
       
 

 

தமிழ்நாடு              பணிகளில் அடங்கிய              
பதவிக்கான காலிப் பணியிடங்களில் நநரடி நியமனம் செய்வதற்கான கணினி 
வழித் நதர்விற்கு 19.11.2022 அன்று வரர இரணய வழி மூலம் மட்டுநம 
விண்ணப்பங்கள்   வரநவற்கப்படுகின்றன. 

 
இந்த பதவிக்கான நதர்வு கணினி வழித் நதர்வாக நடத்தப்படும். 

 

எச்சரிக்கை 
 தேர்வாகையத்ேின் தேரிவுைள் அகைத்தும் விண்ைப்போரரின் 

ேரவரிகசப்படிதய தேற்தைாள்ளப்படுைின்றை. 
 தபாய்யாை வாக்குறுேிைகளச் தசால்லி, ேவறாை வழியில் தவகல 

வாங்ைித் ேருவோைக் கூறும் இகைத்ேரைர்ைளிைம் விண்ைப்போரர் 
ேிைவும் ைவைோை இருக்குோறு எச்சரிக்ைப்படுைின்றைர். 

 இதுதபான்ற ேவறாை ேற்றும் தேர்கேயற்றவர்ைளால் 
விண்ைப்போரருக்கு ஏற்படும் எவ்விே இழப்புக்கும் தேர்வாகையம் 
எந்ே விேத்ேிலும் தபாறுப்பாைாது. 

 இகையவழி விண்ைப்பத்ேில் குறிப்பிைப்படும் அகைத்துத் 
ேைவல்ைளுக்கும் விண்ைப்போரதர முழுப்தபாறுப்பாவார்.  
விண்ைப்போரர்  தேர்விற்கு இகையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாழுது, 
ஏதேனும் ேவறு ஏற்படின், ோங்ைள் விண்ைப்பித்ே இகையச் 
தசகவகேயங்ைகளதயா/தபாதுச் தசகவ கேயங்ைகளதயா குற்றம் 
சாட்ைக் கூைாது.  விண்ைப்போரர்    பூர்த்ேி தசய்யப்பட்ை இகையவழி 
விண்ைப்பத்ேிகை உரிய சான்றிேழ்ைளுைன்  [பிற்தசர்க்கை II-ல் 
ைாண்ை]இறுேியாை சேர்ப்பிக்கும் முன்ைர், ேன்கு சரிபார்த்ேப் பின்ைதர 
சேர்ப்பிக்குோறு அறிவுறுத்ேப்படுைிறார். 

 விண்ைப்போரர்ைள் இகைய வழி விண்ைப்பத்கே சேர்ப்பிக்கும்தபாது 
சான்றிேழ்ைள் / ஆவைங்ைகள இகைய வழி விண்ைப்பத்ேில் 
வழங்ைப்பட்ை அகைத்து உரிகே தைாரல்ைளுக்கும் / விவரங்ைளுக்கும் 
ஆேரவாை ைட்ைாயோை பேிதவற்றம் தசய்யாேல், இகையவழி 
விண்ைப்பத்கே சேர்ப்பிக்ை அனுேேிக்ைப்பை ோட்ைார்ைள். 
 

 

   
விளம்பர எண்.: 637 
அறிவிக்கை எண்.   31 /2022                                           ோள்:   21.10.2022 

ேேிழ்ோடு அரசுப் பைியாளர் 
தேர்வாகையம் 

 



2 

                                         
                                   /          / 
                                   
                 .                             
                                           
                                           
                                          
                                    
                 . 

1.            - 
விண்ணப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டணமாக 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 விண்ணப்பங்கள் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 5 
வருட காலங்களுக்கு செல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் 
கட்டணத்ரதச் செலுத்தி புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும்.  நிரந்தர பதிவானது 
எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ணப்பமாக கருதப்படமாட்டாது. 
தேலும்விவரங்ைளுக்கு “விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாைஅறிவுகரைள்” பத்ேி-2-
ஐைாண்ை) 

 
2.       பைியிைங்ைள் பற்றிய விவரங்ைள் 
 

பேவியின் தபயர்  
பைியின் தபயர் 

ேற்றும் 
பைிக்குறியீட்டு எண் 

ைாலிப் 
பைியிைங்ைளின் 

எண்ைிக்கை  

சம்பள 
ஏற்ற 
முகற 

             
(பேவிக் குறியீட்டு 
எண்: 2029) 

தமிழ்நாடு      
        பணிகள் 

(குறியீட்டு எண்: 052) 

12 (   
          

                 
      

ரூ.56,900—
2,09,200 

(ேிகல-23) 

 

 
குறிப்பு:- 
 

 

3. ைாலிப்பைியிைங்ைளுக்ைாை பைிர்ோைப் பட்டியல் 
                               . 

* முன்க ொணரப்பட்ட  ொலிப்பணியிடம் – 3 
 பி.வ.                                                                                                 -1 
           -             -1 
 

குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருந்தாலன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ரகயானது நதாராயமானதாகும். நமலும் காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ரக மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். விவரங்களுக்கு 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் காண்க. 
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 விரிவொக் ம்:-  கபொது.பி – கபொதுப் பிரிவு; பி.வ - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; பி.வ. (மு) - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லீம்); 
மி.பி.வ /சீ.ம - மி வும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் /சீர் மரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிரொவிடர்        -               
 

கபொ- கபொது; கப- கபண் ள்; த.வ.  – தமிழ் வழிக்  ல்வி;         -                    ,      -            -
              –                -                   –                               
         -                             -                -                           
    -               

4. முக்ைியோை ோட்ைள் ேற்றும் தேரம்:- 
 

 

 
 
குறிப்பு:-  

 இத் தேர்வின் தசயல்பாடுைளுக்ைாை உத்தேச ைாலேிர்ையம் தோைர்பாை பிற்தசர்க்கை 
–V-ஐ காண்க. 

 
 
 
 
 
 

அ அறிவிக்கை ோள்         21.10.2022 

ஆ 
இகையேளம் மூலம் விண்ைப்பங்ைள் 
சேர்ப்பிப்பேற்குரிய இறுேி  ோள் 

        19.11.2022 

                                   
     

24.11.2022 –                     
26.11.2022                   
 

ைைிைி வழித்தேர்வு ேகைதபறும் ோள் ேற்றும் தேரம் 
       
      
 

ோள் – 1 பாடத்தாள் 
Community  Medicine 
 (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
 

13.02.2023 
முற்பைல் 09.30 ேைி முேல் பிற்பைல் 

12.30 ேைி வகர. 

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

13.02.2023 
பிற்பைல் 02.30 ேைி முேல் பிற்பைல்  
05.30 ேைிவகர 
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5.ேகுேிைள் 
அ.வயது வரம்பு (    01  .07.2022 அன்றுள்ளபடி) 
 

விண்ைப்போர்ைளின் இை வகைைள் 
அேிைபட்ச வயது (பூர்த்ேி 
அகைந்ேவராை இருக்ை கூைாது) 

ஆ.ேி., ஆ.ேி(அ), ப.ப., ேி.பி.வ/ச.ீே., பி.வ., பி.வ.(மு) 
ேற்றும் அகைத்து வகுப்புைகளயும் 
சார்ந்ே ஆேரவற்ற   விேகவைள் 

வயது வரம்பு இல்கல 

“ஏகைதயார்” 
 

37 ஆண்டுைள் @ 

 
 
குறிப்பு:- 
@ அரசாகை(ேிகல)எண்.91, ேைிேவள தேலாண்கேத் (எஸ்) துகற, ோள் 13.09.2021-ன் 
படி, வயது உச்சவரம்பு                                    2 
                  . (35             37        ) 
 
விளக்ைம்:- 
 “உச்ச வயது வரம்பு இல்கல” என்றால் விண்ைப்போரர் விளம்பர 
அறிவிக்கை தவளியிைப்பட்ை ோளன்தறா/ பேவிக்கு தேரிவு தசய்யப்பட்ை 
ோளன்தறா ேற்றும் பேவியில் அேர்த்ேப்பட்ை ோளன்தறா 60 வயேிகை பூர்த்ேி 
தசய்ேிருக்ைகூைாது. 
குறிப்பு:- 
i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / ெீ.ம., பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) தவிர “ஏகைதயார்” 

ோேில, ேத்ேிய அரசில் ஐந்ோண்டுைள் அல்லது அேற்கு தேற்பட்டு முகறயாை 
பைியில் பைிபுரிந்து வருபவர் இப்பேவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் இருந்ோலும், 
இப்பேவிக்கு விண்ைப்பிக்ைத் ேகுேியற்றவர்ைள் ஆவார்ைள் 
.விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை அறிவுகரைள் பத்ேி  3(F) ஐக் ைாண்ை.(ேேிழ்ோடு 
அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

ii) The period of service rendered by a candidate as short service/Regular Commissioned 

Officer in the Army Medical Corps subject to a maximum period of five years, shall be 

excluded in computing his age. 

 

வயது வரம்புச் சலுகை 
i) ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய  ோற்றுத் ேிறைாளிைள்:- 
ேிர்ையிக்ைப்பட்ை வயது வரம்பிற்கு தேல் பத்ோண்டு வகர வயதுவரம்புச் சலுகை 
தபறத் ேகுேியுகையவராவார்ைள். 
[ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 64-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 
 

ii) முன்ைாள்இராணுவத்ேிைருக்கு 
அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/ெீ.ம, பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) தவிர ஏரனய வகுப்பிரனச் 

ொர்ந்தவர்களுக்கு  50 வயது வரர ெலுரக வழங்கப்படும். 
[ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி ேிபந்ேகைைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 63 ேற்றும் அரசாகை 

(ேிகல) எண்.91,  ேைிேவளதேலாண்கே (எஸ்) துகற, ோள் 13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
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ஆ) ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர், 
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுரகரயப் சபற முடியாது. 

[ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள்(பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 
  

ஆ) ைல்வித்ேகுேி   21.10. 2022   அன்றுள்ளபடி) 
விண்ணப்பதொரர் ள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  ல்வித் தகுதியினன    கபற்றிருக்   ழவண்டும். 
 

a) Must possess MBBS degree awarded by the Tamil Nadu 

Dr.M.G.R Medical University or by any other University 

recognized by the Medical Council of India. 

b) Must be a Registered Medical Practitioner within the meaning 

of the Tamil Nadu Medical Registration Act, 1914 (Tamil Nadu 

Act IV of 1914) 

c) Must possess Diploma in Public Health awarded by the Tamil 

Nadu Dr.M.G.R Medical University, Chennai or by any other 

University recognized by the Medical Council of India 

                                                  Or 

Must possess M.D.(Social and Preventive Medicine/Community 

Medicine) degree awarded by the Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical 

University or by any other University recognized by the Medical 

Council of India:  

                                                 Or 

 

Must possess Diplomate of National Board in Community Health 

Medicine awarded by the National Board of Examination, New 

Delhi; 

                                               Or 

Must possess Master of Public Health degree of any University 

recognized by the Medical Council of India; 

 

         Provided that if candidates with the qualification specified 

in item (c) above are not available for appointment by direct 

recruitment, candidates who possess the qualifications 

specified in items (a) and (b) may be appointed, subject to the 

following conditions, namely:- 

 

 

(i) They shall acquire the said qualification within the period 

of their probation.  Failing which, the appointing authority shall 

forthwith, by order, terminate their probation and discharge 

them from service; 

 

(ii) They shall execute a bond undertaking to serve the 

Government till they retire from service on attaining the age of 

Superannuation. 
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     -1:- 
i) Candidates so selected should undergo an Orientation Training Course in Public 

Health for a period of three months before their posting.  During the period of 
training, they shall be paid the first cell in level 23 in the Pay Matrix. 

ii) Private Practice:- Health Officers are not allowed to engage themselves in 

private practice after appointment. 

குறிப்பு –2-  
1. ேிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித் ேகுேியிகை  10+ 2 (அேற்கு இகையாைத் ேகுேி) + 

இளங்ைகலப் பட்ைம் ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள்) 
சட்ைம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  தபற்றிருக்ை தவண்டும்.. பட்ை 
படிப்பிற்ைாை இறுேி தேர்வு முடிவு தவளியிைப்பட்ை ோளாைது அறிவிக்கை 
ோளன்தறா அல்லது அேற்கு முந்கேய ோளாைதவா 
அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைதவண்டும். 

(ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 20(4) 
(iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

2. இகைக் ைல்வித் ேகுேி தபற்றிருப்போை உரிகே தைாரும் விண்ைப்போரர் 
இகைக்ைல்வி எை அறிவிக்ைப்பட்ை அரசாகையிகை சான்றாவைோை 
சேர்ப்பிக்கும் பட்சத்ேில் அவ்வரசாகையாைது தேர்வுக்ைாை அறிவிக்கை 
ோளன்தறா அல்லது அேற்கு முன்ைோைதவா   தவளியிைப்பட்டிருக்ை 
தவண்டும். தேலும், அவ்வரசாகையிகை இகையவழி விண்ைப்பத்துைன் 
இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்ய தவண்டும்.  ேவறும் பட்சத்ேில் 
அவ்விண்ைப்போரரின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய 
பிறகுேிராைரிக்ைப்படும்.அரசாகை இத்தேர்வின் அறிவிக்கை ோளுக்கு பிறகு 
தவளியிைப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்தைாள்ளப்பைோட்ைாது. 

[விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை அறிவுகரைள் பத்ேி 9ன் குறிப்பிகைக் ைாண்ை]. 
 
 
 

(இ) உைற்ேகுேி சான்றிேழ் 
 பைி ேியேைேிற்ைாை தேரிவு தசய்யப்படும் விண்ைப்போரர்ைள் ைீழ் 

குறிப்பிட்டுள்ள ேரத்ேில்  உைற்ேகுேிச் சான்றிேகழச் சேர்பிக்ை தவண்டும். 
ோேிரி படிவம் அறிவிக்கையின் பிற்தசர்க்கை – III-ல்  தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
இச் சான்றிகை தேரிவு தசய்யப்பட்ை தேர்வர், ேைது  ேியேை அலுவலரிைம் 
பைியில் தசரும் தபாது சேர்பிக்ை தவண்டும். 
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ேிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ள 
பார்கவயின் ேரம் 

உைற்ேகுேி சான்றிேழ் படிவம் 

பார்கவ ேரம்–III   தசயல் அலுவலர் பேவிக்கு 
ேிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ள படிவம். 

 
தேரிவிற்கு வரும்ைண்பார்கவ குகறபாடுகைய விண்ைப்போரர்ைள் ேகுேி 

வாய்ந்ே அரசுைண் ேருத்துவ ேிபுைரிைம் (Specialist) ைண்பார்கவத் ேகுேிச் 
சான்றிேகழப் தபற்று ேியேை அலுவலரிைம் சேர்ப்பிக்ை தவண்டும். 

