுப்பிக்கப்பட்ட விவரங்கள்/ தகவல்களுக்கு நதர்வாலைய இலையதளத்லத அவ்வப்நபாது 
பார்லவயிடுமாறு விண்ைப்பதாரர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிைார்கள்.  சதாழிநுட்ப சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட 
காரைங்களால் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு குறுஞ்சசய்தி/மின்னஞ்சல் சசன்ைலடவதில் / சபறுவதில் சிக்கல் 
/ தாமதம் ஏற்பட்டால் (தவறினாலும்) நதர்வாலையம் அதற்கு சபாறுப்பாகாது.  குறுஞ்சசய்தி அல்ைது 
மின்னஞ்சல் சபைாத விண்ைப்பதாரர்களிடமிருந்து சபைப்படும் நகாரிக்லககள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

17. விண்ைப்பம் சேர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் 
இகையவழி மூைம் 11.11.2022 அன்று இரவு 11.59 ேணி வகர திருத்த /விண்ைப்பிக்க இயலும். பின்னர் 
அச்தசகவ நிறுத்தப்படும்.  இலையவழி விண்ைப்பத்லத 16.11.2022 நள்ளிரவு 12.01  மணி முதல் 18.11.2022 
இரவு 11.59 மணி வலர  திருத்தம் சசய்யைாம்.   இகைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இகைத்து பதிதவற்றம் 
தசய்த ஆவைங்கள் / சான்றிதழ்கள் ோற்ற / பதிதவற்ற / மீள்பதிதவற்றம் தசய்ய 26.01.2023 அன்று இரவு 11.59  
ேணி வகர அனுேதிக்கப்படுவர். பின்னர் அச்தசகவ நிறுத்தப்படும். 
(தேலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு ததர்வாகையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுகறககள” 
ததர்வாகையத்தின் இகையதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல் காைைாம்) 

 
 

ஏற்றுக்சகாள்ள மறுத்தல் (Disclaimer) 

இலைக்கல்வி தகுதி குறித்த அரசாலைகள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் 
நதர்வாலையத்தின் இலையதளத்தில் உள்ளன. இருப்பினும், அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
இலைக்கல்வித் தகுதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட இலைக்கல்வித் தகுதி ஒன்றிலன 
விண்ைப்பதாரர் சபற்றிருப்பின் அது குறித்த அரசாலை இவ்வறிவிக்லகயின் நததியன்நைா 
அல்ைது முன்னநர சவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். விண்ைப்பதாரர்கள் அரசாலை குறித்த 
தகவல்கலள விண்ைப்பிக்கும்சபாழுது அளிக்கப்படவும் மற்றும் நகலிலன 
நகட்கப்படும்சபாழுது சமர்ப்பிக்கவும் நவண்டும். அவ்வாறு சசய்யத் தவறும் பட்சத்தில் 
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். இலைக்கல்வி தகுதி குறித்த அரசாலைகள் 
இவ்வறிவிக்லகயின் நததிக்கு பின்னர் சவளியிடப்பட்டிருந்தால் அலவ இந்த சதரிவிற்கு 
கருத்தில் சகாள்ளப்படமாட்டாது. 
 

சசயைாளர் 

 

 

 

 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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பிற்நசர்க்லக -I 
The following qualifications are declared as Equivalent. 

 
S.No Qualification G.O in which ordered 

1)  பாரதியார ் பல்கலலக்கழகத்தால் 

வழங்கப்படும் நுண்ணுயிரியல் (B.Sc. 

Microbiology) பட்டப்படிப்பானது தாவரவியல்/ 

விலங்கியல் (B.Sc Botany/ Zoology) 

பட்டப்படிப்பிற்கு இலணயானது. 

G.O.(Ms).No.254, Personnel and 

Administrative Reforms 

(R)Department,dated22.10.98 

2)  Five year integrated course (M.Sc., Zoology) 

offered by Annamalai University as equivalent 

to corresponding UG degree B.Sc Zoology 

G.O.(Ms).No.75, Personnel and 

Administrative Reforms (M) 

Department, dated 30.06.2011. 

3)  B.Sc (Animal Science and Bio-Technology) in 

the academic year of 2002-03, B.Sc (Advanced 

Zoology and Bio-Technology) in the Academic 

year of 2005-06 and B.Sc (Zoology with Bio-

Technology) in the academic year of  2008-09 

as equivalent  to B.Sc Zoology(Bharathiyar 

University).. 

G.O.(Ms).No.104, Higher Education 

(H2) Department, dated 

22.06.2012. 

