
       
 

 

தமிழ்நாடு                பணிகளில் அடங்கிய                      
பதவிக்கான காலிப் பணியிடங்களில் நநரடி நியமனம் செய்வதற்கான கணினி 
வழித் நதர்விற்கு 17.12.2022 அன்று வரர இரணய வழி மூலம் மட்டுநம 
விண்ணப்பங்கள்   வரநவற்கப்படுகின்றன. 

 
இந்த பதவிக்கான நதர்வு கணினி வழித் நதர்வாக நடத்தப்படும். 

 

எச்ெரிக்ரக 
 நதர்வாரணயத்தின் சதரிவுகள் அரனத்தும் விண்ணப்பதாரரின் 

தரவரிரெப்படிநய நமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 
 சபாய்யான வாக்குறுதிகரளச் சொல்லி, தவறான வழியில் நவரல வாங்கித் 

தருவதாகக் கூறும் இரடத்தரகர்களிடம் விண்ணப்பதாரர் மிகவும் கவனமாக 
இருக்குமாறு எச்ெரிக்கப்படுகின்றனர். 

 இதுநபான்ற தவறான மற்றும் நநர்ரமயற்றவர்களால் விண்ணப்பதாரருக்கு 
ஏற்படும் எவ்வித இழப்புக்கும் நதர்வாரணயம் எந்த விதத்திலும் 
சபாறுப்பாகாது. 

 இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அரனத்துத் 
தகவல்களுக்கும் விண்ணப்பதாரநர முழுப்சபாறுப்பாவார்.  விண்ணப்பதாரர்  
நதர்விற்கு இரணயவழியில் விண்ணப்பிக்கும்சபாழுது, ஏநதனும் தவறு 
ஏற்படின், தாங்கள் விண்ணப்பித்த இரணயச் 
நெரவரமயங்கரளநயா/சபாதுச் நெரவ ரமயங்கரளநயா குற்றம் ொட்டக் 
கூடாது.  விண்ணப்பதாரர்    பூர்த்தி செய்யப்பட்ட இரணயவழி 
விண்ணப்பத்திரன உரிய ொன்றிதழ்களுடன்  [பிற்நெர்க்ரக III-ல் 
காண்க]இறுதியாக ெமர்ப்பிக்கும் முன்னர், நன்கு ெரிபார்த்தப் பின்னநர 
ெமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

 விண்ணப்பதாரர்கள் இரணய வழி விண்ணப்பத்ரத ெமர்ப்பிக்கும்நபாது 
ொன்றிதழ்கள் / ஆவணங்கரள இரணய வழி விண்ணப்பத்தில் 
வழங்கப்பட்ட அரனத்து உரிரம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் 
ஆதரவாக கட்டாயமாக பதிநவற்றம் செய்யாமல், இரணயவழி 
விண்ணப்பத்ரத ெமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 
 
 

 

   
விளம்பர எண்.:  640 
அறிவிக்ரக எண்.   34 / 2022                                           நாள்:  18 .11.2022 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் 
நதர்வாரணயம் 
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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. 
நமலும்விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரர்களுக்கானஅறிவுரரகள்” பத்தி-2-
ஐகாண்க) 

 
2.       பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 
 

பதவியின் சபயர்  
பணியின் சபயர் 

மற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு எண் 

காலிப் 
பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்ரக  

ெம்பள 
ஏற்ற 
முரற 

             
       

(பதவிக் குறியீட்டு 
எண்: 1695) 

தமிழ்நாடு        

        பணிகள் 
(குறியீட்டு எண்: 019) 

 
 

731 * 

ரூ.56,100—
2,05,700 

(நிரல-22) 
 

* ( 30                        ) 

 
குறிப்பு:- 
 

 2016 ஆம் ஆண்டின் ெிவில் நமல்முரறயீடு எண்.4351 இல் உச்ெ 
நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, தற்காலிக அரசு கால்நரட உதவி 
       ளும் (Rule 10(a)(i) appointees) திறந்த விண்ணப்பதாரர்களுடன் 
நபாட்டியிடுவார்கள்    மற்றும்  அதிகபட்ெ வயது தளர்வு மற்றும்        

குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருந்தாலன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட 
காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ரகயானது நதாராயமானதாகும். நமலும் 
காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ரக மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். 
விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் 
காண்க. 
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                                                 , 
அதிகபட்ெம் 50 மதிப்சபண்களுக்கு உட்பட்டு                      
                                             
        . 

 

3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் 
                               . 

* முன்ககொணரப்பட்ட கொலிப்பணியிடம் – 30  
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விரிவொக்கம்:-  கபொது.பி – கபொதுப்பிரிவு; பி.வ - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; மி.பி.வ /சீ.ம - மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 
/சீர் மரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிரொவிடர்   ;  . -               
 

கபொ- கபொது; கப- கபண்கள்; த.வ.க – தமிழ் வழிக் கல்வி;;; கெ.தி.கு - கெவித் திறன் குறறப்பொடு; றக.கொ.இ.கு – றக கொல் இயக்கக் 
குறறபொடு; ,அ.வீ.பொ – அமில வீச்சினொல் பொதிக்கப்பட்டடொர்;. 

4. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் நநரம்:- 

 

குறிப்பு:-  
 இத் நதர்வின் செயல்பாடுகளுக்கான உத்நதெ காலநிர்ணயம் சதாடர்பாக பிற்நெர்க்ரக 
–VI -ஐ காண்க. 