 
(ஈ) ேேிழ் தோழியில் ேகுேி 
 

விண்ைப்போரர்ைள் தபாதுோை ேேிழறிவு தபற்றிருக்ை தவண்டும். 
(தேலும்விவரங்ைளுக்கு “விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைளில்” உள்ள 
பத்ேி 14(I)-ஐ ைாண்ை). 

 
6. ைட்ைைம் 
அ) பேிவுக் ைட்ைைம் 

ேிரந்ேிரப் பேிவுக்ைட்ைைம் (அ.ஆ(ேி) எண்.32, பைியாளர் (ே) ேிர்வாை 
சரீ்ேிருத்ேத்துகற, ோள் 01.03.2017-இன் படி ேிருத்ேியகேக்ைப்பட்ை 
ைட்ைைம்) 
குறிப்பு 
ேிரந்ேர பேிவில் பேிவு தசய்ே ோளிலிருந்து ஐந்ோண்டுைள் முடிவுறாே 
விண்ைப்போரர்ைள், இத்தேர்வுக்ைாை பேிவுக்ைட்ைைம் 
தசலுத்துவேிலிருந்து விலக்கு அளிக்ைப்படுைின்றைர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) தேர்வுக் ைட்ைைம் 
குறிப்பு 
ைீதழ குறிப்பிைப்பட்டுள்ள தேர்வுக்ைட்ைைச் சலுகை தபற 
ேகுேியுகையவர்ைள் ேவிர பிற விண்ைப்போரர்ைள், இகையவழி 
விண்ைப்பத்கேச் சேர்ப்பிக்கும்தபாது தேர்வுக்ைட்ைைம் தசலுத்ே 
தவண்டும். 

 
 
ரூ.200/- 

 
குறிப்பு 
 

(1) விண்ணப்பதாரர் தங்களுரடய ஒரு முரறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்ரண இரணப்பது 
கட்டாயமாகும். “விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைளில்” உள்ள பத்ேி 2(B)-ஐ 
ைாண்ை. 
 

(2) ஒருமுரறப்பதிவு என்பது பதிவு செய்தநாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரர 
செல்லுபடியாகும். ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ணப்பதாரர், 
ஒருமுரறப்பதிவிரன(One Time Registration), அதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்திரனச் 
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செலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும். ஒருமுரறப்பதிவு என்பது 
நதர்வுக்கான விண்ணப்பத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். விண்ணப்பதாரர் நதர்வு எழுத 
விரும்பும் ஒவ்சவாரு நதர்விற்கும், தனித்தனிநய இரணயவழியில் விண்ணப்பிக்க 
நவண்டும். [விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைளில்” உள்ள பத்ேி 2(C)-ஐ ைாண்ை]. 
 
தேர்வுக் ைட்ைைச் சலுகை:- 
 

வகை சலுகை 
1) ஆேிேிராவிைர்/ ஆேிேிராவிைர்(அருந்ேேியர்),  ைட்ைைம் தசலுத்ே தேகவயில்கல 
2)  பழங்குடியிைர் ைட்ைைம் தசலுத்ே தேகவயில்கல 
3)   ேிைவும் பிற்படுத்ேப்பட்ை வகுப்பிைர் / 
சரீ்ேரபிைர் 

மூன்று முகற ேட்டும் ைட்ைைம் 
தசலுத்ேத் தேகவயில்கல 

4) இஸ்லாேியரல்லாே பிற்படுத்ேப்பட்ை 
வகுப்பிைர் /பிற்படுத்ேப்பட்ை இஸ்லாேிய 
வகுப்பிைர் 

மூன்று முகற ேட்டும் ைட்ைைம் 
தசலுத்ேத் தேகவயில்கல 

5)  முன்ைாள் இராணுவத்ேிைர் இரண்டு முகற ேட்டும் ைட்ைைம் 
தசலுத்ேத் தேகவயில்கல. 
 

6) ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய 
ோற்றுத்ேிறைாளிைள் 

ைட்ைைம் தசலுத்ேத் 
தேகவயில்கல. 

7) ஆேரவற்ற விேகவைள் ைட்ைைம் தசலுத்ேத் 
தேகவயில்கல. 

 
குறிப்பு 

1 முந்ரதய விண்ணப்பங்களில் நகாரப்பட்ட                
அடிப்பரடயில், சமாத்த நதர்வுக்கட்டண இலவெவாய்ப்புகளின் 
எண்ணிக்ரக கணக்கிடப்படும். 

2 விண்ணப்பதாரர் சபறும் இலவெ கட்டணச் ெலுரக வாய்ப்புகளின் 
எண்ணிக்ரகயானது சதரிவின் எந்நிரலயிலும் நதர்வாரணயத்தால் 
ெரிபார்க்கப்படும்.  

3 
 

விண்ணப்பதாரர் தம்முரடய முந்ரதய விண்ணப்பங்களில் நகாரப்பட்ட 
கட்டணச் ெலுரக சதாடர்பான தகவல்கரள மரறத்து விண்ணப்பக் 
கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து கட்டணவிலக்குத் தவறாகக் நகாரும் 
பட்ெத்தில், அவருரடய விண்ணப்பம்                
               நிராகரிக்கப்படும். 

4 விண்ணப்பதாரர் நதர்வுக் கட்டண விலக்கு சதாடர்பான இலவெ 
ெலுரகரயப் சபறுவதற்கு இரணயவழி விண்ணப்பத்தில்  “ஆம்” அல்லது 
“இல்ரல” என்ற விருப்பங்கரள கவனமாகநதர்வு செய்யுமாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.  

5 விண்ணப்பதாரர்,       தன் விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் 
நதான்றும் தகவல்கரளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்கட்டணச் ெலுரக 
இதுவரர எத்தரன முரறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பரத தங்களின் 
சொந்தநலன் கருதி கணக்கிட்டு ரவத்துக்சகாள்ளுமாறு 
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அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

6 கட்டணச்ெலுரக நகாரி விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பமானது 
(விண்ணப்பிக்கப்பட்டபதவிகரளப்சபாருட்படுத்தாமல்) 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த இலவெ வாய்ப்புகளின் 
எண்ணிக்ரகயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குரறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

 7 அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இலவெவாய்ப்புகரள ஏற்கனநவ 
பயன்படுத்திக் சகாண்ட விண்ணப்பதாரர் / நதர்வுக்கட்டணச் ெலுரகரய 
சபற விரும்பாத விண்ணப்பதாரர் / நதர்வுக்கட்டணச் ெலுரக சபற 
தகுதியற்ற விண்ணப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டணச் ெலுரக சதாடர்பான 
நகள்விக்கு எதிராக “இல்ரல” என்ற விருப்பத்திரன சதரிவு செய்து   
நிர்ணயிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டணம் செலுத்தும்முரற மூலம் உரிய 
கட்டணத்ரத செலுத்த நவண்டும். 

8 விண்ணப்பதாரர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டணத்துடன் குறித்த 
நநரத்திற்குள்  விண்ணப்பத்திரன  ெமர்ப்பிக்கவில்ரலசயன்றால்,  உரிய 
வழிமுகறைகளப் பின்பற்றி ேிராைரிக்ைப்படும். 
(விண்ணப்பதாரர்களுக்கான  விதிமுரறகள்    பத்தி 6 ஐ க்  காண்க). 

7. தேர்வுக் ைட்ைைம் தசலுத்தும் முகற 
 
 தேர்வுக் ைட்ைைம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு ேட்டும்) இகையவழியில் 

(இகைய வங்ைி, பற்று அட்கை, ைைன் அட்கை) விண்ைப்பிக்ை 
ேிர்ையிக்ைப்பட்ை இறுேி ோளிற்குள்தசலுத்ே தவண்டும்.  

 விண்ைப்போரர்ைள்     தசகவக் ைட்ைைமும் தசர்த்து தசலுத்ே 
தவண்டும். 

 விண்ைப்போரர்ைளின் ைட்ைைச் சலுகைக்ைாை ேகுேியின் 
அடிப்பகையில்ோன் தேர்வுக்ைட்ைைம் தசலுத்துவேிலிருந்து விலக்கு 
தபற முடியும். 

 இகையவழியில் தேர்வுக் ைட்ைைம் தசலுத்ோேல், தேரடியாை 
தசலுத்தும் வகரவு ைாதசாகல /  அஞ்சல் ஆகை தபான்றகவ 
ஏற்றுக்தைாள்ளப்பைோட்ைாது. அத்ேகைய விண்ைப்பங்ைள் 
ேிராைரிக்ைப்படும். 

 ேிரந்ேர பதிவு செய்யும் முரறயில் பதிவு செய்துபதிவுக் கட்டணமாகரூ.150 

செலுத்தி பதிவு ஐடி சபற்றவர்கள் ேிரந்ேர 
பதிவுக்கட்டணத்ரதச்(அதாவதுரூ.150/-)செலுத்தத் நதரவயில்ரல, 

நதர்வுக்கட்டணம் செலுத்தினால் நபாதும். 

 தேர்வுக் ைட்ைைச் சலுகை தைாரும் விண்ைப்போரர்ைகளத் ேவிர 
ஏற்ைைதவ ேிரந்ேர பேிவு தசய்ே விண்ைப்போரர்ைள் இப்பேவிக்கு 
ேிர்ையிக்ைப்பட்ை தேர்வுக் ைட்ைைத்கே தசலுத்ே தவண்டும். ேிரந்ேரப் 
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பேிவு முகறயில் பேிவு தசய்துள்ள விண்ைப்போரர்ைள் ேிரந்ேர பேிவு 
முகறயில் பேிவு தசய்ே ோளிலிருந்து 5 வருை ைாலத்ேிற்கு பேிவுக் 
ைட்ைைம் தசலுத்துவேற்கு ேட்டும் விலக்கு அளிக்ைப்படும்.   
இந்ே ேிரந்ேரப் பேிவு இப்பேவிக்குரிய தேர்வுக் ைட்ைைோை 
ைருேப்பைோட்ைாது. 

 
(தேர்வு ைட்ைைம் தோைர்பாை“  விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை 
விேிமுகறைளில்”  பத்ேி – 2(V) ஐ ைாண்ை). 
 

8. சலுகைைள் 
 
(i) ஆேிேிராவிைர், ஆேிேிராவிைர் (அருந்ேேியர்), பட்டியல் பழங்குடியிைர், 

ேிைவும் பிற்படுத்ேப்பட்ை வகுப்பிைர்  / சரீ்ேரபிைர், ,பிற்படுத்ேப்பட்ை 
வகுப்பிைர்/ பிற்படுத்ேப்பட்ை இசுலாேிய வகுப்பிைர், ஆேரவற்ற விேகவ, 
முன்ைாள் இராணுவத்ேிைர், ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய ோற்றுத் 
ேிறைாளிைள்ேற்றும் பிற வகையிகைச் சார்ந்ேவர்ைளுக்ைாைவயது / ேகுேி 
ேற்றும் ைட்ைைச் சலுகைைள் குறித்ே விவரங்ைள் 
“விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்” பத்ேி  3(D),5 & 6 ஐக் ைாண்ை. 

(ii) தேதல குறிப்பிைப்பட்டுள்ள சலுகைகய தைாரும் விண்ைப்போரர்ைள் 
அேற்குரிய சான்றிேழ் ஆோரங்ைகள இகையவழி விண்ைப்பத்துைன் 
இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்ய தவண்டும். பேிதவற்றம் தசய்ய ேவறிைால் 
உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகுவிண்ைப்பம்  ேிராைரிக்ைப்படும். 

 
 
குறிப்பு: 
முன்ைாள் இராணுவத்ேிைர்,ஏதேனும் ஒரு பிரிவு / பைியில் அைங்ைிய 
பேவிக்கு தேர்ந்தேடுக்ைப்பட்டு விட்ைால், பின்ைர், தவறு எந்ே ேியேை 
ேிைழ்வுைளிலும் முன்ைாள் இராணுவத்ேிைர் என்ற சலுகைகய தைார 
முடியாது.  (ேேிழ்ோடு அரசுப் பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள் சட்ைம்  
2016பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 
9. தேர்வுத்ேிட்ைம் :தைாள்குறி வகை (ைைிைி வழித்நதர்வு)ேற்றும் 
தேர்முைத் தேர்வு:- 

 
குறிப்பு: 

(i) ோள்-II-இல் பகுேி ‘அ’-வில் குகறந்ேபட்ச ேேிப்தபண் தபறாே தேர்வர்ைளின் ோள் I 
ேற்றும் ோள் II இல் பகுேி ‘ஆ’வின் விகைத்ோட்ைள் ேேிப்பீடு தசய்யப்பைோட்ைாது. 
 

பாைம் 

ைைிைி வழித் நதர்வு 
ைால 
அளவு 

அேிைபட்ச 
ேேிப்தபண்ைள் 

தேரிவிற்குத் 
ேகுேி தபற 

குகறந்ேபட்ச 
ேேிப்தபண்ைள் 

ஆ.ேி., ஆ.ேி(அ), 
ப.ப., ேி.பி.வ./ச.ீே., 
பி.வ.( மு.ேவிர) 
ேற்றும்பி.வ.(மு)  

“ஏ
கை
தயார்

” 
ோள் 1 (தைாள்குறி வகை) 
 (பாைத் ோள்) 
 

Community Medicine 
 

               
(பட்ைப்படிப்புத் ேரம் )   
(குறியடீ்டுஎண். 392 ) 
 

 
3 ேைி 
 தேரம் 

 
300 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
              153 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
204 

 
ோள் II (தைாள்குறி வகை)  
                    
பகுேி –அ  
ைட்ைாய ேேிழ்தோழி ேகுேித் 
தேர்வு (10ம் வகுப்புத் ேரம்) 
(100 விைாக்ைள்/ 150 ேேிப்தபண்ைள்) 
 

 
 
 

 
 
 
 
3 ேைி 
தேரம் 
 

 

குறிப்பு: 
பகுேி ‘அ’விற்ைாை 
குகறந்ேபட்ச 
ேேிப்தபண்ைள் – 60 (150ல் 
40%) . ோள் –II ன் பகுேி 
‘அ’வில் தபறும் 
ேேிப்தபண்ைள் ேர 
ேிர்ையத்ேிற்கு 
ைைக்ைில் எடுத்துக் 
தைாள்ளப்பைோட்ைாது. 