4)  B.Sc Environmental Zoology awarded by 

Bharathidasan University as equivalent to B.Sc 

Zoology 

G.O.(Ms).No.58, Higher Education 

(K2) Department, dated 

15.04.2013. 

5)  B.Sc Advanced Zoology and Bio -Technology 

awarded by University of Madras equivalent to 

B.Sc degree in Zoology. 

G.O.(Ms).No.117,Higher 

Education (K2) Department, 

dated 02.07.2013. 

6)  B.Sc Zoology Specialisation in Bio-Technology 

offered by Holy Cross College 

(Autonomous),Trichy awarded by Bharathidasan 

University as equivalent to B.Sc Zoology, 

University of Madras. 

B.Sc Applied Zoology semester  course awarded 

by Madurai Kamaraj University as equivalent to 

B.Sc Zoology semester course. 

G.O.(Ms).No.270, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 31.12.2013. 

7)  B.Sc (Special) Zoology (Special in Bio-

Technology) awarded by Lady Doak College 

affiliated to Madurai Kamaraj University is 

equivalent to B.Sc Zoology. 

B.Sc Advanced Zoology and Bio-Technology 

awarded by Manonmaniyam Sundaranar 

University till 2009-10 (Subsequently the 

nomenclature of the said post has been 

changed as B.Sc Zoology) is equivalent to B.Sc 

Zoology. 

G.O.(Ms).No.27, Higher Education 

(K2) Department, dated 

13.02.2014. 

8)  B.Sc Zoology with Bio-Technology awarded by 

A.V.V.M Sri Pushpam  College (Autonomous), 

Bharathidasan University is equivalent to B.Sc 

Zoology. 

G.O.(Ms).No.112, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 18.07.2014. 

9)  B.Sc Advanced Zoology and Bio-Technology 

course awarded by Vivekananda College 

affiliated to Madurai Kamaraj University is 

Equivalent to B.Sc. Zoology. 

G.O.(Ms).No.116, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 22.07.2014. 



23 
 

பிற்நசர்க்லக -II 
SYLLABUS 

Paper-I 

FISHERIES TECHNOLOGY AND NAVIGATION  

 (DIPLOMA STANDARD) 

SUBJECT CODE: 327 

 

UNIT –I: FISHERY BIOLOGY 

Classification of fishes – Morphometric and Meristic Characters – Length weight 

Relationship- Food and Feeding Habits – Reproductive Biology- Fish Physiology – 

Developmental Biology of Fin Fish, Shell fishes – Aquatic Ecology. 

UNIT –II: INLAND & MARINE FISHERIES 

Capture fishery resource of India – Major Riverine fisheries of India – Lake Fisheries 

Reservoir Fisheries – Cold Water Fisheries – Pollution in Inland Waters. 

Principal Marine Fisheries of Indian Coasts–Crustaceanfishery resources-shrimps, 

lobsters- Molluscan resources-Gastropods, Bivalves- Sea weed Resources –– Von 

Betalanffy’s Growth equation –growth parameters – mortality parameters-Maximum 

Sustainable Yield-Distribution of living organisms in the Sea. 

UNIT –III: NAUTICAL TECHNOLOGY 

Compass – Navigational Charts – Mercator Projections – Buoyage System – 

International Codeflag signals –Navigational lights-Firefighting –Strom Signals – 

Distress Signals – Life Saving Appliances-Life buoy-Life jackets-Life raft. 

UNIT – IV: FISH PROCESSING TECHNOLOGY 

Proximate composition of fish –principle of fish spoilage– Rigor Mortis – Drying, Salt 

drying, Icing, Freezing, Canning, Fishery by products, Fish packaging technology. 

UNIT –V: AQUACULTURE 

Site selection   for fish culture –composite fish culture– Plankton – Fertilization – 

Aqua feeds – Pond disinfection with lime -Water quality management – Disease 

control-common fresh water ornamental Fishes. 

UNIT – VI: OCEANOGRAPHY AND METEOROLOGY 

Waves- Tides- Currents- El – Nino – Salinity – Tsunamis – Weather – Climate – 

humidity- Tropical Cyclones – Atmospheric pressure. 
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UNIT –VII: FISHING GEAR AND CRAFT TECHNOLOGY 

Classification of Fishing Gear – Fishing Gear Materials –Modern Fishing gears – 

Trawls, Gill, Nets, Longlines Fishing Gear Accessories – Fishing Crafts of Indian Coast 

– Wooden boat construction – Steel boat construction – FRP boat Construction-Dry 

docking.– Boat building yards. 