 
5. தகுதிகள் 

அ.வயது வரம்பு (  01 .07.2022 அன்றுள்ளபடி) 

விண்ணப்பதார்களின் இன வரககள் 
அதிகபட்ெ வயது (பூர்த்தி 
அரடந்தவராக இருக்க கூடாது) 

                             

                    

             (     10( )(i)        

        ) 

வயது வரம்பு இல்ரல 

                                                  

                    
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/ெ.ீம., பி.வ., பி.வ.(மு) 
மற்றும் அரனத்து வகுப்புகரளயும் 
ொர்ந்த ஆதரவற்ற   விதரவகள் 

வயது வரம்பு இல்ரல 

“ஏரனநயார்” 
 

32 ஆண்டுகள் @ 

 

அ அறிவிக்ரக நாள் 18.11.2022 

ஆ 
இரணயதளம் மூலம் விண்ணப்பங்கள் 
ெமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி  நாள் 

17.12.2022 

இ. இ                               
     

22.12.2022 –       12            
24.12.2022     11            
 

கணினி வழித்நதர்வு நரடசபறும் நாள் மற்றும் நநரம் 
       

      
        

தாள் – 1 பாடத்தாள் 
                    

                
(பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
 

15.03.2023 
முற்பகல் 09.30 மணி முதல் பிற்பகல் 

12.30 மணி வரர. 

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

15.03.2023 
பிற்பகல் 02.30 மணி முதல் பிற்பகல்  
05.30 மணிவரர 
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@ அரொரண(நிரல)எண்.91, மனிதவள நமலாண்ரமத் (எஸ்) துரற, நாள் 13.09.2021-ன் 
படி, வயது உச்ெவரம்பு                                    2 
                  . (35             37        ) 
 
விளக்கம்:- 
 “உச்ெ வயது வரம்பு இல்ரல” என்றால் விண்ணப்பதாரர் விளம்பர 
அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட நாளன்நறா/ பதவிக்கு சதரிவு செய்யப்பட்ட 
நாளன்நறா மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட நாளன்நறா 60 வயதிரன பூர்த்தி 
செய்திருக்ககூடாது. 
குறிப்பு:- (                                  (i.e.10(a)(i) appointees) 

                                    ) 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / ெ.ீம., பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) தவிர “ஏரனநயார்” 
மாநில, மத்திய அரெில் ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு நமற்பட்டு முரறயான 
பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், 
இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள் 
.விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி  3(F) ஐக் காண்க.(தமிழ்நாடு 
அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 

வயது வரம்புச் ெலுரக 
i) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய  மாற்றுத் திறனாளிகள்:- 
நிர்ணயிக்கப்பட்டவயதுவரம்பிற்குநமல்பத்தாண்டுவரரவயதுவரம்புச்ெலுரகசபறத்த
குதியுரடயவராவார்கள். 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 
 

ii) முன்னாள்இராணுவத்தினருக்கு 
அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/ெ.ீம, பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) 

தவிரஏரனயவகுப்பிரனச்ொர்ந்தவர்களுக்கு 50 வயது வரர ெலுரக வழங்கப்படும். 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தரனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63 மற்றும்அரொரண 

(நிரல) எண்.91, மனிதவளநமலாண்ரம (எஸ்) துரற, நாள் 13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
 

ஆ) ஏற்கனநவஏநதனும்ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத்நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவிண்ணப்பதாரர், 
முன்னாள்இராணுவத்தினர்என்றெலுரகரயப்சபறமுடியாது . 

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள்(பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

  

ஆ) கல்வித்தகுதி   (18.11..2022   அன்றுள்ளபடி) 
விண்ணப்பதொரர்கள் கீடே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித் தகுதியிறன    கபற்றிருக்க  டவண்டும். 
       

      
        

 

a) B.V.Sc., Degree. (now known as B.V.Sc & A.H) and  
 

b) Must have passed SSLC Examination or its equivalent 
examination with Tamil as one of the languages. 

 

Registered as Veterinary Practitioner with the Tamil Nadu 

State Veterinary Council Constituted under the Indian 

Veterinary Council Act, 1984 (Central Act 52 of 1984) 
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குறிப்பு –-  
1. நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியிரன  10+ 2 (அதற்கு இரணயானத் தகுதி) + 

இளங்கரலப் பட்டம் தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) 
ெட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  சபற்றிருக்க நவண்டும்.. பட்ட 
படிப்பிற்கான இறுதி நதர்வு முடிவு சவளியிடப்பட்ட நாளானது அறிவிக்ரக 
நாளன்நறா அல்லது அதற்கு முந்ரதய நாளாகநவா 
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கநவண்டும். 

(தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) 
(iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

2. இரணக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிரம நகாரும் விண்ணப்பதாரர் 
இரணக்கல்வி என அறிவிக்கப்பட்ட அரொரணயிரன ொன்றாவணமாக 
ெமர்ப்பிக்கும் பட்ெத்தில் அவ்வரொரணயானது நதர்வுக்கான அறிவிக்ரக 
நாளன்நறா அல்லது அதற்கு முன்னதாகநவா   சவளியிடப்பட்டிருக்க 
நவண்டும். நமலும், அவ்வரொரணயிரன இரணயவழி விண்ணப்பத்துடன் 
இரணத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும்.  தவறும் பட்ெத்தில் 
அவ்விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய 
பிறகுநிராகரிக்கப்படும்.அரொரண இத்நதர்வின் அறிவிக்ரக நாளுக்கு பிறகு 
சவளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

[விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 9ன் குறிப்பிரனக் காண்க]. 
 

(இ) உடற்தகுதி ொன்றிதழ் 
 பணி நியமனதிற்காக சதரிவு செய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ் 

குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்  உடற்தகுதிச் ொன்றிதரழச் ெமர்பிக்க நவண்டும். 
மாதிரி படிவம் அறிவிக்ரகயின் பிற்நெர்க்ரக – IV-ல்  சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இச் ொன்றிரன சதரிவு செய்யப்பட்ட நதர்வர், தனது  நியமன அலுவலரிடம் 
பணியில் நெரும் நபாது ெமர்பிக்க நவண்டும். 

 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள 
பார்ரவயின் தரம் 

உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிவம் 

பார்ரவ தரம்–III  அல்லது 
                 

செயல் அலுவலர் பதவிக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள படிவம். 