 

பகுேி-ஆ 
தபாது அறிவு (100 விைாக்ைள்) 
குறியீட்டு எண்.003 
(தபாது அறிவு பட்ைப்படிப்புத் ேரம்) 
 75 விைாக்ைள்  
ேிறைாய்வுத் தேர்வு (10ம் வகுப்புத் 
ேரம்) 
(25 விைாக்ைள்) 

 
150 

 
 
 

 

தேர்முைத் தேர்வு ேற்றும் 
ஆவைங்ைள் 

 60 
தோத்ேம் 510  
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(ii) ோள் –I ேற்றும் ோள் II இல் பகுேி’ஆ’வில் தபறும் ேேிப்தபண்ைள் ேட்டும் ேர 
ேிர்ையத்ேிற்கு ைைக்ைில் எடுத்துக் தைாள்ளப்படும். 

(iii) ோள் –I –                                 ேற்றும் ோள் II பகுேி ஆ  
விற்ைாை விைாக்ைள் ேேிழ் ேற்றும் ஆங்ைிலத்ேில்  அகேக்ைப்படும். 

(iv)                                                         
                                                        
                             

(v)                                                      
                                          . 

(vi)           .                                      -                 
                      -      –                            
                                    .                 
                                                   
                                                    
                                                           
                                                     -              
                                                           II-  
               

1.                                                 -            
                                          (DAP 3.2)     
21.09.2021 –          -                                         
                                                     
                              -        -      
                     ) 

2.                                                    
   -  -                ,           - -                       . 

3.    -       -                                               
              -         -                                  
                                                
                                    

4.                                     (DAP 3.2)     21.09.2021 –   
                                                     
                                                    
                                                           
                                        . 

5.                                                   
                                       
                                       ) 
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6.                                                        
                                                           
                                                            
                                                    
                                                 
              . 

7.                                                                  
                                                  
                                       (Chief Medical Officer / 
Civil Surgeon /  Medical Superintendent / Notified Medical Authority of a 
Government Health Care Institution)             /              
                            /                    
                                                    
                                

8.                                                            
                                                  
                                                       
                         -                                
                                                   

 

(vii) நதர்வாரணயத்தால் நடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு(ைைிைி வழித் தேர்வு)  
ஆஜராகும்நபாது பின்பற்ற நவண்டிய வழிமுரறகள் குறித்து விண்ணப்பதாரர்களின் 
விதிமுரறயில் பத்தி 17ஐ காண்க. 

(viii) தேற்குறிப்பிட்ை பாைங்ைளுக்ைாை பாைத்ேிட்ைம் இவ்வறிக்கையின்பிற்தசர்க்கை I –ல் உள்ளது. 

(ix) ைைிைி வழி இகைய தேர்வு முகறக்ைாை சிறப்பு விேிமுகறைள் 

1) விண்ணப்பதாரர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நதர்வு ரமயத்தில் 
மட்டுநம நதர்வு எழுத நவண்டும். நதர்வு ரமயத்திரன மாற்றம் செய்ய 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பதாரர்கள் நுரழவுச் ெீட்டிரன 
நதர்வு ரமயத்திற்குக் சகாண்டு சென்று காண்பிக்கப்பட நவண்டும். 
விண்ணப்பதாரர்கள் பயனாளர் குறியடீு மற்றும் கடவுச்சொல்ரலப் 
பயன்படுத்தி  கணினியில் புகுபதிரக செய்ய நவண்டும். திரரயில் 
நதான்றும் அரனத்து அறிவுரரகளும் கவனமாகப் படிக்கவும். 

2) விண்ணப்பதார்கள் மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாடர்பு ொதனங்கரள 
நதர்வு அரறக்குள் சகாண்டு செல்ல அனுமதியில்ரல. அதனால் 
மின்னணு ொதனங்கரள எடுத்து வர நவண்டாம் என 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 

3) கணினி வழித்  நதர்வு என்பது தாளின் மீது எழுதுநகால் சகாண்டு 
விரடரய நிரப்பும் நதர்வு நபான்றநத. 
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4) கணினி வழித்  நதர்வில், ஐந்து விரடகள் திரரயில் நதான்றும். 
5) விண்ணப்பதாரர்கள் சுட்டிரயப் பயன்படுத்தி ெரியான விரடயிரன 

நதர்ந்சதடுத்து நகள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். 
6) விண்ணப்பதார் ஒவ்சவாருவருக்கும், வழிமுரறகளுக்காக 

பயன்படுத்தும் சபாருட்டு தனித்தாள் (Rough Sheet) வழங்கப்படும். நதர்வு 
முடிவுற்ற பின் தனித்தாள் திரும்பப் சபறப்பட்டுவிடும். 

7) விண்ணப்பதாரர்கள் உரிய விரடயிரன சொடுக்க நவண்டும். 
விண்ணப்பதார்கள்  ‘n x ’ என்ற சபாத்தாரன சொடுக்குவதன் மூலம் 
அடுத்த நகள்விக்கு செல்லலாம் அல்லது ‘pr v  us’ என்ற சபாத்தாரன 
சொடுக்குவதன் மூலம் முன்புள்ள நகள்விக்கு செல்லலாம். 

8) விண்ணப்பதார்கள் எந்த நகள்வியிரனயும் பார்ரவயிடலாம். நதர்வு 
முடியும் நநரத்திற்கு முன் எப்நபாது நவண்டுமானாலும் விரடயிரன 
மாற்றலாம். அவர்கள் விரும்பினால், ெில நகள்விகளுக்கு 
விரடயளிக்காமல் அடுத்த நகள்விக்கும் செல்ல முடியும். 

9) ஒவ்சவாரு விண்ணப்பதாரரின் திரரயிலும், நகள்விகள் மற்றும் 
விரடகளின் வரிரெ மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும். 

10) விண்ணப்பதார்கள் நதர்வு நநரத்திற்குள், எப்சபாழுது நவண்டுமானாலும் 
தங்களது விரடயிரன ெமர்ப்பிக்கலாம். 

11) விரடயிரன ெமர்ப்பித்த பிறகு நதர்விரன சதாடர முடியாது. 
12) விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விரடயிரன ெமர்ப்பிக்க தவறும்பட்ெத்தில், 

நதர்வு முடியும் தருவாயில் தானாகநவ விரடகள் 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிடும். 

13) கணினி வழித்  நதர்விற்கு, சுட்டியிரன எவ்வாறு பயன்படுத்துவது 
என்று சதரிந்தாநல நபாதுமானது.  கணினியறிவு அவெியமில்ரல. 

14) பார்ரவக் குரறபாடுள்ளவர்கள், நகள்வி மற்றும் விரடகரள 
நதரவக்நகற்ப எழுத்து வடிவங்கரள சபரிதாக்க முடியும். 
விண்ணப்பதார்கள் தங்களது அரடயாளத்ரத உறுதி செய்ய, 
வருரகத்தாளில் ரகசயாப்பமிட்டு சபருவிரல் நரரகயிரனப் பதிவு 
செய்ய நவண்டும். சுட்டியின் அரனத்து செயல்பாடுகளும் 
நெரவயகத்தில் நெமிக்கப்பட்டு. பின்னாளில் பார்ரவயிடுவதற்கிணங்க, 
நகாப்பு உருவாக்கப்படும். நதர்வரற புரகப்படக் கருவி மூலம் 
கண்காணிக்கப்படும். நதர்வாரணய இரணயதளம் (www.tnpsc.gov.in)–ல் 
உள்ள மாதிரி நதர்விரன பழகுவதன் மூலம், கணினி வழித்  நதர்வில்,  
சுட்டிரயக்  ரகயாளும்    முரறயிரன     அறிந்துசகாள்ளலாம்.     மாதிரி  
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நதர்வு என்பது, நதர்வு நாளன்று நரடசபறும் கணினி வழியில் 
நரடசபறும் இரணய நதர்வு நபான்றது. மாதிரி நதர்வில் படிப்படியான 
அரனத்து விவரங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதார்கள் மாதிரி 
நதர்விரன எத்தரன முரற நவண்டுமானாலும் பழகிக் சகாள்ளலாம். 

15) விண்ணப்பதார்கள் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது 
அனுமதிச்ெீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடத்திரன அல்லாமல் நவறு 
பாடத்தாள் மாற்றி எழுதும் விரடத்தாள் செல்லாததாக்கப்படும். 

கணினி வழித் நதர்வு ெம்மந்தமாக கூடுதல் தகவல் பிற்நெர்க்ரக IV–ல் 
உள்ளது.. 

10. தேரிவுதசய்யும் முகற 
தேரிவுஇரண்டு ேிகலைகள உகையது.  1. ைைிைி வழித்தேர்வு 2. தேர்ைாைல் 

தேர்வு அகேந்ே வாய்தோழித் தேர்வு. இறுேி தேரிவாைது விண்ைப்போரர்ைள் ைைிைி 
வழித் தேர்விலும், வாய்தோழித் தேர்விலும் தசர்த்து தபற்ற தோத்ே  ேேிப்தபண்ைள் 
பைியிை ஒதுக்ைீட்டு விேி  ஆைியவற்றின் அடிப்பகையில் தேற்தைாள்ளப்படும் .    
விண்ைப்போரர் ைைிைி வழித் தேர்வின் அகைத்து பாைங்ைளிலும் வாய்தோழித் 
தேர்விலும் ைலந்துதைாள்வது ைட்ைாயோகும்.  ைைிைி வழித் தேர்வின் ஏதேனும் ஒரு 
பாைத்ேில் தேர்வு எழுோே  (எழுே ேவறி இருந்ோலும்) விண்ைப்போரர் 
அத்தேரிவிற்ைாை குகறந்ேபட்ச ேேிப்தபண்ைகள தபற்றிருந்ோலும் கூை தேரிவு 
தசய்யப்பை ேகுேியாைவராை ைருேப்பைோட்ைார்.“விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை 
விேிமுகறைள்” பத்ேி  18(B)  ஐக் ைாண்ை. 

 
குறிப்பு- 
              பேவிக்   3 முன்தைாைர்வு ைாலிப் பைியிைத்ேிற்கு முேலில் 
தேரிவு தசய்யப்படுவார்ைள். [ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள்) 
சட்ைம் 2016, பிரிவு 27-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] இரண்ைாவோை 9 ைாலிப் 
பைியிைங்ைளுக்கு விண்ைப்போரர்ைள் தேரிவு  தசய்யப்படுவார்ைள்.  

 
 

11. தேர்வு கேயங்ைள் 
ைைிைி வழித் தேர்வு தசன்கை (0101)  தேர்வு கேயத்ேில் ேட்டுதே 

நரடசபறும். 
குறிப்பு: 
விண்ைப்போரர்ைள் ைைிைி வழித் தேர்வு எழுதுவேற்கும்/ சான்றிேழ் 
சரிபார்ப்புக்கும்/ தேர்முைத் தேர்விற்கும் /ைலந்ோய்விற்கும் ேங்ைளது தசாந்ே 
தசலவில் வரதவண்டும். 
 

12. அ) பைி விவரங்ைள் 
 விண்ைப்போரர், இகைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாது, இந்ேிய அரசின் 
அல்லது இந்ேியாவில் உள்ள ஒரு ோேில அரசின் பைியில் அல்லது உள்ளாட்சி 
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அகேப்புைள் அல்லது பல்ைகலக்ைழைங்ைள் அல்லது இந்ேிய அரசின் அல்லது 
இந்ேியாவிலுள்ள ஒரு ோேில அரசின் அேிைாரத்ேின் ைீழ் அகேக்ைப்பட்டிருக்கும் 
அரசு சார்புள்ள ேிறுவைங்ைள் அல்லது தபாதுத்துகற ேிறுவைங்ைளில் ேிரந்ேரப் 
பைியில் அல்லது ேற்ைாலிைப் பைியில் இருப்பின், ேங்ைளது பைி குறித்ே 
விவரத்ேிகை தேர்வாகையத்ேிற்கு தேரிவித்ேல் தவண்டும்.விண்ைப்போரர், பைி 
குறித்ே உண்கேகயேகறக்கும் பட்சத்ேில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகுேிராைரிக்ைப்படும். விண்ைப்போரர், தேரிவாகும் 
பட்சத்ேில் விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை அறிவுகரைள் பத்ேி 14 (p)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு ேகையின்கேச் சான்றிேகழ சேர்பிக்ை தவண்டும் . 

ஆ)  குற்றவியல் வழக்குைள் / ஒழுங்கு ேைவடிக்கைைள் தோைர்பாை உறுேிதோழி 

(i) இகைய வழி விண்ைப்பத்ேில் ேன்ேீோை ேிலுகவயிலுள்ள குற்றவியல் / 
ஒழுங்கு ேைவடிக்கைைள் பற்றி தேரிவித்துள்ள விண்ைப்போரர்ைள், அது தோைர்பாை 
முேல் ேைவல் அறிக்கையின் ேைகல / குற்றக் குறிப்பாகையின் ேைகல 
(தேர்வுக்தைற்ப) ைண்டிப்பாை இகைய வழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்துபேிதவற்றம் 
தசய்யதவண்டும். தேற்ைண்ை ஆவைங்ைகள பேிதவற்றம் தசய்யேவறும் பட்சத்ேில் 
விண்ைப்பம் உரிய ேகைமுகறைளுக்குப் பின்ைர்ேிராைரிக்ைப்படும். 
(ii)விண்ைப்போரர்ைள், ேங்ைள் ேீோை குற்றவியல் ேைவடிக்கைைளில் குற்றத் ேரீ்ப்பு / 
ஒழுங்கு ேைவடிக்கைைளில் ேண்ைகை விேிக்ைப்பட்ைது தோைர்பாை ேங்ைளது 
இகைய வழி விண்ைப்பத்ேில் தேரிவிப்பதுைன், தோைர்புகைய ேீேிேன்ற ஆகை 
அல்லது ஒழுங்கு ேைவடிக்கையிலிருந்து விடுவிக்ைப்பட்ை ஆகையிகைஇகைய 
வழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்யதவண்டும். தேற்குறிப்பிட்ை 
ஆவைங்கள பேிதவற்றம் தசய்ய ேவறும் பட்சத்ேில் உரிய வழிமுகறைகளப் 
பின்பற்றிய பிறகுவிண்ைப்பம்  ேிராைரிக்ைப்படும். 
(iii) ேகையின்கேச் சான்றிேகழ சேர்ப்பித்ே பிறதைா அல்லது இகைய வழி 
விண்ைப்பத்ேிகை சேர்ப்பித்ே பிறதைா ேியேைம் தோைர்பாை பைிைள் முழுகேயாை 
ேிகறவகைவேற்கு முன் வகர உள்ள தேரிவு பைிைளின் எந்ே ஒரு ேிகலயின் 
தபாதும் விண்ைப்போரர் ேீது, ஏதேனும் குற்றவியல் வழக்கு பேியப்பட்டிருந்ோதலா / 
ஒழுங்கு ேைவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டிருந்ோதலா, அவர் குற்றத்ேரீ்ப்பு / ேண்ைகை ஏதும் 
தபற்றிருந்ோதலா, தேர்வாகையத்ோல் ஆவைங்ைகளப் பேிதவற்றம் / சேர்ப்பிக்ைக் 
தைாரும் ேிகலயில், விண்ைப்போரர்ைள் அது குறித்ே உண்கேவிவரங்ைகள, 
தேர்வாகையத்ேிற்குத் தேரிவித்ேல் தவண்டும். தேலும், இந்ே அறிவுகரயிகை 
ைகைபிடிக்ைத் ேவறிைால் அத்ேகைய விண்ைப்போரர்ைளுகைய விண்ைப்பம் 
தேர்வாகையத்ோல் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகுவிண்ைப்பம்  
ேிராைரிக்ைப்படும், ஓராண்டுக்கு தேர்வு எழுதுவேிலிருந்து விலக்ைி 
கவக்ைப்படுவர்.(விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்  14 (S)& 2W உள்ளவாறு ) 
தேற்கூறிய  அறிவுறுத்ேலில் ஏதேனும் விேி ேீறப்பட்ைால் அவர்ைளது விண்ைப்பம் 
உரிய வழிமுகறைகளப்  பின்பற்றிய பிறகு ேிராைரிக்ைப்படும். 