UNIT –VIII: FISHERY ECONOMICS 

Basic Economic terminologies – Elasticity – Price, Income – Cost, returns – 

Marketing – Co-operatives – Socio economic Survey – economics of fish and fish 

seed production system-economics of marine capture fisheries. 

UNIT –IX: FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 

Open Access Fisheries- Maximum Sustainable Yield (MSY),– Fishing holidays, Mesh 

size regulations- Growth over fishing – Recruitment over fishing – Ecosystem 

approach for fisheries management -EEZ-Marine fisheries regulations. 

UNIT –X: FISHERY ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 
 

Site selection for fish farm- types of ponds-Pumps, Aerators, Sluice, Monk- canals- 

types of dykes –Classification of Engines – Marine diesel Engines – parts of IC 

engines – Fishing machineries -Net hauler, Winch,.– Fish processing machineries.- 

Canning machineries-Refrigeration machineries. 

Principles of electricity-Batteries- Principles of Radio Transmission-RADAR –sound 

propagation in water - Fish finding Equipments – Echo Sounder – SONAR –– 

Communication Equipments – Radio Telephone. 
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ZOOLOGY 

                                      (DEGREE STANDARD)  

CODE NO: 270 

UNIT I 
 

Non-Chordata: General organisation - Classification with diagnostic features upto 

classes. Evalutionary relationship among taxa, symmetry. 

Protozoa: Structure, reproduction and life history of Amoeba, Paramecium, 

Trypanosoma, Plasmodium, Monocystis, Leishmania - locomotion, nutrition, economic 

importance. Porifera: Sponges canal system, skeleton, reproduction and economic 

importance. 

Coelenterata: Diploblastic organization - life history of obelia and Aurelia, 

Metagenesis - Polymorphism in Hydrozoa. Corals and Coral formation - relationships 

of Cnidaria and Acnidaria. Helminthes: Structure and life history of Planaria, Fasciola, 

Teania, Ascaris and Wucheriria - parasitic adaptations - Helminthes in relation to 

man. 

Annelida: Nereis, earthworm and leech - Coelom and metamerism - modes of life in 

polychactes. Onychophora: Structure, affinities and distribution of Peripatus. 

Arthropoda: Prawn, Scorpion and Cockroach - Larval forms and parasitism in 
Crustacea 

- Mouth parts, vision, respiration and excretion. Metamorphosis and social life in 

insects. Mollusca: Freshwater mussel, pila, sepia. Echinodermata: General 

organisation - Water vascular system. Larval forms and affinities. 

UNIT II 

Prochordata: Amphioxus, Balanoglossus - Ascidian retrogressive Metamorphosis, 

neoteny and affinities. 

Chordata: General Organisation - Characters, Outline, classification upto class level. 

Pisces: Locomotion, migration, respiration, Parental care, economic importance; 

structure and affinities of dipnoi. 

Amphibia: Origin of amphibians – Respiration, Parental care - South Indian 

amphibians. Reptiles: Origin - Conquest of land - adaptations to live on land, 

adaptive radiation - Temporal Vacuities - identification of poisonous and non-

poisonous snakes - poison apparatus – South Indian snakes. 



26 
 

Birds: Origin - flight adaptations - mechanism of flight - double respiration - 

migration - Flightless birds. 

Mammals: Dentition, skin derivatives - distribution - adaptive radiation. Protothria, 

Metatheria, eutheria and their Phylogenetic relationships. 

UNIT III 

Cell and Molecular Biology: Cellular Organelles - Structure and function - Plasma 

membrane, Mitochondria, Golgi bodies, Endoplasmic reticulum and Ribosomes – 

Nucleus and Nucleolus. Cell division, cell cycle; Chromosomes - DNA structure and 

function, replication of DNA, Genetic code - RNA and protein synthesis. Gene 

expression, regulation of gene expression in prokaryotes and Eukaryotes. 

Recombinant DNA - Genetic engineering, its uses in agriculture, industries and 

medicine. 

UNIT IV 

 
Genetics: Mendelian concepts, multiple alleles, blood groups, Rh-factor. Linkage, 

crossing over - mutation (Natural and induced); Sex chromosomes, Sex 

determination and Sex Linked inheritance - Chromosome number and form ploidy - 

cytoplasmic inheritance – Karyo types – chromosome mapping, Normal and abnormal 

genetic disorders; Bio-chemical genetics – Eugenics. Human genome Project. Bio-

statistics: Mean, Median and standard deviation. Bio-informatics: DNA and Protein 

sequence analysis, Prediction functional structure, protein folding, Phylogenetic tree 

construction. 