 
சதரிவிற்கு வரும்கண்பார்ரவ குரறபாடுரடய விண்ணப்பதாரர்கள் தகுதி 

வாய்ந்த அரசுகண் மருத்துவ நிபுணரிடம் (Specialist) கண்பார்ரவத் தகுதிச் 
ொன்றிதரழப் சபற்று நியமன அலுவலரிடம் ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
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6. கட்டணம் 
அ) பதிவுக் கட்டணம் 

நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டணம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) நிர்வாக 
ெரீ்திருத்தத்துரற, நாள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியரமக்கப்பட்ட 
கட்டணம்) 
குறிப்பு 
நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுறாத 
விண்ணப்பதாரர்கள், இத்நதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டணம் 
செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் கட்டணம் 
குறிப்பு 
கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதர்வுக்கட்டணச் ெலுரக சபற 
தகுதியுரடயவர்கள் தவிர பிற விண்ணப்பதாரர்கள், இரணயவழி 
விண்ணப்பத்ரதச் ெமர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டணம் செலுத்த 
நவண்டும். 

 
 
ரூ.200/- 

 
குறிப்பு 
 

(1) விண்ணப்பதாரர் தங்களுரடய ஒரு முரறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்ரண 
இரணப்பது கட்டாயமாகும். “விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்” உள்ள 
பத்தி 2(B)-ஐ காண்க. 

(2) ஒருமுரறப்பதிவு என்பது பதிவு செய்தநாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் 
வரரசெல்லுபடியாகும். ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ணப்பதாரர், 
ஒருமுரறப்பதிவிரன(One Time Registration), அதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
கட்டணத்திரனச் செலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும். 
ஒருமுரறப்பதிவு என்பது நதர்வுக்கான விண்ணப்பத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். 
விண்ணப்பதாரர் நதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு நதர்விற்கும், தனித்தனிநய 
இரணயவழியில் விண்ணப்பிக்க நவண்டும். [விண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ காண்க]. 
நதர்வுக் கட்டணச் ெலுரக:- 
 

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

மூன்று முரற மட்டும் கட்டணம் 
செலுத்தத் நதரவயில்ரல 

4) இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் /பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய 
வகுப்பினர் 

மூன்று முரற மட்டும் கட்டணம் 
செலுத்தத் நதரவயில்ரல 

5)  முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முரற மட்டும் கட்டணம் 
செலுத்தத் நதரவயில்ரல. 

6) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய 
மாற்றுத்திறனாளிகள் 

கட்டணம் செலுத்தத் 
நதரவயில்ரல. 

7) ஆதரவற்ற விதரவகள் கட்டணம் செலுத்தத் 
நதரவயில்ரல. 
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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 
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 வழிமுரறகரளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். 
(விண்ணப்பதாரர்களுக்கான  விதிமுரறகள்    பத்தி 6 ஐ க்  காண்க). 
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7. நதர்வுக் கட்டணம் செலுத்தும் முரற 
 
 நதர்வுக் கட்டணம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு மட்டும்) இரணயவழியில் 

(இரணய வங்கி, பற்று அட்ரட, கடன் அட்ரட) விண்ணப்பிக்க 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட இறுதி நாளிற்குள்செலுத்த நவண்டும்.  

 விண்ணப்பதாரர்கள்     நெரவக் கட்டணமும் நெர்த்து செலுத்த 
நவண்டும். 

 விண்ணப்பதாரர்களின் கட்டணச் ெலுரகக்கான தகுதியின் 
அடிப்பரடயில்தான் நதர்வுக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு 
சபற முடியும். 

 இரணயவழியில் நதர்வுக் கட்டணம் செலுத்தாமல், நநரடியாக 
செலுத்தும் வரரவு காநொரல /  அஞ்ெல் ஆரண நபான்றரவ 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தரகய விண்ணப்பங்கள் 
நிராகரிக்கப்படும். 

 நிரந்தர பதிவு செய்யும் முரறயில் பதிவு செய்துபதிவுக் 
கட்டணமாகரூ.150 செலுத்தி பதிவு ஐடி சபற்றவர்கள் நிரந்தர 
பதிவுக்கட்டணத்ரதச்(அதாவதுரூ.150/-)செலுத்தத் நதரவயில்ரல, 

நதர்வுக்கட்டணம் செலுத்தினால் நபாதும். 

 நதர்வுக் கட்டணச் ெலுரக நகாரும் விண்ணப்பதாரர்கரளத் தவிர 
ஏற்கனநவ நிரந்தர பதிவு செய்த விண்ணப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டணத்ரத செலுத்த நவண்டும். நிரந்தரப் 
பதிவு முரறயில் பதிவு செய்துள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு 
முரறயில் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 5 வருட காலத்திற்கு பதிவுக் 
கட்டணம் செலுத்துவதற்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படும்.   
இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய நதர்வுக் கட்டணமாக 
கருதப்படமாட்டாது. 

 
(நதர்வு கட்டணம் சதாடர்பாக“  விண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகளில்”  பத்தி – 2(V) ஐ காண்க). 
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8. ெலுரககள் 
 
(i) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்  / ெரீ்மரபினர், ,பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர், ஆதரவற்ற விதரவ, 
முன்னாள் இராணுவத்தினர், நிர்ணயிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத் 
திறனாளிகள்மற்றும் பிற வரகயிரனச் ொர்ந்தவர்களுக்கானவயது / தகுதி 
மற்றும் கட்டணச் ெலுரககள் குறித்த விவரங்கள் 
“விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி  3(D),5 & 6 ஐக் காண்க. 