13. தபாதுவாை ேைவல்ைள் 
A) இை ஒதுக்ைீடு விேி இத்தேரிவிற்கு தபாருந்தும். 
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B) (i)ேேிழ்வழிக் ைல்வி மூலம் படித்ேேபர்ைளுக்கு, ோேிலத்ேின் ைீழ் உள்ள பைிைளில் 
முன்னுரிகே அடிப்பகையில் ேியேைம் தசய்யும் (ேிருத்ே) சட்ைம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)-ல் 
தசால்லப்படுவோவது: 
ேேிழ்வழியில் படித்ே ேபர் என்றால், ோேிலத்ேில் தேரடி ேியேைத்ேின் வாயிலாை 
ேிரப்பப்படும் பேவிைளுக்ைாை சிறப்பு விேிைளில் பரிந்துகரக்ைப்பட்ை ைல்வித்ேகுேி 
வகர ேேிழ்வழியில் படித்ேவராவார்.  
(ii) ேேிழ்வழியில் ைல்வி பயின்றேற்ைாை உரிகேதைாரும் விண்ைப்போரர்ைள், 
அேற்ைாை சான்றாவைோை, பத்ோம்வகுப்பு, பன்ைிரண்ைாம்வகுப்பு ோற்றுச் சான்றிேழ் 
/ ேற்ைாலிைச்சான்றிேழ் / பட்ைச்சான்றிேழ் / ேேிப்தபண்பட்டியல் / ேிர்ையிக்ைப்பட்ை 
ைல்வித்ேகுேியிகை விண்ைப்போரர் ேேிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் எை பேிவு 
தசய்யப்பட்டு, குழுேம் அல்லது பல்ைகலக்ைழைம் அல்லது ைல்வி 
ேிறுவைங்ைளிைேிருந்து தபறப்பட்ைபட்ைச் சான்றிேழ் / பட்ை தேற்படிப்புச் 
சான்றிேழிகை இகையவழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் 
தசய்யதவண்டும்.  
(iii) விண்ைப்போரர்ைள், ேிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித்ேகுேி வகரக்கும் அகைத்துக் 
ைல்வித்ேகுேியிகையும் ேேிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பேற்கு ஆோரோை 
சான்றுைகள ைட்ைாயம் இகைய வழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் 
தசய்ய தவண்டும். 
உோரைம்:- 

ஒருபேவிக்கு பட்ை படிப்பு ேிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித்ேகுேியாை இருப்பின், 
விண்ைப்போரர் ஒன்றாம் வகுப்பு முேல் பத்ோம்வகுப்பு, தேல்ேிகலக்ைல்வி, 
பட்ைப்படிப்பிகை ைட்ைாயம் ேேிழ்வழியில் பயின்றிருக்ை தவண்டும்.  
(iv) ேேிழ்வழியில் ைல்வி பயின்றேற்ைாை சான்றாவைம் எதுவும் இல்கலதயைில், 
ைல்விேிறுவைத்ேின் முேல்வர் / ேகலகேயாசிரியர் / ோவட்ைக்ைல்விஅலுவலர் / 
முேன்கேக் ைல்விஅலுவலர்/ ோவட்ை ஆேிேிராவிைர் ேலஅலுவலர் / பேிவாளர்/ 
தேர்வுக்ைட்டுப்பாட்டு அலுவலர் / ைல்வி ேிறுவைத்ேின் ேகலவர்/ இயக்குேர் / 
தோழில்நுட்பைல்வி இயக்குேர் /                இகை இயக்குேர் / 
பல்ைகலைழைங்ைளின் பேிவாளரிைேிருந்து விண்ைப்போரர்ைளின் விேிமுகறைளில் 
குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்ேில், ேிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித்ேகுேி வகரயிலாை ஒவ்தவாரு 
ைல்வித்ேகுேிக்கும் சான்றிேகழப் தபற்று இகைய வழி விண்ைப்பத்துைன் 
இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்ய தவண்டும். 
(v) ேிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித் ேகுேி வகரயிலாை அகைத்து ைல்வித்ேகுேிைகளயும் 
ேேிழ்வழிக் ைல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பேற்ைாை ஆோரச்சான்றிகை இகைய 
வழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்ய ேவறும் பட்சத்ேில் 
விண்ைப்பம் உரிய ேகைமுகறைளுக்கு பின்ைர் ேிராைரிக்ைப்படும்.  
(vi) ஏதேனும் ஒரு பாைத்கே பகுேிதேரோை படித்ேேற்ைாைதவா / ஏதேனும் தேர்விகை 
ேைித் தேர்வராை எழுேியேற்ைாைதவா, ேைியர் ேேிழ்வழிக் ைல்வியில் பயின்றுள்ளார் 
எை சான்றாவைம் ஏதேனும் சேர்ப்பித்ோல் ஏற்றுக்தைாள்ளப்பைோட்ைாது 
என்பதுைன் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம்  
ேிராைரிக்ைப்படும்.(தேலும் விவரங்ைளுக்கு “விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை 
விேிமுகறைளில் உள்ள பத்ேி  14(R)& 2W ஐக்” ைாண்ை) 

C) இப்பேவிக்குரிய தேரிவு தோைர்பாை,        தசன்கை உயர்ேீேிேன்றம் ேற்றும் 
உயர்ேீேிேன்றத்ேின் ேதுகரக் ைிகளயில் ஏதேனும் வழக்குைள் ேிலுகவயில் 
இருப்பின், அவற்றின் ேீோை இறுேி ஆகைைளுக்குட்பட்டு ேற்ைாலிைோை தேரிவு 
தசய்யப்படும். 
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D) ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 26 ேற்றும் 
27(இ)-ல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவாறு ஆேரவற்ற விேகவ ேற்றும் முன்ைாள் 
இராணுவத்ேிைருக்ைாை இைஒதுக்ைீடு இப்பேவிக்கு தபாருந்ோது. 

 

E) ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய ோற்றுத் ேிறைாளிைள் :- 

அரசாகை (ேிகல) எண்.20, ோற்றுத்ேிறைாளிைள் ேலத்(DAP3-2) துகற, ோள் 20.06.2018-ன் படி 
இப்பேவி ைீழ்க்ைாணும் ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய ோற்றுத் ேிறைாளிைளுக்கு 
தபாருந்தும்.          ,          (with mobility)[ie           ,              ] 

                  ,    ,               . 

[       -                             –                          -       
    -            -                 -                   --                
                       -                                –                   
–                        ,       -                     ] 

F) ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய ோற்றுத்ேிறைாளிைள், ோற்றுத்ேிறைாளிைளுக்ைாை உரிகேைள் 
விேி, 2017-ல் (ோற்றுத் ேிறைாளிைளுக்கு அேிைாரேளித்ேல் துகற (Divyangjan), சமூை ேீேி ேற்றும் 
அேிைாரேளித்ேல் அகேச்சைம், இந்ேிய அரசு) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளபடிவத்ேில் அரசாகை (ேிகல) 
எண்.28, ோற்றுத்ேிறைாளிைள் (DAP.3.1) ேலத்துகற, ோள் 27.07.2018-ல், வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ள சான்றிேழ் 
வழங்ைக் கூடிய ேகுேி வாய்ந்ே அலுவலரிைேிருந்து தபறப்பட்ை ோற்றுத்ேிறைாளிச் சான்றிேகழ 
சேர்ப்பிக்ை தவண்டும். 

 

G) தேரடி ேியேைம் மூலம் ேிரப்பப்படும் ைாலிப்பைியிைங்ைளில் குகறந்ேபட்சம் 30% 
தபண்ைளுக்ைாை ஒதுக்ைீட்டில்தேரிவு தசய்யப்பை தேர்ச்சியும், ேகுேியும் வாய்ந்ே 
தபாேியதபண் விண்ைப்போரர்ைள் ைிகைக்ைப் தபறாவிடில், அவர்ைளுக்தைை 
ஒதுக்ைப்பட்ை இைங்ைள் அதே வகுப்பிைகர சார்ந்ே ேகுேிவாய்ந்ே ஆண் 
விண்ைப்போரர்ைகளக் தைாண்டு ேிரப்பப்படும்.(ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் 
(பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

H) ஆேிேிராவிை (அருந்ேேியர்) வகுப்பிைர் முன்னுரிகே அடிப்பகையில் அவர்ைளுக்தைை 
ஒதுக்ைப்பட்ை இைங்ைளில் ேிரப்பப்பட்ை பிறகும், அவ்வகுப்பிைர்ைளில் ேகுேி வாய்ந்ே 
விண்ைப்போரர்ைள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்போரர்ைள், ஆேிேிராவிை 
வகுப்பிைர்ைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ை இைஒதுக்ைீட்டிற்கும் ேேிப்தபண் ேரவரிகசப்படி 
ேிரப்பப்படுவர். அருந்ேேியர்ைளுக்தைை ஒதுக்ைப்பட்ை பைியிைங்ைளுக்கு 
ேகுேிவாய்ந்ே விண்ைப்போரர்ைள் ைிகைக்ைப்தபறாவிடில், அப்பைியிைங்ைள் பிற 
ஆேிேிராவிைர் வகுப்கபச் சார்ந்ேவர்ைகளக் தைாண்டு ேிரப்பப்படும் . (ேேிழ்ோடு 
அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 27ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

I)  இகையவழி விண்ைப்பத்ேில் தேரிவிக்ைப்பட்ை உரிகே தைாரல்ைளுக்ைாை ஆவைச் 
சான்றுைகள இகையவழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்ய 
தவண்டும். விண்ைப்பத்ேில் தேரிவிக்ைப்பைாேல் பின்ைர் தைாரப்படும் எந்ேதவாரு 
ோற்றமும், தைாரிக்கையும் ஏற்றுக் தைாள்ளப்பைாது. குறிப்பிட்ை ைாலதேரத்ேிற்குள் 
ஆவைங்ைகள பேிதவற்றேவறிைால்உரிய ேகைமுகறைளுக்குப் 
பின்ைர்விண்ைப்பம் ேிராைரிக்ைப்படும். 
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J) ைீழ்க்ைாணும் உண்கேைகள ேகறக்கும்பட்சத்ேில் விண்ைப்போரர்ைளின் 
விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகுேிராைரிக்ைப்படும்ேற்றும் 
விண்ைப்போரர்ைள் தேர்வாகையத்ோல் ேிரந்ேரோைதவா அல்லது ேக்ைதேை 
ைருேப்படும் ைாலம் வகரயில் விலக்ைிகவக்ைப்படுவர் . (i) அரசு அல்லது ேத்ேிய 
ோேில அரசின் ைீழ் உள்ள ேிறுவைங்ைள், உள்ளாட்சி ேன்றங்ைள், தபாதுத் துகற 
ேிறுவைங்ைள், சட்ைத்ேின் வாயிலாை ேிறுவப்பட்ை ேிறுவைங்ைள்,அரசுத் துகற 
ைழைங்ைள், பல்ைகலக்ைழைங்ைள் முேலியவற்றில் முகறயாைதவா / 
ேற்ைாலிைோைதவா பைிபுரிந்து வருவது / பைிபுரிந்ேது. (ii) குற்றவியல் ேிைழ்வுைள்,  
கைோைது, குற்றங்ைளுக்ைாை ேண்ைகை தபற்றது. (iii) ேத்ேிய அரசுப் பைியாளர் 
தேர்வாகையம் / ோேில அரசுப் பைியாளர் தேர்வாகையங்ைளிைால் தேர்வு 
எழுதும் உரிகே இரத்து தசய்யப்பட்ைது அல்லது ேகுேியற்றவராை அறிவிக்ைப்பட்ைது . 

K) கைது தசய்யப்பட்டிருத்ேல், குற்றத்ேரீ்ப்பு வழங்ைப்பட்டிருத்ேல், தவகலக்கு ஆட்ைள் 
தேரிவு தசய்யும் ஏதேனும் ஒரு முைகேயிைால்ேகை / ேகுேியின்கே 
தசய்யப்பட்டிருத்ேல், குற்ற ேைவடிக்கை (அல்லது) ஏதேனும் ஒழுங்கு ேைவடிக்கை 
தோைங்ைப்பட்டிருத்ேல்/ முடிவுற்றிருத்ேல், ஆைியவற்றுைன் தோைர்புகைய சரியாை 
ேற்றும் உண்கேயாைேைவல்ைகள, விண்ைப்பத்ேில் தேரிவிப்பதுைன், ேரீ்ப்பின் அசல் 
/ ஆகை / அரசாகை/ துகற ேைவடிக்கை கைவிைப்பட்ை அரசாகை அல்லது இேர 
ஆவைங்ைகள இகையவழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்ய 
தவண்டும். தேற்குறிப்பிைப்பட்ை ேிைழ்வுைள் விண்ைப்பம் சேர்ப்பித்ே பின்ைர் , 
ேியேைம் தபறும் ைாலம் வகர எப்தபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உைைடியாை 
தேர்வாகையத்ேிற்கு தேரிவிக்ைப்பை தவண்டும். ேவறிைால், ேகுந்ே 
ேண்ைகைக்குரிய ேைவடிக்கைகய தேர்வாகையம் எடுக்கும்.. 
விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் பத்ேி 12 ஐக் ைாண்ை). 