UNIT V 

Bio Chemistry: Bio-molecules, Structure and role of carbohydrates, lipids, proteins 

and amino acids - Glycolysis and kreb’s cycle - oxidation, reduction - oxidative 

phosphorylation - energy conservation and release, cyclic AMP, ATP; enzymes – 

mechanism; Hormones-classification biosynthesis and function. 

Physiology: With reference to mammals, digestion, nutrition, balanced diet - 

assimilation, intermediary/metabolism. Composition of blood - Coagulation, Transport 

of oxygen, Carbon dioxide, Blood pigments, Mechanism of respiration. Muscles, 

mechanism of muscle contraction. Temperature regulation, Acid base balance and 

homeostasis, Nerve impulses and conduction, neurotransmitters. 
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Receptors- photo, phono and chemo reception. Nephron and urine formation. 

Endocrine glands, testis, ovary and pituitary organs and their inter relationship. 

Physiology of reproduction in humans, Hormonal development in insects, pheromones 

and their uses. Bioluminescence. Biological clock. Physiology of immune response- 

Antigens – Immuno globulins - humoral and cell mediated immunity. T and B cells, 

mechanism of antibody formation - Immunodeficiency diseases; vaccination. 

UNIT VI 

 
Development Biology: Gametogenesis – fertilization, Pathenogenesis, type of eggs – 

blastulation, cleavage and gastrulation in frog and chick. Morphogenetic movements – 

organizer, potency, organogenesis with reference to ear, eye, kidney, brain. 

Formation and fate of extra embryonic membranes in chick. 

Plancentation- types, functions. - metamorphosis in Frog – Regeneration. Stem cells- 

sources, types and their uses in human welfare, IVF, embryo transfer and cloning - 

Aging and senescence. 

UNIT VII 

Environmental Biology: Biotic and abiotic factors, their role, Intra and inter specific 

association. Biogeochemical cycles. Ecosystem- structure and function of ecosystems, 

types of ecosystems. Ecological succession, Community structure - Stratification. 

Population and Population dynamic - Habitat ecology. Wild life, need for conservation 

management and methods of conservation. Sanctuaries with special reference to 

Tamil Nadu. Pollution - air, water and land - Perspective policy planning for the 

environment. 

UNIT VIII 

Evolution: Origin of life - Evolutionary theories - Contributions of Lamarck, Darwin 

and De Vries - present status of Darwinism and Lamarkism - modern synthetic 

concept - Hardy Weinberg Law - Polymorphism and mimicry in evolution. Speciation: 

evolutionary species concept – Isolation, mechanisms and their role, role of 

hybridization in evolution. Fossils and Fossilization, Indian fossils, Geological time 

scale. Origin and evolution of horse and man - Culture evolution and Biochemical 

evolution. 
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Animal distribution: Zoogeographical distribution - Continental and island fauna - 

Continental drift - Discontinuous distribution, adaptive radiation. Natural resources 

and their conservation. Alternative sources of energy. 

UNIT IX 
 

Economic Zoology: Parasitism and Commensalism - Protozoan Parasites and diseases, 

helminthes parasites and diseases of man and domestic animals; Beneficial and 

harmful insects. Insect pests on crops and stored products - Control methods. IPM. 

Sericulture, apiculture, lac culture, seaweed culture, vermiculture, - oyster culture 

and pearl formation, poultry, pisciculture and induced breeding, Shell fisheries, 

Aquaculture practices in Tamil Nadu and their impact on the environment and on 

agriculture. 

UNIT X 

 

Instrumentation and Bio-techniques: Microscopy-Phase contrast, fluorescent, TEM, 

SEM. Colorimetric techniques, Centrifugation techniques. Fixation, staining techniques. 

Electrophoretic techniques: Principles, AGE and PAGE. DNA finger printing, RFLP, 

RAPD and AFLP. 

---



PAPER -II 

SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION  
Part-A  

கட்டாய  தமிழ்தோழி தகுதித் ததர்விற்கான பாடத் திட்டம் 

(தகாள்குறி  வினாவிற்கான  தகைப்புகள்) 

பத்தாம் வகுப்பு  தரம் 

 
1. பிரித்ததழுதுதல் / தசர்த்ததழுதுதல். 

2. எதிர்ச்தசால்கை எடுத்ததழுதுதல். 

3. தபாருந்தாச் தசால்கைக் கண்டறிதல். 

4. பிகழதிருத்தம் (i) சந்திப்பிகழகய நீக்குதல் (ii) ேரபுப்பிகழகள், வழுவுச் தசாற்ககள நீக்குதல் / 

பிறதோழிச் தசாற்ககள நீக்குதல். 

5. ஆங்கிைச் தசால்லுக்கு தநரான தமிழ்ச் தசால்கை அறிதல். 