(ii) நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுரகரய நகாரும் விண்ணப்பதாரர்கள் 
அதற்குரிய ொன்றிதழ் ஆதாரங்கரள இரணயவழி விண்ணப்பத்துடன் 
இரணத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். பதிநவற்றம் செய்ய தவறினால் 
உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகுவிண்ணப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள் இராணுவத்தினர்,ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய 
பதவிக்கு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு விட்டால், பின்னர், நவறு எந்த நியமன 
நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுரகரய நகார 
முடியாது.  (தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள் ெட்டம்  
2016பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 
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9. நதர்வுத்திட்டம் :சகாள்குறி வரக (கணினி வழித்நதர்வு)மற்றும் 
நநர்முகத் நதர்வு:- 

 
குறிப்பு: 

(i) தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குரறந்தபட்ெ மதிப்சபண் சபறாத நதர்வர்களின் தாள் I 
மற்றும் தாள் II இல் பகுதி ‘ஆ’வின் விரடத்தாட்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படமாட்டாது. 

(ii) தாள் –I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி’ஆ’வில் சபறும் மதிப்சபண்கள் மட்டும் தர 
நிர்ணயத்திற்கு கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளப்படும். 

பாடம் 

கணினி வழித் நதர்வு 
கால 
அளவு 

அதிகபட்ெ 
மதிப்சபண்கள் 

சதரிவிற்குத் 
தகுதி சபற 

குரறந்தபட்ெ 
மதிப்சபண்கள் 

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

“ஏ
ரன
நயார்
” 

தாள் 1 (சகாள்குறி வரக) 
 (பாடத் தாள்) 
 

                    

                 

             ) 
(பட்டப்படிப்புத் தரம் )   
(குறியீட்டுஎண். 296 ) 
 

 
3 மணி 
 நநரம் 

 
300 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
                    

171 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

228 

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

 
 

1 ½  மணி 
நநரம் 

 

குறிப்பு: 
பகுதி ‘அ’விற்கான 
குரறந்தபட்ெ 
மதிப்சபண்கள் – 60 (150ல் 
40%) . தாள் –II ன் பகுதி 
‘அ’வில் சபறும் 
மதிப்சபண்கள் தர 
நிர்ணயத்திற்கு 
கணக்கில் எடுத்துக் 
சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 

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

 
 

1 ½  மணி 
நநரம் 

 

 
200 

 
 
 

 

நநர்முகத் நதர்வு மற்றும் 
ஆவணங்கள் 

 70 
சமாத்தம் 570  
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(iii) தாள் –I –                                 மற்றும் தாள் II பகுதி ஆ  
விற்கான வினாக்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்  அரமக்கப்படும். 

(iv)                                                     .   
                                                        
இ                          . 

(v)                                                      
             இ                            . 

(vi)                                   (10(a)(i) appointees)           
                                                         
      )                      , அதிகபட்ெம் 50 மதிப்சபண்களுக்கு உட்பட்டு  
                                                             
        .                                           II-  
             . 
ஒப்பந்த அடிப்பறடயில்,  கொல்நறட உதவி மருத்துவர்களொக பணிபுரியும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள்  10 (a)(i) 
நியமனம் கபற்ற தற்கொலிக அரசு கொல்நறட உதவி மருத்துவர்களொக கருதப்படமொட்டொர்கள். 

(vii)      கடித எண்.11758/கொ.ப 7/2022-5, நொள் 07.10.2022-ன் படி, தற்கொலிக அரசு கொல்நறட 
உதவி மருத்துவர்கள்(அதொவது 10(a)(i) வழி நியமனம் கபற்றவர்கள்) தொள்   -       பகுதி-அ 
கட்டொய தமிழ் கமொழி தகுதித் டதர்விறனயும் (தொள்                   -    எழுத டவண்டும்.  

(viii)          .49                    .       .  .    -           
                            -      –                            
          )                         .                 
           இ                                       
     .  இ                                           
                  .  இ                                     
             .                               .  .    -              
                          .  (                             II-  
             . 
                                              
                       - 
              .                           ,      -   .  .           

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

                                                       -  -  
              ,           - -                       . 

    -       -                    1                          
         .    -   இ     -                                       
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                          .                                     
1 ½            . 

              .                            .         .  .     –     ,   
                                                            
                                                                
                         (1 ½        )                           
        . 

                                                       
                                                 .        
      .         ) 

                                 ,                       .   
        .                                      .          
      .                                   .                       
                                   ,                       
                                              . 

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

                                                 ,          
                இ                                        
                    .                            .           . 
  .  .    -      இ                                          
                                . 

(ix) நதர்வாரணயத்தால் நடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு(கணினி வழித் நதர்வு)  
ஆஜராகும்நபாது பின்பற்ற நவண்டிய வழிமுரறகள் குறித்து விண்ணப்பதாரர்களின் 
விதிமுரறயில் பத்தி 17ஐ காண்க. 

(x) நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்ரகயின்பிற்நெர்க்ரக I –ல் உள்ளது. 

(xi) கணினி வழி இரணய நதர்வு முரறக்கான ெிறப்பு விதிமுரறகள் 

1) விண்ணப்பதாரர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நதர்வு 
ரமயத்தில் மட்டுநம நதர்வு எழுத நவண்டும். நதர்வு ரமயத்திரன 
மாற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பதாரர்கள் 
நுரழவுச் ெடீ்டிரன நதர்வு ரமயத்திற்குக் சகாண்டு சென்று 
காண்பிக்கப்பட நவண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் பயனாளர் குறியீடு 
மற்றும் கடவுச்சொல்ரலப் பயன்படுத்தி  கணினியில் புகுபதிரக 



14 

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. 

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  ‘next’ என்ற சபாத்தாரன சொடுக்குவதன் மூலம் 
அடுத்த நகள்விக்கு செல்லலாம் அல்லது ‘previous’ 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. 
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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  
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 
அனுமதிச்ெடீ்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடத்திரன அல்லாமல் நவறு 
பாடத்தாள் மாற்றி எழுதும் விரடத்தாள் செல்லாததாக்கப்படும். 