L)  இைஒதுக்ைீடு குறித்ே ேவறாை ேைவல்ைள்/ ேகுேிக்ைாை ைாரைிைளாை வயது, 
பாலிைம்,வகுப்பு பிரிவுைள், ைல்வித் ேகுேி, பயிற்று தோழி,உைற் ேகுேி தபான்ற 
அடிப்பகைத் ேகுேிைள் குறித்ே ேவறாை ேைவல் தைாண்ை விண்ைப்பங்ைளும் 
முழுகேயாை ேிரப்பப்பைாே விண்ைப்பங்ைளும்உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய 
பிறகுேிராைரிக்ைப்படும். 

M) ேிரந்ேரப்பேிவு என்பது எந்ேதவாரு பேவி/ ேியேைத்துக்ைாை விண்ைப்போை 
ைருேப்பை ோட்ைாது. விண்ைப்போரர்ைளால் ேிரந்ேரப்பேிவில் தபாதுவாை 
ேைவல்ைள் அளிக்ைப்பட்டிருப்பினும் இந்ேத் தேர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்ேில் 
அளிக்ைப்படும் விவரங்ைள் / ேைவல்ைள் ேட்டுதே இத்தேர்வுக்கு பரிசலீிக்ைப்படும். இந்ே 
ேியேைத்ேிற்ைாை இகையவழி விண்ைப்பத்ேில் சேர்ப்பிக்ைப்பட்ை தேகவயாை 
விவரங்ைள் / ேைவல்ைள் ேவறாைோை அல்லது முழுகே தபறாேகவயாை இருந்ோல் 
அேற்கு தேர்வாகையம் தபாறுப்பாைாது. 

N) திருநங்ரககளின்பாலினத்தவரின் வகுப்பு நிர்ணயம் குறித்துஅரசாகை ேிகல எண்.90, 
சமூை ேலம் ேற்றும் சத்துைவுத் [sw8(2)] துகற,ோள். 22.12.2017 –இல் 
தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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ேிருேங்கைைளின் வகுப்பு ேிர்ையம்-: 
i) எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்லாத திருநங்ரக விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது 
இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் அரொரண (நிரல) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் ெிறுபான்ரமயினர் நலத்துரற, நாள் 
06.04.2015-ன் படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிரனநயா அல்லது 
ஏரனநயார் பிரிவிரனநயா நதர்வு செய்துசகாள்ளலாம்.  
ii) ொதிச்ொன்றிதழ் ரவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / 

பழங்குடியினர் வகுப்பிரனச் ொர்ந்த ேிருேங்கை விண்ணப்பதாரர், அவர்களது 
ெமூகத்திரனச் ொர்ந்தவர்களாகநவ கருதப்படுவர்.  

iii) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்ரபத் தவிர மற்ற 
வகுப்பிரனச் ொர்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் ொதிச்ொன்றிதழ் 
சபற்றுள்ள ேிருேங்கை விண்ணப்பதாரர், அவருரடய வகுப்பு (class) அல்லது 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில் , அவருக்கு 
ொதகமாக நதான்றுகின்ற ஒன்ரற, ஒருமுரறப் பதிவின்நபாநத நதர்வு செய்ய 
நவண்டும். அதன்பிறகு, வகுப்ரப எப்சபாழுதும் மாற்ற இயலாது.  
                        [விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் பத்ேி 14F(vi)-(xi)ஐக் ைாண்ை] 
 

 

o) தவகலவாய்ப்பில்ேிருேங்கைவிண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை இை ஒதுக்ைீடு:- 
1. ேிருேங்கை விண்ைப்போர்ைளின் தபண் எை ேன்கை 

அகையாளப்படுத்ேிக்தைாள்ளும்  விண்ைப்போரர் தபண்ைளுக்ைாை 30 சேவிைிேம் 
ேற்றும் தபாதுப்பிரிவிைருக்ைாை 70 சேவிைிேம் (ஆண் ேற்றும் தபண்) ஆைிய இரண்டு 
இை ஒதுக்ைீட்டின் ைீழும் ைருேப்படுவர். 

2. ேிருேங்கைவிண்ைப்போரர்ைளின் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலிைத்ேவர்” எை 
ேன்கை அகையாளப்படுத்ேிதைாள்ளும் விண்ைப்போரர் தபாதுப்பிரிவிைருக்ைாை 70 
சேவிைிேம் இை ஒதுக்ைீட்டின் ைீழ் (ஆண் ேற்றும் தபண்) ைருேப்படுவர். 

3. ேேிழ்ோடு ேிருேங்கைைள் ேல வாரியத்ேில் இருந்து தபறப்பட்ை 
ேிருேங்கைைள்/ேிருேங்கைஆண் /ேிருேங்கைதபண் சான்றிேழ் தைாண்ை 
விண்ைப்போரர்ைளுக்கு  ேட்டுதே தேற்குறிப்பிட்ை இை ஒதுக்ைீடு தபாருந்தும். 

14)  ஏகைய முக்ைிய அறிவுகரைள் 
அ )விண்ைப்போரர்ைள் தேர்விற்ைாை ேங்ைளுகைய ேகுேிைகள உறுேி தசய்ேல் 

தேர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்போரர்ைள் ேரப்பட்டுள்ள அறிவுகரைகள ேன்கு படித்ே 
பின்ைர் ோங்ைள் அத்தேர்விற்ைாை அகைத்துத் ேகுேிைகளயும் தபற்றுள்ளைரா எை உறுேி 
தசய்து தைாள்ள தவண்டும். கணினி வழித்நதர்வு / ொன்றிதழ்ெரிபார்ப்பு /  நநர்முகத்நதர்வு/ 
கலந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது சதரிவு செய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் தற்காலிகமாக 
விண்ணப்பதாரரின்சபயர்நெர்க்கப்படுவதால்மட்டுநம,  ஒரு விண்ணப்பதாரர் பதவி நியமனம் சபற 
உரிரம அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார். எனநவ, விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம், எல்லா நிரலகளிலும் 
தற்காலிகமானது மற்றும் விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றாநலா 
நதர்வாரணய அறிவுரரகள் அல்லது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும் பட்ெத்தில், 
எந்நிரலயிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட, விண்ணப்பத்ரத உரிய வழிமுகறைகளப் 
பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கும் உரிரம  நதர்வாரணயத்திற்கு  உண்டு.  

                                    [விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாைவிேிமுகறைள்” பத்ேி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ளவாறு]. 
 
ஆ) தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச்ெீட்டுகள், 

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற நதர்வாரணய இரணயதளத்தில் பதிநவற்றம் 
செய்யப்படும். விண்ணப்பதாரர் அவற்ரற பதிவிறக்கம் செய்து சகாள்ளநவண்டும் . 
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அனுமதிச்ெீட்டு தனியாக அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட மாட்டாது . விண்ணப்பதாரர் 
நதர்வின் சபாழுது அனுமதிச்ெீட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்சவாரு நிபந்தரனரயயும் 
கட்டாயம் கரடப்பிடிக்க நவண்டும்..[விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்” பத்ேி -2 
(V) (g) -ல் உள்ளவாறு]. 

 
 

 

இ)  சதளிவுரர நவண்டுநவார், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரணய அலுவலகத்திரன 
தேரில் அல்லது 1800 419 0958 என்ற கட்டணமில்லா சதாரலநபெி எண்ணின் மூலம், 
அரனத்து நவரல நாட்களிலும் முற்பகல் 10.00 ேணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி 
வரரசதாடர்பு சகாள்ளலாம். ஒரு முரறப் பதிவு மற்றும் இரணயவழி விண்ணப்பம் 
குறித்த ெந்நதகங்களுக்கு helpdesk@tnpscexams.inஎன்ற மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கும் இதர 
ெந்நதகங்களுக்கு grievance.tnpsc@tn.gov.inஎன்ற மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கும் 
அனுப்பலாம்.[விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்” பத்ேி -2(V)–ல் குறிப்பு(h)(i)(j)ல்  
உள்ளவாறு]. 

ஈ) விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை ேைவல் பரிோற்றம்:                   சான்றிேழ் 
சரிபார்ப்பு/ வாய்தோழித் தேர்வு / ைலந்ோய்விற்ைாை ோள் ேற்றும் தேரம் குறித்ே 
ேைவல்ைள் ஏதும் விண்ைப்போரர்ைளுக்கு அஞ்சல் மூலோை அனுப்பப்பைோட்ைாது. 
இது குறித்ே ேைவல்ைள் தேர்வாகைய இகையேளத்ேில் தவளியிைப்படும். 
தேற்கூறிய ேைவல் விண்ைப்போரர்ைளுக்குகுறுஞ்தசய்ேி/ ேின்ைஞ்சல் 
ஆைியவற்றின் மூலம் ேட்டுதே விண்ைப்போரர்ைளுக்கு தேரிவிக்ைப்படும். 
குறுஞ்தசய்ேி / ேின்ைஞ்சல் ஏதேனும் ைாரைங்ைளிைால் தசன்றகையாேல் / 
ைிகைக்ைப்தபறாேல் இருப்பின் அேற்கு தேர்வாகையம் தபாறுப்பாைாது. 

உ) விளம்பர அறிவிக்கை தவளியிைப்பட்ை பின் தேரிவு பைிைள் முழுவதுோை 
முடிவுறாேல் ேைவல் அறியும் உரிகேச் சட்ைம், முேலகேச்சரின் ேைிப்பிரிவு மூலம் 
தபறப்படும் ேனுக்ைள் ேற்றும் குகறேீர் கேயம் ஆைியவற்றின் ைீழ் எவ்விே 
ேைவலும் வழங்ைப்பைோட்ைாது. 

ஊ) கைப்தபசி ேற்றும் இேர ேின்ைணு  சாேைங்ைளுக்குத் ேகை: 
1) விண்ைப்போரர்ைள் தேர்வுக் கூைத்ேிற்குள் அனுேேிக்ைப்பட்ை எழுது தபாருட்ைளாை 

ைருப்பு பந்துமுகை தபைா ேவிர, ேின்ைணு சாேைங்ைளாைேரவி (Blue Tooth) கைப்தபசி, 
ேிகைவூட்டு உள்ைட்ைகேப்புக் குறிப்புைள் அைங்ைிய கைக்ைடிைாரங்ைள் ேற்றும் 
தோேிரம் அல்லது ஏகைய ேின்ைணு சாேைங்ைள், ேின்ைணு அல்லாே 
பேிவுக்ைருவிைள், புத்ேைங்ைள், குறிப்புைள், கைப்கப வண்ை எழுது தைால், 
தபன்சில்,ேைித் ோள்ைள், ைைிே ேற்றும் வகரப்பைக் ைருவிைள், ேைக்கை அட்ைவகை, 
படிதயடுக்ைப்பட்ை வகரபைம், ைாட்சி வில்கலைள், பாைப்புத்ேைங்ைள் ேற்றும் தபாதுக் 
குறிப்புத் ோட்ைள் ேற்றும் பேிவுதசய்யும் ேைிக்ைருவிைளாைதவா தோேிரம் அல்லது 
கைக்ைடிைாரத்ேின் இகைப்பாைதவா தைாண்டுவரக் கூைாது . 

2) அவ்வாறாை தபாருட்ைகள கவத்ேிருப்தபார் ைாைப்பட்ைால் அவர்ைள் தோைர்ந்து 
தேர்வு எழுே அனுேேிக்ைப்பை ோட்ைார்ைள். தேலும், அவர்ைளது விகைத்ோள் 
தசல்லாேோக்ைப்படுவதுைன் தேர்வு எழுதுவேிலிருந்து விலக்ைியும் கவக்ைப்படுவர் . 
தேகவப்படின், அவ்விைத்ேிதலதய முழுச் தசாேகைக்கு உட்படுத்ேப்படுவர். 

3) விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைள் கைப்தபசி உள்ளிட்ை ேகைதசய்யப்பட்ை தபாருட்ைகள 
தேர்வுக்கூைத்ேிற்கு தைாண்டுவர தவண்ைாம் எை அறிவுறுத்ேப்படுவதுைன், 
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அப்தபாருட்ைளின் பாதுைாப்பிற்கு உத்ேரவாேம் ேர இயலாது எைவும் தேரிவித்துக் 
தைாள்ளப்படுைிறது. 

(தேலும் விவரங்ைளுக்கு “ விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் 17 (E) ஐக் ைாண்ை) 
எ)தேர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பவர்ைள் அத்தேர்விற்கு அனுேேிக்ைப்பை அகைத்து 

ேகுேிைகளயும் தபற்றவராை இருத்ேல் தவண்டும். விண்ைப்போரர்ைளால் 
தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ள ேைவல்ைகள தேர்வாகையம் ஐயேறத் தேரிந்து 
தைாள்ளும்வகர அவர்ைளின் விண்ைப்பங்ைள் ைைிைி வழித் தேர்விற்கு (அோவது 
எல்லா ேிகலைளிலும்) ேற்ைாலிைோை ஏற்ைப்பட்டுள்ளோைதவ ைருேப்படும். 
விண்ைப்போரர் தேர்விற்கு முன்தபா அல்லது பின்ைதரா ேியேைத்ேிற்கு 
தபாட்டியிைத் ேகுேியற்றவர் என்று தேர்வாகையத்ோல் ைண்ைறியப்பட்ைால், 
எந்ேிகலயிலும், அோவது தேரிந்தேடுக்ைப்பட்ை பின்ைர் கூை விண்ைப்பத்கேஉரிய 
வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகுேிராைரிக்கும் உரிகே உண்டு. 

ஏ) தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ள ேைவல்ைள் ேவறு எைக் ைண்ைறியப்பட்ைால், உரிய 
வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம்  ேிராைரிக்ைப்படுவதுைன் 
அவ்விண்ைப்போரர்ைள் ேீது ேகுந்ே ேைவடிக்கை தேற்தைாள்ளவும் தேரிடும் . 

ஐ) ஒழுங்ைீைச் தசயல்ைளுக்குத் ேகை: 
தேர்வு எழுதும் அகறயில் ேற்ற விண்ைப்போரர்ைளுகைய விகைகய பார்த்து 
எழுதுேல்/ பார்த்து எழுே அனுேேித்ேல் அல்லது தவறு ஏதேனும் முகறயற்ற 
உேவிைகளப் தபறதவா அல்லது தபற முயற்சிக்ைதவா அல்லது அத்ேகைய 
முகறயற்ற உேவிைகளத் ேரதவா அல்லது ேர முயற்சிக்ைதவா கூைாது .     