6. ஒலி ேற்றும் தபாருள் தவறுபாடறிந்து சரியான தபாருகளயறிதல். 

7. ஒரு தபாருள் தரும் பை தசாற்கள். 

8. தவர்ச்தசால்கைத் ததர்வு தசய்தல். 

9. தவர்ச்தசால்கைக் தகாடுத்து / விகனமுற்று, விகனதயச்சம், விகனயாைகையும் தபயர், 
ததாழிற்தபயகர / உருவாக்கல். 

10. அகரவரிகசப்படி தசாற்ககள சீர் தசய்தல். 

11. தசாற்ககள  ஒழுங்குப்படுத்தி  தசாற்தறாடராக்குதல். 

12. இரு விகனகளின் தபாருள் தவறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குவிந்து-குவித்து 

13. விகடக்தகற்ற  வினாகவத் ததர்ந்ததடுத்தல். 

14. எவ்வகக வாக்கியம் எனக் கண்தடழுதுதல் - தன்விகன, பிறவிகன, தசய்விகன, 

தசயப்பாட்டு விகன  வாக்கியங்ககளக் கண்தடழுதுதல். 

15. உவகேயால் விளக்கப்தபறும் தபாருத்தோன தபாருகளத் ததர்ந்ததழுதுதல் 

16. அலுவல் சார்ந்த தசாற்கள் (ககைச்தசால்) 

17. விகட வகககள். 

18. பிறதோழிச் தசாற்களுக்கு இகையான தமிழ்ச் தசாற்ககளக் கண்டறிதல் (எ.கா.) தகால்டு 
பிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 

19. ஊர்ப் தபயர்களின்  ேரூஉகவ  எழுதுக (எ.கா.) தஞ்சாவூர் – தஞ்கச 

20. நிறுத்தற்குறிககள அறிதல். 

21. தபச்சுவழக்கு, எழுத்துவழக்கு (வாரான் – வருகிறான்). 

22. தசாற்ககள இகைத்து புதிய தசால் உருவாக்கல். 

23. தபாருத்தோன காைம் அகேத்தல் 

 (இறந்தகாைம், நிகழ்காைம், எதிர்காைம்). 

24. சரியான வினாச்தசால்கைத் ததர்ந்ததடு. 

25. சரியான இகைப்புச் தசால் 

(எனதவ, ஏதனனில், ஆககயால், அதனால், அதுதபாை). 

26. அகடப்புக்குள் உள்ள தசால்கைத் தகுந்த இடத்தில் தசர்க்க. 

27. இருதபாருள் தருக. 

28. குறில் – தநடில் ோற்றம், தபாருள் தவறுபாடு. 

29. கூற்று, காரைம் – சரியா? தவறா? 
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30. ககைச் தசாற்ககள அறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence – தசயற்ககநுண்ைறிவு 

                   Super Computer – மீத்திறன் கணினி 
31. தபாருத்தோன தபாருகளத் ததரிவு தசய்தல் 
32. தசாற்களின் கூட்டுப் தபயர்கள் (எ.கா.) புல் –புற்கள் 

33. சரியான ததாடகரத் ததர்ந்ததடுத்தல் 

34. பிகழதிருத்துதல் (ஒரு-ஓர்) 
35. தசால் – தபாருள் – தபாருத்துக 

36. ஒருகே-பன்கேபிகழ 

37. பத்தியிலிருந்து  வினாவிற்கான  சரியான  விகடகயத்  ததர்ந்ததடு. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



31 
 

Code No.003  

தாள்-II 
பகுதி - ஆ 

தபாது அறிவு (பட்டயப் படிப்புத் தரம்) 
(தகாள்குறி வினா வககக்கான தகைப்புகள்) 

1. தபாது அறிவியல் 
i. தபரண்டத்தின் இயல்பு – இயற்பியல் அளவுகளின் அளவீடுகள் – இயக்கவியலில் தபாது 

அறிவியல் விதிகள் – விகச,  அழுத்தம் ேற்றும் ஆற்றல் – அன்றாட வாழ்வில் இயந்திரவியல்,  
மின்னியல் , காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, தவப்பம் ேற்றும் அணுக்கரு இயற்பியலின் அடிப்பகட 
தகாட்பாடுகளும் அதன் பயன்பாடுகளும். 

ii. தனிேங்களும் தசர்ேங்களும், அமிைங்கள், காரங்கள், உப்புகள், தபட்தராலிய தபாருட்கள், 
உரங்கள்,  பூச்சிக்தகால்லிகள்,  உதைாகவியல் ேற்றும் உைவில் கைப்படம். 

iii. உயிரியலின் முக்கிய தகாட்பாடுகள், உயிரினங்களின் வககப்பாடு, பரிைாேம், ேரபியல், 
உடலியல், ஊட்டச்சத்து, உடல்நைம் ேற்றும் சுகாதாரம், ேனித                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
தநாய்கள். 

iv. சுற்றுப்புறச் சூழல் அறிவியல். 
 