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

10. சதரிவுசெய்யும் முரற 
சதரிவுஇரண்டு நிரலகரள உரடயது.  1. கணினி வழித்நதர்வு 2. நநர்காணல் 

நதர்வு அரமந்த வாய்சமாழித் நதர்வு. இறுதி சதரிவானது விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி 
வழித் நதர்விலும், வாய்சமாழித் நதர்விலும் நெர்த்து சபற்ற சமாத்த  மதிப்சபண்கள் 
பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி  ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் நமற்சகாள்ளப்படும் .    
விண்ணப்பதாரர் கணினி வழித் நதர்வின் அரனத்து பாடங்களிலும் வாய்சமாழித் 
நதர்விலும் கலந்துசகாள்வது கட்டாயமாகும்.  கணினி வழித் நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு 
பாடத்தில் நதர்வு எழுதாத  (எழுத தவறி இருந்தாலும்) விண்ணப்பதாரர் 
அத்சதரிவிற்கான குரறந்தபட்ெ மதிப்சபண்கரள சபற்றிருந்தாலும் கூட சதரிவு 
செய்யப்பட தகுதியானவராக கருதப்படமாட்டார்.“விண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள்” பத்தி  18(B)  ஐக் காண்க. 
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குறிப்பு- 
 
                   பதவிக்   30 முன்சகாணர்வு காலிப் பணியிடத்திற்கு 
முதலில் சதரிவு செய்யப்படுவார்கள். [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி 
முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] இரண்டாவதாக 701 
காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்கள் சதரிவு  செய்யப்படுவார்கள்.  

 

11. நதர்வு ரமயங்கள் 
வரிரெ எண் ரமயத்தின் சபயர் ரமயக் குறியீட்டு எண் 

1. சென்ரன 0101 

2. மதுரர 1001 

3. நகாயம்புத்தூர் 0201 

4. திருச்ெிராப்பள்ளி 2501 

5. திருசநல்நவலி 2601 

6.      2701 

குறிப்பு: 
(i) நமற்குறிப்பிட்டுள்ள நதர்வு ரமயங்களில் ஏநதனும் இரண்டு விண்ணப்பதாரர்கள் 

கணினிவழி நதர்விற்காக நதர்ந்சதடுக்க நவண்டும்             
                                    .             
                      .                                            
நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்   2(R) ஐக்” 
காண்க) 

(ii) நதர்வு ரமயத்ரத மாற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. (நமலும் விவரங்களுக்கு “ 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 17(A)(ii) ஐக்” காண்க) 

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

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

 
12. அ) பணி விவரங்கள் 

 விண்ணப்பதாரர், இரணய வழியில் விண்ணப்பிக்கும்நபாது, இந்திய அரெின் 
அல்லது இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநில அரெின் பணியில் அல்லது உள்ளாட்ெி 
அரமப்புகள் அல்லது பல்கரலக்கழகங்கள் அல்லது இந்திய அரெின் அல்லது 
இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநில அரெின் அதிகாரத்தின் கீழ் அரமக்கப்பட்டிருக்கும் 
அரசு ொர்புள்ள நிறுவனங்கள் அல்லது சபாதுத்துரற நிறுவனங்களில் நிரந்தரப் 
பணியில் அல்லது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த 
விவரத்திரன நதர்வாரணயத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும் .விண்ணப்பதாரர், பணி 
குறித்த உண்ரமரயமரறக்கும் பட்ெத்தில், அவரது விண்ணப்பம் உரிய 
வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும். விண்ணப்பதாரர், சதரிவாகும் 
பட்ெத்தில் விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 14 (p)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு தரடயின்ரமச் ொன்றிதரழ ெமர்பிக்க நவண்டும் . 
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ஆ)  குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்ரககள் சதாடர்பான உறுதிசமாழி 

(i) இரணய வழி விண்ணப்பத்தில் தன்மீதான நிலுரவயிலுள்ள குற்றவியல் / 
ஒழுங்கு நடவடிக்ரககள் பற்றி சதரிவித்துள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான 
முதல் தகவல் அறிக்ரகயின் நகரல / குற்றக் குறிப்பாரணயின் நகரல 
(நநர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாக இரணய வழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்துபதிநவற்றம் 
செய்யநவண்டும். நமற்கண்ட ஆவணங்கரள பதிநவற்றம் செய்யதவறும் பட்ெத்தில் 
விண்ணப்பம் உரிய நரடமுரறகளுக்குப் பின்னர்நிராகரிக்கப்படும். 
(ii)விண்ணப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்றவியல் நடவடிக்ரககளில் குற்றத் தரீ்ப்பு / 
ஒழுங்கு நடவடிக்ரககளில் தண்டரண விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்களது 
இரணய வழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், சதாடர்புரடய நீதிமன்ற ஆரண 
அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்ரகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆரணயிரனஇரணய 
வழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் செய்யநவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட 
ஆவணங்ரள பதிநவற்றம் செய்ய தவறும் பட்ெத்தில் உரிய வழிமுரறகரளப் 
பின்பற்றிய பிறகுவிண்ணப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 
(iii) தரடயின்ரமச் ொன்றிதரழ ெமர்ப்பித்த பிறநகா அல்லது இரணய வழி 
விண்ணப்பத்திரன ெமர்ப்பித்த பிறநகா நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுரமயாக 
நிரறவரடவதற்கு முன் வரர உள்ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிரலயின் 
நபாதும் விண்ணப்பதாரர் மீது, ஏநதனும் குற்றவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாநலா / 
ஒழுங்கு நடவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டிருந்தாநலா, அவர் குற்றத்தரீ்ப்பு / தண்டரண ஏதும் 
சபற்றிருந்தாநலா, நதர்வாரணயத்தால் ஆவணங்கரளப் பதிநவற்றம் / ெமர்ப்பிக்கக் 
நகாரும் நிரலயில், விண்ணப்பதாரர்கள் அது குறித்த உண்ரமவிவரங்கரள, 
நதர்வாரணயத்திற்குத் சதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், இந்த அறிவுரரயிரன 
கரடபிடிக்கத் தவறினால் அத்தரகய விண்ணப்பதாரர்களுரடய விண்ணப்பம் 
நதர்வாரணயத்தால் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகுவிண்ணப்பம்  
நிராகரிக்கப்படும், ஓராண்டுக்கு நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி 
ரவக்கப்படுவர்.(விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்  14 (S)& 2W உள்ளவாறு ) 
நமற்கூறிய  அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீறப்பட்டால் அவர்களது விண்ணப்பம் 
உரிய வழிமுரறகரளப்  பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