ஒ) தேர்வுக் கூைத்ேில் ேைந்து தைாள்ளும் முகற: 
தேர்வு எழுதும் எந்ே ஒரு விண்ைப்போரரும் தேர்வுக் கூைத்ேில் ேவறாை 
ேைவடிக்கையிதலா (அல்லது) தேர்விகை சரீ்குகலக்கும் தோக்ைத்ேிதலா (அல்லது) 
தேர்வாகையத்ோல் தேர்விகை ேைத்ே பைியில் அேர்த்ேப்பட்டுள்ள அலுவலர் / 
பைியாளர்ைகள ோக்கும் முயற்சியிதலா ஈடுபைக்கூைாது. அவ்வாறு ஈடுபடும் 
விண்ைப்போரர்ைளின் தசயல்ைள் ைடுகேயாை ேவறாை ைருேப்பட்டு, 
அவ்விண்ைப்போரர்ைள் ேண்ைகைக்கு உட்படுத்ேப்படுவர். 

ஓ) விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைகள ேீறும் பட்சத்ேில் 
விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் பத்ேி 17(E)ன்படி அல்லது தேர்வாகையம் 
தபாருத்ேோைதேைக் ைருதும் ேண்ைகை விேிக்ைப்படும் . 

ஔ)  தைாள்குறி வகைத் தேர்விற்ைாை உத்தேச விகைைள் தேர்வு ேகைதபற்ற 
ோளிலிருந்து 6 (ஆறு) தவகல ோட்ைளுக்குள்  தேர்வாகைய இகையேளத்ேில் 
தவளியிைப்படும். தேர்வாகையத்ோல் தவளியிைப்படும் தைாள்குறிவகைத் 
தேர்விற்ைாை உத்தேச விகைைள் தோைர்பாை முகறயீடு தசய்ய தவண்டுோைால் 
தேர்வாகைய இகையேளத்ேில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற சாளரத்கேப் 
பயன்படுத்ேி முகறயீடு தசய்யலாம் (Result – >Answer keys) 

விண்ைப்போரர்ைள் தைாள்குறிவகைத் தேர்விற்ைாை உத்தேச விகைைள் 
தேர்வாகையத்ோல் தவளியிைப்பட்ை 7 ோட்ைளுக்குள் இகையவழி வாயிலாை 
ேட்டுதே முகறயீடு தசய்யதவண்டும்.  அஞ்சல் வழியாைதவா அல்லது   ேின்ைஞ்சல் 
வழியாைதவா தபறப்படும் முகறயீடுைள் ஏற்ைப்பைோட்ைாது. 
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உத்தேச விகைைகள முகறயீடு தசய்வேற்ைாை அறிவுகரைள் ேற்றும் 
வழிமுகறைள் தேர்வாகைய இகையேளத்ேிதலதய வழங்ைப்பட்டுள்ளது .  தேலும் 
முகறயீடு தசய்ய இகையவழி மூலோைதவா அல்லது தவறுவழியாைதவா 
வழங்ைப்பட்டுள்ள ைால அவைாசம் முடிவுற்ற ேிகலயில் தபறப்படும் எவ்விே 
முகறயீடுைளும் பரிசலீிக்ைப்பைோட்ைாது. 

இகையவழியில் உத்தேச விகைைகள முகறயீடு தசய்வேற்கு உரிய 
தேரத்ேில் சேர்ப்பிக்ைப்பட்ை தவண்டுதைாளாைது ஒவ்தவாரு பாைத்ேிற்தைை 
வல்லுேர்ைகள தைாண்ை குழுவிற்கு பரிந்துகரக்ைப்படும்.  தேலும், வல்லுேர் குழுவின் 
பரிந்துகரயின் அடிப்பகையில், இறுேியாை விகைைள் முடிவு தசய்யப்பட்டு 
அேன்பின்ைர் விகைைள் ேேிப்பீடு தசய்யும் பைியாைது தோைங்ைப்படும். 
 தேரிவுப் பைிைள் முடிவகையும் வகர இறுேியாை விகைைகள 
தேர்வாகையம் தவளியிைாது. 
 தேர்வு ேகைமுகறைள் முழுவதும் ேிகறவகைந்ே பின்ைர், அத்தேர்வுக்கு 
விண்ைப்பித்ே விண்ைப்போரர் அகைவருகைய விவரங்ைளும் தேர்வாகைய 
இகையேளத்ேில் தவளியிைப்படும்.  
[தேலும் விவரங்ைளுக்கு “ விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் பத்ேி (17(D)(IV) – 
(XII)ஐக் ைாண்ை) 
 

15. விண்ைப்பிக்கும் முகற 
1. விண்ைப்போரர்ைள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆைிய தேர்வாகையத்ேின் 

இகையேளங்ைள் மூலம் ேட்டுதே விண்ைப்பிக்ை தவண்டும். 
 

2. எந்ேதவாரு பேவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆோர் எண் 
மூலம்ஒருமுகறப்பேிவு எைப்படும் ேிரந்ேரப்பேிவு (OTR) ேற்றும் ேன்விவரப்பக்ைம் 
(Dashboard) ஆைியை ைட்ைாயோகும். விண்ைப்போரர்ைள் ேிரந்ேர பேிவு மூலம் 
பேிவுக்ைட்ைைோை ரூ.150/- ஐ தசலுத்ேி, பேிவு தசய்து தைாள்ள தவண்டும். 
ஒருமுகறப்பேிவு, பேிவு தசய்ே ோள் முேல் ஐந்ோண்டுைள் வகர 
ேகைமுகறயிலிருக்கும், ேங்ைளுக்குரிய ஒரு முகறப் பேிவு ைைக்கு (OneTime 
RegistrationID) ேற்றும் ைைவுச் தசால் மூலோை ேட்டுதே விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைள் 
விண்ைப்பங்ைகள சேர்ப்பிக்ை தவண்டும். 

3. ஒருமுகறப்பேிவில் பேிதவற்றம்தசய்ய, விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைளது புகைப்பைம், 
கைதயாப்பம் ஆைியவற்கற CD/DVD/Pen drive தபான்ற ஏதேனும் ஒன்றில் பேிவு தசய்து 
ேயாராை கவத்ேிருக்ை தவண்டும். 

4. ஒரு விண்ைப்போரர் ஒன்றுக்கும் தேற்பட்ை ஒருமுகறப் பேிவுக் ைைக்கை (One Time 
Registration ID) உருவாக்ை அனுேேியில்கல. 

5. விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைளுக்குரிய ேைித்துவோை பேிவுக்ைைக்கு ேற்றும் 
ைைவுச்தசால்கலப் பயன்படுத்ேி ஏற்ைைதவ பேிவிட்ை ேங்ைளது விவரங்ைகள 
பார்கவயிைவும், புதுப்பிக்ைவும் தசய்யலாம். ேங்ைளது ஒருமுகறப் பேிவு , ைைவு 
தசால்லிகை தவறு ேபரிைதோ (அ) முைவர்ைளிைதோ பைிர்ந்து தைாள்ள கூைாது. 

6. ஒருமுகறப்பேிவு என்பது எந்ேதவாரு பேவிக்ைாை விண்ைப்பம் அல்ல . இது 
விண்ைப்போரர்ைளின் விவரங்ைகளப் தபற்று அவர்ைளுக்கு ேன்விவரப் பக்ைம் 
ஒன்றிகை உருவாக்ை ேட்டுதே பயன்படும். எந்ேதவாரு பேவிக்கும் விண்ைப்பிக்ை 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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விரும்பும் விண்ைப்போரர்ைள், அறிவிக்கையில் “ pp  ”என்ற உள்ளடீு வழிதய 
ேிரந்ேரப்பேிவுக்குரிய பயைாளர் குறியீடு ேற்றும் ைைவுச்தசால் ஆைியவற்கற 
உள்ளடீு தசய்து விண்ைப்பிக்ை தவண்டும். 

7. விண்ைப்போரர்ைள் ோங்ைள் விண்ைப்பிக்ை விரும்பும் பேவியின் தபயகர தேரிவு 
தசய்ய தவண்டும். 

8. புகைப்பைம், குறிப்பிட்ை ஆவைங்ைள் ேற்றும் கைதயாப்பம் இல்லாேல் பேிதவற்றம் 
தசய்யப்படும் இகையவழி விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய 
பிறகுேிராைரிக்ைப்படும். 
 

9.                            - 
                                                           -  
                                                              
                                                          
                                                                
                                                       
                                                             
                                                          
                                                           
                                                
                                                            

10. அச்சிடுேலில் விருப்பதேர்வு 
அ) விண்ைப்பத்கே இகைய வழியில் அனுப்பியபின், 

விண்ைப்போரர்ைள் PDF முகறயில் ேங்ைள் விண்ைப்பத்கே அச்சிை / 
தசேிக்ை முடியும். 

ஆ) விண்ைப்போரர்ைளுக்கு விண்ைப்ப ேைல் தேகவப்பட்ைால், பயைாளர் 
குறியீடு ேற்றும் ைைவுச் தசால்கல பயன்படுத்ேி அச்சிட்டுக் 
தைாள்ளலாம் / பேிவிறக்ைமும் தசய்து தைாள்ளலாம். 

இ) இகையேள விண்ைப்ப அச்சுப்படி (PRINT) அல்லது தவறு 
எந்ேவிேோை ஆோர ஆவைங்ைகளயும் தேர்வாகையத்ேிற்குஅனுப்ப 
தவண்ைாம்.  

(விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்” பத்ேி - 2–ல் உள்ளவாறு) 
 
16. ஆவைங்ைள் பேிதவற்றம் 

1. இந்ேப் பேவிக்ைாை விண்ைப்பத்கேப் தபாறுத்ேவகர, 
விண்ைப்போரர்ைள் இகைய வழி விண்ைப்பத்கே சேர்ப்பிக்கும்தபாது 
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சான்றிேழ்ைள் / ஆவைங்ைகள இகைய வழி விண்ைப்பத்ேில் 
வழங்ைப்பட்ை அகைத்து உரிகே தைாரல்ைளுக்கும் / விவரங்ைளுக்கும் 
ஆேரவாை ைட்ைாயோை பேிதவற்றம் தசய்யாேல், இகையவழி 
விண்ைப்பத்கே சேர்ப்பிக்ை அனுேேிக்ைப்பை ோட்ைார்ைள். 
 விண்ைப்போரர்ைளால் பேிதவற்றம் தசய்ே சான்றிேழ்ைகள ேங்ைள் 
ஒரு முகறப் பேிவின் மூலோை சரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ளது. 
ஏதேனும் சான்றிேழ்ைள் ேவறாைப் பேிதவற்றப்பட்ைாதலா அல்லது 
பேிதவற்றம் தசய்யப்பைாவிட்ைாதலா அல்லது ஆவைங்ைகளப் 
பேிதவற்றுவேில் ஏதேனும் ோற்றங்ைள் தசய்யப்பை தவண்டுோயின் 
விண்ைப்போரர்ைள், குறிப்பிட்ை பேவிக்ைாை நுகழவுச் சடீ்டு வழங்கும் 
ோளுக்கு இரண்டு ோட்ைளுக்கு முன்பு வகர /ைைிைி வழித் தேர்வு 
ேகைதபறுவேற்கு பன்ைிதரண்டு ோட்ைளுக்கு முன்பு 
வகரஆவைங்ைகளத் ேிருத்ே ேற்றும் பேிதவற்றம் தசய்ய 
அனுேேிக்ைப்படுவார்ைள். 
(தேலும் விவரங்ைளுக்கு “பிற்தசர்க்கை        விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை 
விேிமுகறைள் பத்ேி  2W ஐக் ைாண்ை) 
2.                      -                           
                                                      
                                             
                                             
                                                 
                                                     
                                                  
              .                             
                                     
                                             
                                                 
                            /                      
                                               
                                      
                                                    
 
 

17. விண்ைப்பம் சேர்ப்பிப்பேற்ைாை இறுேி ோள் 
இகையவழி மூலம் 19.11.2022 அன்று இரவு 11.59 ேைி வகர ேிருத்ே 
/விண்ைப்பிக்ை இயலும். பின்ைர் அச்தசகவ ேிறுத்ேப்படும். 
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                  24.11.2022 –                     
26.11.2022                                    இகைய வழி 
விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்ே ஆவைங்ைள் / 
சான்றிேழ்ைள் ோற்ற / பேிதவற்ற / ேீள்பேிதவற்றம் தசய்ய 01.02.2023 
அன்று இரவு 11.59 ேைி வகர அனுேேிக்ைப்படுவர். பின்ைர் அச்தசகவ 
ேிறுத்ேப்படும். 
(தேலும் கூடுேல் ேைவல்ைளுக்கு தேர்வாகையத்ேின் 
“விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைகள”தேர்வாகையத்ேின் 
இகையேள முைவரியாை www.tnpsc.gov.in-ல்ைாைலாம்) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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ேறுப்பு (DISCLAIMER) 
 
 இரணக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரணகள்ேேிழ்ோடு அரசுப் பைியாளர் 

தேர்வாகையத்ேின் இகையேளத்ேில் உள்ளை..எனினும், விண்ணப்பதாரர்கள் 
இத்நதர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் நபாது இரணக்கல்வி தகுதிக்கான 
அரொரணகள் இத்நதர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட 
நாளிநலா அல்லது அதற்கு முன்நபா இரணக்கல்வி ஏநதனும் இருப்பின் 
அது குறித்த தகவரல விண்ணப்பத்தில் சதரிவித்தும், நமலும் 
ொன்றிதழ்கள் பதிநவற்றம் செய்யும் நபாது அவ்வரொரணகரளயும் 
நெர்த்து இரணய வழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் 
செய்ய நவண்டும்.  இவ்வாறு செய்யத் தவறினால் விண்ணப்பதாரரின் 
விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும்.  
இத்நதர்வின் விளம்பர அறிவிக்ரக நாளிற்கு பின்பு சவளியிடப்பட்ட 
இரணக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரணகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 
       
 
 
    

     தசயலாளர் 
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பிற்ச்தசர்க்கை–I                                                                          ோள்-I 

ைைிைி வழித்தேர்விற்ைாை பாைத்ேிட்ைம் 
   

COMMUNITY MEDICINE (DEGREE STD)  
CODE NO.392 

 

UNIT-I : Evolution and  Basic Concepts of Public Heath   
 

History of Social Medicine, Preventive Medicine and Community Medicine - History 

of Public Health - Definition of Health, Spectrum of Health –Determinants  of Health 

- Dimensions of Health – Indicators of Health and wellbeing - Natural History of 

Disease – Concepts of Control and Prevention – Modes of Prevention – Levels of 

Prevention – Community Diagnosis - Roles and Responsibilities for Health - 

Individual, Community, State, International, and Private Sector in Health – 

International Classification of Diseases.(ICD) 
 

 

UNIT-II : Health Administration and Planning, Health Care of the 

Community. 
 