                 
2. 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

i. அண்கே நிகழ்வுகளின் ததாகுப்பு – ததசியச் சின்னங்கள் – ோநிைங்கள் குறித்த விவரங்கள் – 
தசய்திகளில் இடம்தபற்ற சிறந்த ஆளுகேகளும் இடங்களும் – விகளயாட்டு –நூல்களும் 
ஆசிரியர்களும். 

ii. நைன்சார் அரசுத் திட்டங்கள்–தமிழ்நாடு ேற்றும் இந்தியாவின் அரசியல் கட்சிகளும் ேற்றும் 
ஆட்சியல் முகறகளும். 

iii. அறிவியல் ேற்றும் ததாழில் நுட்பத்தில் அண்கேக்காை கண்டுபிடிப்புகள்–புவியியல் 
அகடயாளங்கள் –  தற்தபாகதய சமூக தபாருளாதார பிரச்சிகனகள். 

 

3. புவியியல் 

i. புவி அகேவிடம் – இயற்கக அகேவுகள் – பருவேகழ, ேகழப்தபாழிவு,  வானிகை ேற்றும் 
காைநிகை – நீர்வளங்கள் – ஆறுகள் – ேண், கனிே வளங்கள் ேற்றும் இயற்கக வளங்கள் – காடு 
ேற்றும் வன உயிரினங்கள் – தவளாண் முகறகள். 

ii. தபாக்குவரத்து –  தகவல் ததாடர்பு. 

iii. தமிழ்நாடு ேற்றும் இந்தியாவில் ேக்கள் ததாகக அடர்த்தி ேற்றும் பரவல். 

iv. தபரிடர்  –   தபரிடர் தேைாண்கே   –   சுற்றுச்சூழல்  –   பருவநிகை ோற்றம். 
 

4. இந்தியாவின் வரைாறு ேற்றும் பண்பாடு 

i. சிந்து சேதவளி நாகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள்,  முகைாயர்கள் ேற்றும் ேராத்தியர்கள் 
– ததன்இந்திய வரைாறு. 

ii. இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், தவற்றுகேயில்ஒற்றுகே – இனம்,  தோழி, வழக்காறு. 
iii. இந்தியா ஒரு ேதச்சார்பற்ற நாடு. 
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5. இந்திய ஆட்சியியல் 
i. இந்திய அரசியைகேப்பு – அரசியைகேப்பின் முகவுகர – அரசியைகேப்பின் முக்கிய கூறுகள்– 

ஒன்றியம்,   மாநிைம் ேற்றும் யூனியன் பிதரதசங்கள். 

ii. குடியுரிகே, அடிப்பகட உரிகேகள், அடிப்பகடக் கடகேகள், அரசின் தநறிமுகறக் 
தகாட்பாடுகள். 

iii. ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுேன்றம் –  ோநிை நிர்வாகம், ோநிை சட்டேன்றம் – 
உள்ளாட்சி அகேப்புகள்,  பஞ்சாயத்துராஜ். 

iv. கூட்டாட்சியின் அடிப்பகடத் தன்கேகள்: ேத்திய –ோநிை உறவுகள். 

v. ததர்தல் – இந்திய நீதிஅகேப்புகள்  – சட்டத்தின் ஆட்சி. 

vi. தபாதுவாழ்வில் ஊழல் – ஊழல்தடுப்பு நடவடிக்கககள் – தைாக்பால் ேற்றும் தைாக்ஆயுக்தா – 
தகவல் அறியும் உரிகே  –  தபண்களுக்கு அதிகாரேளித்தல் – நுகர்தவார் பாதுகாப்பு 
அகேப்புகள் – ேனித உரிகேகள் சாசனம். 