13. சபாதுவான தகவல்கள் 
A) இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும் . 
B) (i)தமிழ்வழிக் கல்வி மூலம் படித்தநபர்களுக்கு, மாநிலத்தின் கீழ் உள்ள பணிகளில் 

முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் நியமனம் செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)-ல் 
சொல்லப்படுவதாவது: 
தமிழ்வழியில் படித்த நபர் என்றால், மாநிலத்தில் நநரடி நியமனத்தின் வாயிலாக 
நிரப்பப்படும் பதவிகளுக்கான ெிறப்பு விதிகளில் பரிந்துரரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி 
வரர தமிழ்வழியில் படித்தவராவார்.  
(ii) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிரமநகாரும் விண்ணப்பதாரர்கள், 
அதற்கான ொன்றாவணமாக, பத்தாம்வகுப்பு, பன்னிரண்டாம்வகுப்பு மாற்றுச் ொன்றிதழ் 
/ தற்காலிகச்ொன்றிதழ் / பட்டச்ொன்றிதழ் / மதிப்சபண்பட்டியல் / நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
கல்வித்தகுதியிரன    விண்ணப்பதாரர்    தமிழ்வழியில்   பயின்றுள்ளார் என பதிவு  
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செய்யப்பட்டு, குழுமம் அல்லது பல்கரலக்கழகம் அல்லது கல்வி 
நிறுவனங்களிடமிருந்து சபறப்பட்டபட்டச் ொன்றிதழ் / பட்ட நமற்படிப்புச் 
ொன்றிதழிரன இரணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் 
செய்யநவண்டும்.  
(iii) விண்ணப்பதாரர்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரக்கும் அரனத்துக் 
கல்வித்தகுதியிரனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான 
ொன்றுகரள கட்டாயம் இரணய வழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் 
செய்ய நவண்டும். 
உதாரணம்:- 

ஒருபதவிக்கு பட்ட படிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியாக இருப்பின், 
விண்ணப்பதாரர் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு, நமல்நிரலக்கல்வி, 
பட்டப்படிப்பிரன கட்டாயம் தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும்.  
(iv) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான ொன்றாவணம் எதுவும் இல்ரலசயனில், 
கல்விநிறுவனத்தின் முதல்வர் / தரலரமயாெிரியர் / மாவட்டக்கல்விஅலுவலர் / 
முதன்ரமக் கல்விஅலுவலர்/ மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நலஅலுவலர் / பதிவாளர்/ 
நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் / கல்வி நிறுவனத்தின் தரலவர்/ இயக்குநர் / 
சதாழில்நுட்பகல்வி இயக்குநர் /                இரண இயக்குநர் / 
பல்கரலகழகங்களின் பதிவாளரிடமிருந்து விண்ணப்பதாரர்களின் விதிமுரறகளில் 
குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரயிலான ஒவ்சவாரு 
கல்வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதரழப் சபற்று இரணய வழி விண்ணப்பத்துடன் 
இரணத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். 
(v) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வரரயிலான அரனத்து கல்வித்தகுதிகரளயும் 
தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச்ொன்றிரன இரணய 
வழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் செய்ய தவறும் பட்ெத்தில் 
விண்ணப்பம் உரிய நரடமுரறகளுக்கு பின்னர் நிராகரிக்கப்படும்.  
(vi) ஏநதனும் ஒரு பாடத்ரத பகுதிநநரமாக படித்ததற்காகநவா / ஏநதனும் நதர்விரன 
தனித் நதர்வராக எழுதியதற்காகநவா, தனியர் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் 
என ொன்றாவணம் ஏநதனும் ெமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது 
என்பதுடன் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு விண்ணப்பம்  
நிராகரிக்கப்படும்.(நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில் 
உள்ள பத்தி  14(R)& 2W ஐக்” காண்க) 

C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக,        சென்ரன உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் 
உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரரக் கிரளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுரவயில் 
இருப்பின், அவற்றின் மீதான இறுதி ஆரணகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக சதரிவு 
செய்யப்படும். 

D) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 
27(இ)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஆதரவற்ற விதரவ மற்றும் முன்னாள் 
இராணுவத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது. 

 

E) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத் திறனாளிகள் :- 

அரொரண (நிரல) எண்.09, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்(DAP3-2) துரற, நாள் 15.07.2020-ன் 
படி இப்பதவி கீழ்க்காணும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத் 
திறனாளிகளுக்கு சபாருந்தும்.      . . ,   .  .இ. ( .     .  , இ.   இ.கொ,   .  . .  , இ.கொ 
 .    , இ.  இ.கொ - ),  . .   . 
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[  . .  -                 ;   .  .இ.  –        இ           ;, ( .   –     ; 
 .  -      ; இ.  - இரு றக,  இ.கொ- இரு கொல்;  .  , .   -             , இ.கொ  .    -  இரு கொல்    .  , 
இ.  , இ.கொ -  இரு றக இரு கொல்;)  . .   –                        ,] 

F) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிரமகள் 
விதி, 2017-ல் (மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துரற (Divyangjan), ெமூக நீதி மற்றும் 
அதிகாரமளித்தல் அரமச்ெகம், இந்திய அரசு) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடிவத்தில் அரொரண (நிரல) 
எண்.28, மாற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) நலத்துரற, நாள் 27.07.2018-ல், வரரயறுக்கப்பட்டுள்ள ொன்றிதழ் 
வழங்கக் கூடிய தகுதி வாய்ந்த அலுவலரிடமிருந்து சபறப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிச் ொன்றிதரழ 
ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

G) நநரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குரறந்தபட்ெம் 30% 
சபண்களுக்காக ஒதுக்கீட்டில்சதரிவு செய்யப்பட நதர்ச்ெியும், தகுதியும் வாய்ந்த 
நபாதியசபண் விண்ணப்பதாரர்கள் கிரடக்கப் சபறாவிடில், அவர்களுக்சகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத வகுப்பினரர ொர்ந்த தகுதிவாய்ந்த ஆண் 
விண்ணப்பதாரர்கரளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும் .(தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் 
(பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

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

I)  இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட உரிரம நகாரல்களுக்கான ஆவணச் 
ொன்றுகரள இரணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் செய்ய 
நவண்டும். விண்ணப்பத்தில் சதரிவிக்கப்படாமல் பின்னர் நகாரப்படும் எந்தசவாரு 
மாற்றமும், நகாரிக்ரகயும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காலநநரத்திற்குள் 
ஆவணங்கரள பதிநவற்றதவறினால்உரிய நரடமுரறகளுக்குப் 
பின்னர்விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

J) கீழ்க்காணும் உண்ரமகரள மரறக்கும்பட்ெத்தில் விண்ணப்பதாரர்களின் 
விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும்மற்றும் 
விண்ணப்பதாரர்கள் நதர்வாரணயத்தால் நிரந்தரமாகநவா அல்லது தக்கசதன 
கருதப்படும் காலம் வரரயில் விலக்கிரவக்கப்படுவர் . (i) அரசு அல்லது மத்திய 
மாநில அரெின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்ெி மன்றங்கள், சபாதுத் துரற 
நிறுவனங்கள், ெட்டத்தின் வாயிலாக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள்,அரசுத் துரற 
கழகங்கள், பல்கரலக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் முரறயாகநவா / 
தற்காலிகமாகநவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (ii) குற்றவியல் நிகழ்வுகள்,  
ரகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டரன சபற்றது. (iii) மத்திய அரசுப் பணியாளர் 
நதர்வாரணயம் / மாநில அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரணயங்களினால் நதர்வு 
எழுதும் உரிரம இரத்து செய்யப்பட்டது அல்லது தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது . 
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K) ரகது செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தரீ்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவரலக்கு ஆட்கள் 
சதரிவு செய்யும் ஏநதனும் ஒரு முகரமயினால்தரட / தகுதியின்ரம 
செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற நடவடிக்ரக (அல்லது) ஏநதனும் ஒழுங்கு நடவடிக்ரக 
சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல், ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புரடய ெரியான 
மற்றும் உண்ரமயானதகவல்கரள, விண்ணப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், தரீ்ப்பின் அெல் 
/ ஆரண / அரொரண/ துரற நடவடிக்ரக ரகவிடப்பட்ட அரொரண அல்லது இதர 
ஆவணங்கரள இரணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் செய்ய 
நவண்டும். நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ணப்பம் ெமர்ப்பித்த பின்னர் , 
நியமனம் சபறும் காலம் வரர எப்நபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக 
நதர்வாரணயத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட நவண்டும் . தவறினால், தகுந்த 
தண்டரனக்குரிய நடவடிக்ரகரய நதர்வாரணயம் எடுக்கும்.. 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 12 ஐக் காண்க). 

L)  இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, 
பாலினம்,வகுப்பு பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பயிற்று சமாழி,உடற் தகுதி நபான்ற 
அடிப்பரடத் தகுதிகள் குறித்த தவறான தகவல் சகாண்ட விண்ணப்பங்களும் 
முழுரமயாக நிரப்பப்படாத விண்ணப்பங்களும்உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய 
பிறகுநிராகரிக்கப்படும். 

M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி/ நியமனத்துக்கான விண்ணப்பமாக 
கருதப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிவில் சபாதுவான 
தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதர்வுக்குரிய விண்ணப்பத்தில் 
அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / தகவல்கள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு பரிெலீிக்கப்படும். இந்த 
நியமனத்திற்கான இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட நதரவயான 
விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக அல்லது முழுரம சபறாதரவயாக இருந்தால் 
அதற்கு நதர்வாரணயம் சபாறுப்பாகாது. 

N) திருநங்ரககளின்பாலினத்தவரின் வகுப்பு நிர்ணயம் குறித்துஅரொரண நிரல எண்.90, 
ெமூக நலம் மற்றும் ெத்துணவுத் [sw8(2)] துரற,நாள். 22.12.2017 –இல் 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருநங்ரககளின் வகுப்பு நிர்ணயம்-: 
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 திருநங்ரக விண்ணப்பதாரர், அவர்களது ெமூகத்திரனச் 
ொர்ந்தவர்களாகநவ கருதப்படுவர்.  

iii) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்ரபத் தவிர மற்ற 
வகுப்பிரனச் ொர்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் ொதிச்ொன்றிதழ் சபற்றுள்ள 
திருநங்ரக 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.  
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  [விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)ஐக் காண்க] 

 
 

o) நவரலவாய்ப்பில்திருநங்ரகவிண்ணப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:- 
1. திருநங்ரக விண்ணப்பதார்களின் சபண் என தன்ரன 

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

2. திருநங்ரகவிண்ணப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என 
தன்ரன அரடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ணப்பதாரர் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 
ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் சபண்) கருதப்படுவர். 