Health Committees and Development of Health services in India – Health 

Planning Objectives – Planning Cycle – Planning for a Health Programme – 

Management Process,  Methods and Technique – National Health Policy – Health 

Systems in India; Public, Private, NGO – Health Financing – Evaluation and 

Monitoring of a Health Programme – Comprehensive Primary Health Care – 

Principles of Primary Health Care – Levels of Health care – Health for All – 

Millennium Development Goals (MDGs), Sustainable Development Goals (SDGs), 

Universal Health Coverage (UHC), Health Manpower and resources. 

 

UNIT-III : General Epidemiology and Biostatistics. 
 

Basic Concepts and definition in Epidemiology – Principles of Epidemiology – 

Epidemiological study designs – Measurements in Epidemiology – Uses of 

Epidemiology – Association, Causation - Investigation of an Epidemic – Screening 

-  Surveillance – Basic concepts in Biostatistics – Types of  data, data sources - 

Sampling Methods  - Descriptive Statistics – Inferential Statistics - Test of 

Significance  - Distribution of Data – Data Analysis, Interpretation and 

Presentation – Sources of Health Information – Health Information system, 

Health System Research, Operational Research. 

 

UNIT-IV : Social Science and Health -  Health Communication  
 

Definition, Scope, Concepts and Significance of Social,  Economic, Political, 

behavioral factors in Health and Disease – Social Organization – Role of Family  in 

Health and Diseases – Socio Economic Status (SES) – Poverty and Poverty 
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Alleviation - Social Theories of Causation of Disease – Attitudes, Behaviors and 

Habits - Hospital Sociology – Social Security Schemes   - Health Economics – 

Qualitative Research in Health – Health perceptions and behavior – Doctor Patient 

Relationship – Personality and Intelligence – Medical Ethics – Communication for 

Health Education, Principles of Health Education. 

UNIT-V : Communicable Diseases 
 

Respiratory Infections – Intestinal Infections - Arthropod Borne Infections – 

Zoonoses – Surface Infections – Sexually Transmitted Infections / Reproductive 

Tract Infections  - Emerging and Re-emerging Infections – Covid -19, Monkey 

Pox, Zika, Nipah -  Hospital Acquired Infections – National Health Programmes 

and Guidelines relevant to Communicable Diseases. 

UNIT-VI : Non Communicable Diseases 
 

Hypertension – Diabetes mellitus-Cardiovascular Diseases and Stroke – Obesity – 

Blindness -Common Cancers – Accidents and Injuries – Poisoning and Snake 

bites – Mental Health- National Programme and Guidelines relevant to Non-

Communicable Diseases.  

UNIT-VII : Demography, Family Planning, Preventive Obstetrics, 
Pediatrics, Adolescent Health and Geriatrics 

Definition, Concepts  -  Indicators related to Demography  - Health related vital 

statistics-  Demographic Cycle – Demographic Trends – Size, Composition and 

Distribution of Indian Population – National Population Policy – Contraceptive 

Methods and its evaluation – Abortion – MTP Act – PCPNDT Act – Birth and Death 

Registration Act -  Antenatal Care ,Intra-natal Care & Postnatal Care  - Care of 

Newborn, Infants and Under 5 Children –  IMNCI- Child Behavior Problem – 

Disability -School Health – Immunization – Indicators of MCH Care - Adolescent 

Health-Health Problems of the Elderly –Genetics –National Health Programs and 

Strategies relevant to MCH, Adolescent Health, Geriatrics. 

UNIT-VIII: Environmental Health and Occupational Health  
 

Water – Purification - Water Quality and Standards and Health – Surveillance of 

Drinking Water, Water Sampling - Air – Air Quality Standards – Air Pollution and 

Health - Noise- Noise Pollution and Health  - Ventilation, Lighting, Heat and 

Radiation - Solid Waste Management - Excreta Disposal – Medical Entomology and 

Integrated Vector Control and  Management – standards of Housing and its effect 

on Health  -  Climate Change and its effect on Health – Meteorological Environment 

- Occupational Diseases and its Control – Hospital Waste Management - Acts and 

Programs related to Environment and Occupational Health. 
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UNIT-IX : Nutrition 
 

Concept of Diet and  Nutrition – Balanced Diet –Nutritive Values - Common 

Nutritional deficiencies  - Nutritional Problems  in Public Health – Micro Nutrient 

Deficiency and Hidden Hunger - Assessment of Nutritional Status and  Management 

– Sociocultural aspects of Nutrition -  Nutritional Surveillance -  Food , Milk, Meat 

Hygiene – Community  Nutrition Program  – Food Borne  Diseases – Food 

Adulteration – FSSAI – Health Programs and Acts related to Micro and Macro 

Nutrient.  

UNIT-X : Disaster Management / International Health / Vulnerable  Care 

Groups / Health Program,  Policies  and Act 
 

Disaster Management – International Health – International Health Regulations – 

Tamil Nadu Public Health Act and relevant Acts, legislation, Rules and Policies 

related to Public Health - Concepts of essential Medicine – Travel Medicine – Tribal 

Health – National Health Mission – Urban Health.  
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ோள்-II 

ைைிைி வழித்தேர்விற்ைாை பாைத்ேிட்ைம் 
பகுேி-அ 

ைட்ைாயேேிழ்தோழிேகுேித்தேர்விற்ைாைபாைத்ேிட்ைம் 
(தைாள்குறிவிைாவிற்ைாைேகலப்புைள் ) 

பத்ோம்வகுப்புேரம் 
 

1. பிரித்சதழுதுதல் / நெர்த்சதழுதுதல். 
2. எதிர்ச்சொல்ரல  எடுத்சதழுதுதல். 
3. சபாருந்தாச்  சொல்ரலக்  கண்டறிதல். 
4. பிரழதிருத்தம் (i) ெந்திப்பிரழரய நீக்குதல் (ii) மரபுப்பிரழகள், வழுவுச்சொற்கரள  

நீக்குதல் / பிறசமாழிச் சொற்கரள  நீக்குதல். 
5. ஆங்கிலச்  சொல்லுக்கு நநரான  தமிழ்ச்  சொல்ரல அறிதல். 
6. ஒலி  மற்றும்  சபாருள்  நவறுபாடறிந்து  ெரியான  சபாருரளயறிதல். 
7. ஒரு சபாருள்  தரும்  பல சொற்கள். 
8. நவர்ச்சொல்ரலத்  நதர்வு  செய்தல். 
9. நவர்ச்சொல்ரலக் சகாடுத்து / விரனமுற்று, விரனசயச்ெம், 

விரனயாலரணயும்  சபயர்,  சதாழிற்சபயரர /   உருவாக்கல். 
10. அகரவரிரெப்படி  சொற்கரள  ெீர்  செய்தல். 
11. சொற்கரள  ஒழுங்குப்படுத்தி  சொற்சறாடராக்குதல். 
12. இருவிரனகளின்  சபாருள்  நவறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குவிந்து -குவித்து 
13. விரடக்நகற்ற வினாரவத் நதர்ந்சதடுத்தல். 
14. எவ்வரக வாக்கியம் எனக் கண்சடழுதுதல் - தன்விரன, பிறவிரன, செய்விரன,  

செயப்பாட்டு விரன வாக்கியங்கரளக்  கண்சடழுதுதல். 
15. உவரமயால் விளக்கப் சபறும் சபாருத்தமான சபாருரளத் நதர்ந்சதழுதுதல் 
16. அலுவல்  ொர்ந்த  சொற்கள்  (கரலச்சொல்) 
17. விரட  வரககள். 
18. பிறசமாழிச் சொற்களுக்கு இரணயான தமிழ்ச் சொற்கரளக் கண்டறிதல் (எ.கா.) 

நகால்டு பிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 
19. ஊர்ப்சபயர்களின்  மரூஉரவ  எழுதுக (எ.கா.)  தஞ்ொவூர் – தஞ்ரெ 
20. நிறுத்தற்குறிகரள  அறிதல். 
21. நபச்சுவழக்கு, எழுத்துவழக்கு  (வாரான் – வருகிறான்). 
22. சொற்கரள  இரணத்து  புதிய  சொல்  உருவாக்கல். 
23. சபாருத்தமான  காலம்  அரமத்தல் 

 (இறந்தகாலம்,   நிகழ்காலம்,  எதிர்காலம்). 
24. ெரியான  வினாச்  சொல்ரலத்  நதர்ந்சதடு. 
25. ெரியான   இரணப்புச்சொல் 

(எனநவ, ஏசனனில், ஆரகயால், அதனால், அதுநபால). 
 

26. அரடப்புக்குள்  உள்ள  சொல்ரலத்  தகுந்த  இடத்தில்  நெர்க்க. 
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27. இரு  சபாருள்  தருக. 
28. குறில் – சநடில்  மாற்றம்,  சபாருள்  நவறுபாடு. 
29. கூற்று,  காரணம் – ெரியா?  தவறா? 
30. கரலச்சொற்கரள  அறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence – செயற்ரக  நு ண்ணறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கணினி 

31. சபாருத்தமான  சபாருரளத்  சதரிவு  செய்தல் 
32. சொற்களின்  கூட்டுப்  சபயர்கள் (எ.கா.)  புல் –புற்கள் 
33. ெரியான  சதாடரரத்  நதர்ந்சதடுத்தல் 
34. பிரழ  திருத்துதல்  (ஒரு-ஓர்) 
35. சொல்  –  சபாருள்  –  சபாருத்துக 
36. ஒருரம - பன்ரமபிரழ 
37. பத்ேியிலிருந்து  விைாவிற்ைாை  சரியாை  விகைகயத்  தேர்ந்தேடு. 
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ோள்-II 
பகுேி-ஆ 

                                        .003 

        

                     
 

கைொள்குறி வகைைளுை்ைொன தகைப்புைள் 

 

அைகு–I: கபொது  அறிவியை் 

 

(i)        அறிவு மற்றும்             –பகுதத்றிதை் –கபொருள் 

உணரொமை் ைற்றலும் ைருதத்ுணரந்த்ு ைற்றலும் - ைடநத்ைொைம், 

நிைழ்ைொைம், எதிரை்ொைம் பற்றி                     ஒரு ைருவி 

        

 

(ii) பபரண்டதத்ின் இயை்பு –கபொது அறிவியை் விதிைள்  –இயை்ைவியை் –

    கபொருளின் பண்புைள், விகை, இயை்ைம் மற்றும் ஆற்றை் –        

        இயை்ைவியை், மின்னியை், ைொநத்வியை், ஒளி, ஒலி, கவப்பம், 

அணுை்ைரு இயற்பியை், பைைர ் (LASER), மி    வியை் மற்றும்       

கதொடரப்ியை் ஆகியவற்றின் அடிப்பகட               

பயன்பொடுைள். 

 
 

(iii) தனிமங்ைளும் பைரம்ங்ைளும், அமிைங்ைள், ைொரங்ைள், உப்புைள், 

கபடப்ரொலிய கபொருடை்ள், உரங்ைள்      கைொை்லிைள். 

 

(iv) உயிரியலின் முை்கிய பைொடப்ொடுைள், உயிர ் உைகின் வகைப்பொடு, 

பரிணொமம், மரபியை், உடலியங்கியை், உணவியை், உடை்நைம் 

மற்றும்சுைொதொரம், மனிதபநொய்ைள். 
 

 

(v) சுற்றுப்புறைச்ூழை் மற்றும் சூழலியை். 

 

அைகு-II: நடப்பு  நிைழ்வுைள் 

 

(i) வரைொறு -        நிைழ்வுைளின் கதொகுப்பு - பதசியைச்ின்னங்ைள்–

மொநிைங்ைள் குறிதத் விவரங்ைள்- கைய்திைளிை் இடம்கபற்ற சிறநத் 

ஆளுகமைளும் இடங்ைளும் - விகளயொடட்ு–         ஆசிரியரை்ளும். 

 

(ii) ஆடச்ி     - இநத்ியொவிை் அரசியை் ைடச்ிைளும்          

         - கபொது விழிப்புணொவ்ும் (Public Awareness) கபொது நிரவ்ொைமும்–

நைன்ைொர ் அரசுத ் திடட்ங்ைளும் அவற்றின் பயன்பொடும், கபொது விநிபயொை 

அகமப்புைளிை்        சிை்ைை்ைள். 
 

 

(iii) புவியியை் – புவியியை் அகடயொளங்ைள்.  

 

(iv) கபொருளொதொரம் – தற்பபொகதய ைமூை கபொருளொதொர பிரைச்ிகனைள். 

 
 

(v) அறிவியை்–அறிவியை் மற்றும் கதொழிை்நுடப்தத்ிை்            

ைண்டுபிடிப்புைள். 

(vi)                                                  
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   –                     

 

(i)        –               –                    

                     –             –            –      

                                  –            

             –               

 

(ii)             -              
 

 

(iii)             –                                 –      

                                        

 

(iv)                 –                  –                      

                         –                 –      

        

 
 

   –                               

 

(i)                      –                                        

                    –                                    – 

                   
 

(ii)                                                          
 

 

(iii)                                                –       

               
 

(iv)                                             

 

அைகு-V: இநத்ிய          

 

(i) இநத்ிய           - அரசியைகமப்பின் முைவுகர - 

அரசியைகமப்பின் முை்கிய கூறுைள் - ஒன்றியம், மொநிைம் மற்றும் 

யூனியன் பிபரதைங்ைள். 
 

(ii) குடியுரிகம, அடிப்பகட உரிகமைள், அடிப்பகடை் ைடகமைள், அரசின் 

கநறிமுகறை் பைொடப்ொடுைள். 
 

 

(iii) ஒன்றிய நிரவ்ொைம், ஒன்றிய      மன்றம் – மொநிை நிரவ்ொைம், மொநிை 

ைடட்மன்றம்–உள்ளொடச்ி அகமப்புைள், பஞ்ைொயதத்ுரொஜ். 

 

(iv) கூடட்ொடச்ியின்                     மதத்ிய - மொநிைஉறவுைள். 
 
 

(v) பதரத்ை் - இநத்ியநீதி அகமப்புைள் – ைடட்தத்ின் ஆடச்ி. 

 

(vi) கபொதுவொழ்விை் ஊழை்– ஊழை் தடுப்பு நடவடிை்கைைள்-                  

             - தைவை்உரிகம – கபண்ைளுை்கு அதிைொரமளிதத்ை் – 

நுைரப்வொர ்பொதுைொப்பு அகமப்புைள் –மனித உரிகமைள் ைொைனம். 