 

6. இந்தியப்தபாருளாதாரம் 

i. இந்தியப் தபாருளாதாரத்தின் இயல்புகள்– ஐந்தாண்டு திட்ட ோதிரிகள் – ஒரு ேதிப்பீடு–
திட்டக்குழு ேற்றும் நிதிஆதயாக். 

ii. வருவாய் ஆதாரங்கள் – இந்திய ரிசர்வ் வங்கி – நிதி ஆகையம்   –ேத்திய ோநிை 
அரசுகளுக்கிகடதயயான நிதிப்பகிர்வு – சரக்கு ேற்றும் தசகவவரி. 

iii. தபாருளாதார தபாக்குகள் – தவகைவாய்ப்பு உருவாக்கம், நிைச்சீர்திருத்தங்கள்ேற்றும் 
தவளாண்கே – தவளாண்கேயில் அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – 
ததாழில்வளர்ச்சி – ஊரக நைன்சார் திட்டங்கள் – சமூகப் பிரச்சிகனகள் – ேக்கள் ததாகக, 
கல்வி, நைவாழ்வு, தவகைவாய்ப்பு,  வறுகே. 

 

7. இந்திய ததசிய இயக்கம் 

i. ததசிய ேறுேைர்ச்சி – ஆங்கிதையர் ஆட்சிக்கு எதிரான ததாடக்ககாை எழுச்சிகள் – இந்திய 
ததசிய காங்கிரஸ் – தகைவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்தபத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், 
வ.உ.சிதம்பரனார், தந்லத சபரியார், ஜவஹர்ைால்தநரு,  ரவீந்திரநாத்  தாகூர்,  காமராசர் 
,ேகாத்ோகாந்தி, தேௌைானா அபுல்கைாம் ஆசாத்,  இராஜாஜி, சுபாஷ்சந்திரதபாஸ், 
முத்துதைட்சுமி அம்கேயார்,  மூவலூர் இராோமிர்தம் ேற்றும் பை ததசத் தகைவர்கள். 

ii. தமிழ்நாட்டு விடுதகைப் தபாராட்டத்தின் பல்தவறு நிகைகள் ேற்றும் இயக்கங்கள். 
 

8. தமிழ்நாட்டின் வரைாறு,  பண்பாடு, ேரபு ேற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள் 

i. தமிழ் சமுதாய வரைாறு அது ததாடர்பான ததால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்ககாைம் முதல் 
இக்காைம் வகரயிைான தமிழ் இைக்கியம். 

 ii.திருக்குறள்: 

(அ) ேதச்சார்பற்ற தனித் தன்கேயுள்ள இைக்கியம். 
(ஆ) அன்றாட வாழ்வியதைாடு ததாடர்புத்தன்கே. 
(இ) ோனுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம். 
(ஈ) திருக்குறளும் ோறாத விழுமியங்களும் – சேத்துவம், ேனிததநயம் முதைானகவ. 
(உ) சமூக அரசியல் தபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் தபாருத்தப்பாடு. 
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(ஊ) திருக்குறளின் தத்துவக் தகாட்பாடுகள். 
iii.விடுதகைப் தபாராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு – ஆங்கிதையருக்கு  எதிரான ததாடக்ககாை 

கிளர்ச்சிகள் – விடுதகைப் தபாராட்டத்தில் தபண்களின் பங்கு. 
iv.தமிழ்நாட்டின் பல்தவறு சீர்திருத்தவாதிகள், சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ேற்றும் ோற்றங்கள். 
 

9. தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் 

i. சமூக நீதியும் சமூக நல்லிைக்கமும் சமூகப் தபாருளாதார தேம்பாட்டின் மூைாதாரங்கள். 

ii. தமிழகத்தின் கல்வி ேற்றும் நைவாழ்வு முகறகேகள். 

iii. தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் தபாருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும்.  

 

10
. 

திறனறிவும் ேனக்கைக்கு நுண்ைறிவும் (APTITUDE & MENTAL ABILITY) 

i. சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்தபரு தபாதுக்காரணி – மீச்சிறு தபாதுேடங்கு 
ii. விகிதம் ேற்றும் விகிதாச்சாரம். 

iii. தனிவட்டி – கூட்டுவட்டி– பரப்பு –தகாள்ளளவு– காைம் ேற்றும் தவகை. 
iv. தருக்கக் காரைவியல் –  புதிர்கள் –  பககட –  காட்சிக் காரைவியல் – எண் எழுத்துக் 

காரைவியல் – எண்வரிகச. 

********* 
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பிற்நசர்க்லக –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 or its equivalent 

3. 