 

அைகு-VI: இநத்ியப்  கபொருளொதொரம் 

 

(i) இநத்ியப் கபொருளொதொரதத்ின் இயை்புைள் – ஐநத்ொண்டு திடட் மொதிரிைள் – 

ஒரு மதிப்பீடு – திடட்ை்குழு மற்றும் நிதி ஆபயொை். 
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(ii) வருவொய் ஆதொரங்ைள் – இநத்ிய ரிைரவ்் வங்கி –                    

               – நிதி ஆகணயம்–            

                            – ைரை்கு மற்றும் பைகவ வரி. 
 

 

(iii) இநத்ிய கபொருளொதொர அகமப்பு மற்றும் பவகைவொய்ப்பு உருவொை்ைம், நிைை ்

சீரத்ிருதத்ங்ைள் மற்றும் பவளொண்கம-             அறிவியை் 

                பயன்பொடு – கதொழிை் வளரை்ச்ி–ஊ       ைொர ்

திடட்ங்ைள் – ைமூைப் பிரைச்ிகனைள் - மை்ைள்கதொகை, ைை்வி, நைவொழ்வு, 

 பவகைவொய்ப்பு, வறுகம. 

 

அைகு–VII: இநத்ிய பதசிய இயை்ைம் 

 

(i) பதசிய மறுமைரை்ச்ி –           ஆடச்ிை்கு எதிரொன கதொடை்ை ைொை 

எழுைச்ிைள் –                     – தகைவரை்ள் உருவொதை்–

      அம்பபதை்ர், பைதச்ிங்                                      

பநரு                    ைொநத்ி, கமௌைொனொ அபுை்ைைொம் ஆைொத,்       

          இ       சுபொஷ் ைநத்ிர பபொஸ்,                  மற்றும் 

பைர.் 

 

(ii) விடுதகைப் பபொரொடட்தத்ின் பை்பவறு நிகைைள்:அகிம்கை முகறயின் 

வளரை்ச்ி மற்றும் புரடச்ிைர இயை்ைங்ைள். 

 
 

(iii) வகுப்புவொதம் மற்றும்       பிரிவிகன. 

 

   –                                                       –         

           

 

(i) தமிழ் ைமுதொய வரைொறு               கதொை்லியை் ைண்டுபிடிப்புைள், 

ைங்ைைொைம் முதை் இை்ைொைம் வகரயிைொன தமிழ் இைை்கிய வரைொறு. 

 

(ii) திருை்குறள்:   

அ) மதை ்ைொரப்ற்ற தனித ்தன்கமயுள்ள இைை்கியம். 

 ஆ) அன்றொட வொழ்வியபைொடு கதொடரப்ுத ் தன்கம 

இ                 திருை்குறளின்         

ஈ) திருை்குறளும் மொறொத விழுமியங்ைளும்– ைமதத்ுவம், மனிதபநயம் 

முதைொனகவ 

உ) ைமூை அரசியை் கபொருளொதொர நிைழ்வுைளிை் திருை்குறளின்  

கபொருதத்ப்பொடு 

ஊ) திருை்குறளிை் ததத்ுவை் பைொடப்ொடுைள் 
 

 

(iii) விடுதகைப் பபொரொடட்தத்ிை் தமிழ்நொடட்ின் பங்கு – ஆங்கிபையருை்கு 

எதிரொன கதொடை்ை ைொை கிளரை்ச்ிைள்–         பபொரொடட்தத்ிை் 

கபண்ைளின் பங்கு. 

 

(iv) பதக்தொன்பது மற்றும் இருபதொம் நூற்றொண்டுைளிை் தமிழ்நொடட்ின் ைமூை – 

அரசியை் இயை்ைங்ைளின் பரிணொம வளரை்ச்ி –                    

                 –சுயமரியொகத இயை்ைம், திரொவிட இயை்ைம் மற்றும் 

இவ்வியை்ைங்ைளுை்ைொன அடிப்பகட கைொள்கைைள், தநக்த கபரியொர ்

மற்றும் பபரறிஞர ்அண்ணொவின் பங்ைளிப்புைள். 

 

அைகு-IX: தமிழைதத்ிை் வளரை்ச்ி  நிரவ்ொை   

 

(i) தமிழ்நொடட்ின் மனிதவள பமம்பொடட்ுை் குறியீடுைளும் அவற்கற பதசிய 

மற்றும் பிற மொநிைங்ைளுை்ைொன குறியீடுைளுடன் ஒப்பொய்வும் – 

தமிழைதத்ின் ைமூை கபொருளொதொர வளரை்ச்ிை்கு ைமூை மறுமைரை்ச்ி 

இயை்ைங்ைளின் பங்ைளிப்பு. 
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(ii)                                                     –    

                                                  

                 –தமிழைதத்ின் கபொருளொதொர           – 

தமிழைதத்ின்     கபொருளொதொர வளரை்ச்ியிை் ைமூை நைத ்

திடட்ங்ைளின் தொை்ைமும் பங்ைளிப்பும்.  
 

 

(iii) ைமூை நீதியும் ைமூை     ணை்ைமும் ைமூைப் கபொருளொதொர 

பமம்பொடட்ின் மூைொதொரங்ைள். 

 

(iv) தமிழைதத்ின் ைை்வி மற்றும்         (Health) முகறகமைள் . 
 

 

(v) தமிழைப் புவியியை் கூறுைளும் கபொருளொதொர வளரை்ச்ியிை் அவற்றின் 

தொை்ைமும். 
 

(vi) பை்பவறு துகறைளிை் தமிழைம் நிைழ்தத்ியுள்ள ைொதகனைள். 

 
 

(vii) தமிழைதத்ிை் மின்னொளுகை.  

 

அைகு–X: திறனறிவும்  மனை்ைணை்கு நுண்ணறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

 

(i) சுருை்குதை் – விழுை்ைொடு – மீப்கபறு கபொதுை் ைொரணி       –       

          (LCM). 
 

(ii)                           
 

 

(iii)         –          –       –          –                    
 

(iv)                 –         –      –                  –     

                 –            
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பிற்ச்தசர்க்கை – II 
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: As per Para 5(B) of Notification No.31/2022, dated 

21.10.2022 

 Medical Diploma, 

 Diploma in Public Health, 

 UG Degree Certificate/Consolidated Mark Sheet, 

 PG Degree Certificate / Consolidated Mark Sheet, 

 Registered Medical Practitioner Certificate ( Tamil Nadu Act IV of 1914) 

4. 
G.O. for Equivalence of qualification to the prescribed qualification  (if applicable) 

Evidence for Course duration. 

5. 
PSTM Certificate up to prescribed educational qualification of entire duration.  
(if applicable) 

6. Community Certificate 

7. 
Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board / Differently Abled 

book (if applicable)  
8. Destitute Widow Certificate (if applicable) 

9. 

Exemption for Tamil Eligibility Test ( if applicable) 

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

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

enclosed with Appendix to Annexure –II of this Notification. 

10. Ex-Servicemen (if applicable) 
11. Transgender ID Card with Gender (if applicable) 
12. Gazetted copy for name change (if applicable) 
13. No Objection Certificate (if applicable) 

14. 
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of pending 

cases for Criminal cases registered (if applicable) 
15. Other documents (if any) 

 
Important Note:- 
      

1. As per para 13(I) of Commission’s Instructions to Applicants, Documents 

uploaded must be in Tamil or English or both.  Candidates possessing 

certificates/documents in languages other than Tamil or English shall obtain 

and upload a translated version of the said certificate(s) /documents(s) in 

Tamil or English, attested by the authority who originally issued the 

certificate/document.  Uploading of documents issued only in languages other 

than Tamil or English shall result in the rejection of candidature after due 

process. 

2. If any certificates/documents are found blank or illegible, the applicant should 

upload afresh within the stipulated time limit, failing which their online 

application shall be rejected. 

 
 
 

For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants” 
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APPENDIX 

 
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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பிற்தசர்க்கை – III 
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பிற்தசர்க்கை –IV 

ைைிைி வழித் தேர்வு 
முக்ைிய விேிமுகறைள் 

சகாள்குறிவரகவினாத்தாள் 
 

a) ஒநரநநரத்தில்ஒருவினாமட்டுநமகணினித்திரரயில்நதான்றும்.  

 
b) நதர்வுஎழுதுவதற்கானகாலஅளவானது, திரரயின் நமல் வலது மூரலயில் உள்ள count 

down timer மூலம் காண்பிக்கப்படும். இது மீதமுள்ள நநரத்ரத Time Left: என காண்பிக்கும். 
நதர்வின் சதாடக்கத்தில், timer 180 நிமிடங்கரளக் காண்பிக்கும்(நதர்வில் 
உதவியாளருடன் வரும் தகுதியான மாற்றுத் திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 240 
நிமிடங்கள்). இது காலப்நபாக்கில் படிப்படியாகக் குரறயும். Timer பூஜ்ஜியத்ரத 
அரடயும்நபாது, நதர்வு தானாகநவ முடிவரடயும், அதன்பிறகு உங்கள் நதர்வானது 
கணினி அரமப்பால் தானாகநவ ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

 

c) தைள்விஎண் தபட்டி: 
1. திரரயின் வலது பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள நகள்விஎண் சபட்டியானது பின்வரும் 

குறியடீுகளில் ஒன்ரறப் பயன்படுத்தி ஒவ்சவாரு நகள்வியின் நிரலரயயும் 
காண்பிக்கும் 

 

 
நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிரன பார்க்கவில்ரல 

 
நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிற்கு விரடயளிக்கவில்ரல 

 
நீங்கள் இந்த வினாவிற்கு விரடயளித்துவிட்டீர்கள். 

 
நீங்கள் இன்னும் விரடயளிக்கவில்ரல ஆனால் வினாவிரன 
மீண்டும் பார்ப்பதற்காக குறித்துள்ளரீ்கள். 

 
நீங்கள் விரடயளித்துவிட்டு மீண்டும் ெரிபார்க்க குறித்துள்ளரீ்கள்.  
அவ்வாறு ெரிபாக்க இயலாவிட்டாலும் உங்கள் விரடகள் 
மதிப்படீ்டிற்கு எடுத்துக் சகாள்ளப்படும் 

‘ ark d f r   v   ’என்கிற நிரலயில் உள்ள நகள்விகரள மீண்டும் ஒரு முரற 
நீங்கள் ெரிபார்க்க நவண்டும் என்பரத சதரிவிக்கின்றன. 
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2. .நகள்விஎண் சபட்டியின் இடது பக்கத்தில் நதான்றும் ">" அம்புக்குறிரயக் கிளிக் 
செய்வதன் மூலம் நகள்விஎண் சபட்டியின் அளரவ நீங்கள் குரறக்கலாம் . இதன் 
மூலம் திரரயில் உங்கள் நகள்விரய சபரிதாக்கிப் பார்க்கலாம் . நகள்விஎண் 
சபட்டிரய மீண்டும் பார்க்க விரும்பினால், திரரயின் வலதுபுறம் உள்ள "<" 
அம்புக்குறி மீது கிளிக் செய்யவும். 

உங்கள் நகள்விப் பகுதிரய நமலிருந்து கீழாகநவா, கீழிருந்து நமலாகநவா 

ஸ்க்நரால் செய்யாமநலநய பார்க்க விரும்பினால்  மற்றும் ஆகிய 
குறிகரளப் பயன்படுத்தலாம். 

3. பதிலளிக்கப்பட்டவினாக்கள், பதிலளிக்கப்படாதவினாக்கள்,பார்க்கப்படாத 
வினாக்கள்,ெரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ளரவ மற்றும் பதிலளிக்கப்பட்டு 
மீண்டும் ஒரு முரற ெரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ளரவ ஆகிய அரனத்தும் 
சதாகுக்கப்பட்டு நகள்விஎண் சபட்டியின் நமநல காட்டப்படும். 

 
d) ஒருதைள்விக்கு விகையளித்ேல் 

 
i) வினாக்களானது ஏறுமுக வரிரெப்படி ஒவ்சவான்றாக கணினித் திரரயில் நதான்றும். 

அதற்கு ஒன்றன் பின் ஒன்றாகவி ரடயளிக்கவும். 
ii) ஒரு வினாவிற்கான விரடரயத் நதர்வு செய்ய அதற்சகன அளிக்கப்பட்டுள்ள விரடத் 

சதரிவுகளில் ஒன்றின் மீது கிளிக் செய்யவும். 
iii) ஒவ்தவாரு விைாவிற்கும் விகையளித்ே பின் உங்ைள் விகைகய தசேிக்ை Save and 

Next பட்ைன் ேீது ைிளிக் தசய்யவும். அவ்வாறு செய்யாவிட்டால், உங்கள் விரடகள் 
நெமிக்கப்படமாட்டாது. 

iv) நீங்கள் நதர்ந்சதடுத்த விரடத் சதரிரவ நீக்க நவண்டுசமனில், நதர்ந்சதடுத்துள்ள 
விரடத் சதரிவின் மீதுள்ள பட்டரன கிளிக் செய்யவும் அல்லது Clear Response பட்டன் 
மீது கிளிக் செய்யவும். 

e) பைங்ைகளப் தபரிோக்குவேற்ைாைஅறிவுறுத்ேல்ைள் 

வினாவில் வழங்கப்பட்டுள்ள படத்ரத சபரிதாக்கிப் பார்க்க, படத்தின் மீது கிளிக் 
செய்து மவுெில் உள்ள ஸ்க்நராலிங் வரீல சுழற்றவும். 

 

விண்ைப்போரர்ைள் ஏதேனும் முகறதைட்டில் ஈடுபடுவது ைண்ைறியப்பட்ைால், 
தேர்வாகையம் எடுக்கும் ேைவடிக்கை / ேண்ைகைக்கு உள்ளாைதேரிடும்.  
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பிற்தசர்க்கை –V 

 
தேரிவுமுகறகுறித்ேஉத்தேசைாலஅட்ைவகை 

 
 

வ.எண் ேிைழ்வு ைால வரிகச 

1. 

இகையவழி விண்ைப்பத்ேிகை 
விண்ைப்பிக்ை/ விண்ைப்பத்ேிலுள்ள 
விவரங்ைகளத் ேிருத்ே / ைட்ைைம் 
தசலுத்ே இறுேி ோள் 

19.11..2022 

2.                   
                      

24.11..2022 – 
             
        
26.11.2022     
11            
 

3. 
சான்றிேழ்ைகள பேிதவற்றம் தசய்ய 
/ ோற்ற /ேீள்பேிதவற்றம் தசய்ய 
இறுேி ோள் 

01.02.2023 

4. ைைிைி வழித்நதர்வு முடிவு சவளியடீு         2023 

5. 
ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு /நநர்முகத் 
நதர்வு 

          2023 

6. கலந்தாய்வு                2023 

 
 

 
                                                  செயலாளர் 