Educational Qualification: 

Diploma/ UG Degree/ PG Degree/ IPG Degree/ M.Phil/ Ph.d degree certificate/ 

Consolidated Mark Sheet 

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

(if applicable) 

5. 
PSTM Certificate up to the prescribed entire qualification (if applicable) (As 

mentioned in para 13(B)(ii)(iii)(iv) of the Notification) 

6. Community Certificate 

7. Destitute Widow Certificate (if applicable) 

8. Ex-Servicemen  (if applicable) 

9. Transgender ID Card with Gender (if applicable) 

10. Gazetted copy for name change (if applicable) 

11. No Objection Certificate (if applicable) 

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

pending cases for Criminal cases registered (if applicable) 

13. 
Differently Abled person Certificate in prescribed format  (if claimed in the 

online application)  

14. Other documents (if any) 

 

For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants” 
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APPENDIX-I 
Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _________________________________(name of the 
candidate with disability) a person with ________________________( nature and percentage of disability 
as mentioned in the certificate of disability), S/O/D/o__________________ a resident of 
______________________________ (Village / District / State)  and to state that He / She has physical 
limitation which hampers his/her writing capabilities owning to his/her disability. 

Due to the above mentioned disability following concession may be given:- 

1. Exemption from tamil/second language  
2. Extra _________ hours for writing theory exam. 
3. Allocation of a scribe. 
4. Over looking spelling mistakes and grammatical errors. 
5. Using calculator / assistive devices. 
6. __________________(any other assistive devices or concessions). 
                   *strike out the not applicable. 
 

Signature 
                          (Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent/signature of the     

notified medical authority of a Government health care institution) 
 

Name & Designation 
Name of the Government Hospital/ Health Care Centre/The notified medical authority 

 
Place: 
Date: 

 
Signature / Thumb impression                                                                                        
 
of the Differently abled person 

 
 

Note: 
 

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/ disability 
 (eg, Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic specialist/ PMR .etc) 

 
 

  

 
 

(Photo of the Differently 
Abled Person and Stamp to be 

fixed here) 
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பிற்நசர்க்லக –IV 
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பிற்நசர்க்லக –V 
COMPUTER BASED TEST (CBT) 
IMPORTANT INSTRUCTIONS 

OBJECTIVE TYPE 
 

 
a) One question will be displayed on the screen at a time. 
. 

b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a 
countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the 
remaining time as Time Left. At the beginning of exam, timer will show 180 

minutes (240 minutes for Differently Abled candidates with scribe)which will 
reduce gradually with passage of time. When the timer reaches zero, the 

examination will end by itself and your examination will be submitted by the 
system automatically. 

 
c) Question Number Box: 

 
1. Question Number Box displayed on the right side of the screen will show the 

status of each question using one of the following symbols: 

 
 

The ‘Marked for Review’ status for a question simply indicates that you 
would like to look at that question again.  

 
2. You can click on the ">" arrow which appears to the left of question number 

box to minimize the question number box. This will enable you to view the 

question on a bigger area of the screen. To view the question number box 
again, you can click on "<" arrow which appears on the right side of the 

screen. 

You can click on  to navigate to the bottom and to navigate to  

the top of the question area, without scrolling. 
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3. The summary of number of questions answered, not answered, not visited, 
marked for review and answered and marked for review will be displayed 

above the question number box.  

 
d) Answering a Question 

 
i) The questions will appear on the screen in ascending order, which can be 

answered one by one. 

. 
ii) To select your answer of a question, click on the button of one of the 

options. 

 
iii) Click on Save and Next button after answering every question to 

save your answer. Otherwise your answer will not be saved.  
 

iv) To deselect your chosen answer, click on the button of the chosen option 
again or click on the Clear Response button. 

. 

     e)Instruction for enlarging images 

To view the image provided in the question in a bigger size, click on the 
image and rotate the scrolling wheel on the mouse. 

 

          Any attempt of malpractice found, will render you liable to such 
action or penalty as Commission may decide. 
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பிற்நசர்க்லக - VI 
சதரிவுமுலை குறித்த உத்நதச காை அட்டவலை 

 

வ.எண் நிகழ்வு காை வரிகச 

1. 
இகையவழி விண்ைப்பத்திகன விண்ைப்பிக்க/ 
விண்ைப்பத்திலுள்ள விவரங்ககளத் திருத்த / 
கட்டைம் தசலுத்த இறுதி நாள் 

11.11.2022 

2. இலையவழி விண்ைப்பத்லத திருத்தம் 
சசய்வதற்கான காைம் 

16.11.2022 - 12.01 மணி 
முதல் 18.11.2022-11.59 
மணி வலர 

3. 
சான்றிதழ்ககள பதிதவற்றம் தசய்ய / ோற்ற 
/மீள்பதிதவற்றம் தசய்ய இறுதி நாள் 

26.01.2023 

4. ததர்வு முடிவு தவளியீடு ஏப்ரல் 2023 

5. சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நம 2023 

6. கைந்தாய்வு நம 2023 

 
தசயைாளர் 

 
  

 
 
 
 
  
 