3. தமிழ்நாடு திருநங்ரககள் நல வாரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட 
திருநங்ரககள்/திருநங்ரகஆண் /திருநங்ரகசபண் ொன்றிதழ் சகாண்ட 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு  மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும். 

14)  ஏரனய முக்கிய அறிவுரரகள் 
அ )விண்ணப்பதாரர்கள் நதர்விற்கான தங்களுரடய தகுதிகரள உறுதி செய்தல் 

நதர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுரரகரள நன்கு படித்த 
பின்னர் தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அரனத்துத் தகுதிகரளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி 
செய்து சகாள்ள நவண்டும். 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 வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கும் உரிரம  
நதர்வாரணயத்திற்கு  உண்டு.  

                                    [விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ளவாறு]. 
 
ஆ) தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச்ெடீ்டுகள், 

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

 
 

 

இ)  சதளிவுரரநவண்டுநவார், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரணய 
அலுவலகத்திரன நநரில் அல்லது 1800 419 0958 என்ற கட்டணமில்லா சதாரலநபெி 
எண்ணின் மூலம், அரனத்து நவரல நாட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி 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.[விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” 
பத்தி -2(V)–ல் குறிப்பு(h)(i)(j)ல்  உள்ளவாறு]. 

mailto:helpdesk@tnpscexams.in
mailto:grievance.tnpsc@tn.gov.in
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ஈ) விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிமாற்றம்:                 , ொன்றிதழ் 
ெரிபார்ப்பு/ வாய்சமாழித் நதர்வு / கலந்தாய்விற்கான நாள் மற்றும் நநரம் குறித்த 
தகவல்கள் ஏதும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அஞ்ெல் மூலமாக அனுப்பப்படமாட்டாது. 
இது குறித்த தகவல்கள் நதர்வாரணய இரணயதளத்தில் சவளியிடப்படும். 
நமற்கூறிய தகவல் விண்ணப்பதாரர்களுக்குகுறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் 
ஆகியவற்றின் மூலம் மட்டுநம விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 
சதரிவிக்கப்படும்.குறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் ஏநதனும் காரணங்களினால் 
சென்றரடயாமல் / கிரடக்கப்சபறாமல் இருப்பின் அதற்கு நதர்வாரணயம் 
சபாறுப்பாகாது. 

உ) விளம்பர அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக 
முடிவுறாமல் தகவல் அறியும் உரிரமச் ெட்டம், முதலரமச்ெரின் தனிப்பிரிவு மூலம் 
சபறப்படும் மனுக்கள் மற்றும் குரறதீர் ரமயம் ஆகியவற்றின் கீழ் எவ்வித 
தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது. 

ஊ) ரகப்நபெி மற்றும் இதர மின்னணு  ொதனங்களுக்குத் தரட: 
1) விண்ணப்பதாரர்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான 

கருப்பு பந்துமுரன நபனா தவிர, மின்னணு ொதனங்களானதரவி (Blue Tooth) ரகப்நபெி, 
நிரனவூட்டு உள்கட்டரமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ரகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் 
நமாதிரம் அல்லது ஏரனய மின்னணு ொதனங்கள் , மின்னணு அல்லாத 
பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ரகப்ரப வண்ண எழுது நகால், 
சபன்ெில்,தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் வரரப்படக் கருவிகள், மடக்ரக அட்டவரண, 
படிசயடுக்கப்பட்ட வரரபடம், காட்ெி வில்ரலகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக் 
குறிப்புத் தாட்கள் மற்றும் பதிவுசெய்யும் தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் அல்லது 
ரகக்கடிகாரத்தின் இரணப்பாகநவா சகாண்டுவரக் கூடாது . 

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

3) விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் ரகப்நபெி உள்ளிட்ட தரடசெய்யப்பட்ட சபாருட்கரள 
நதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுவர நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், 
அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயலாது எனவும் சதரிவித்துக் 
சகாள்ளப்படுகிறது. 

(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 17 (E) ஐக் காண்க) 
எ)நதர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அரனத்து 

தகுதிகரளயும் சபற்றவராக இருத்தல் நவண்டும் . விண்ணப்பதாரர்களால் 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கரள நதர்வாரணயம் ஐயமறத் சதரிந்து 
சகாள்ளும்வரர அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் கணினி வழித் நதர்விற்கு (அதாவது 
எல்லா நிரலகளிலும்) தற்காலிகமாக ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகநவ கருதப்படும். 
விண்ணப்பதாரர் நதர்விற்கு முன்நபா அல்லது பின்னநரா நியமனத்திற்கு 
நபாட்டியிடத் தகுதியற்றவர் என்று நதர்வாரணயத்தால் கண்டறியப்பட்டால், 
எந்நிரலயிலும், அதாவது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ணப்பத்ரதஉரிய 
வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கும் உரிரம உண்டு. 
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ஏ) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால் , உரிய 
வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு விண்ணப்பம்  நிராகரிக்கப்படுவதுடன் 
அவ்விண்ணப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்ரக நமற்சகாள்ளவும் நநரிடும் . 

ஐ) ஒழுங்கீனச் செயல்களுக்குத் தரட: 
நதர்வு எழுதும் அரறயில் மற்ற விண்ணப்பதாரர்களுரடய விரடரய பார்த்து 
எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத அனுமதித்தல் அல்லது நவறு ஏநதனும் முரறயற்ற 
உதவிகரளப் சபறநவா அல்லது சபற முயற்ெிக்கநவா அல்லது அத்தரகய 
முரறயற்ற உதவிகரளத் தரநவா அல்லது தர முயற்ெிக்கநவா கூடாது.     

ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் நடந்து சகாள்ளும் முரற: 
நதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ணப்பதாரரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தவறான 
நடவடிக்ரகயிநலா (அல்லது) நதர்விரன ெரீ்குரலக்கும் நநாக்கத்திநலா (அல்லது) 
நதர்வாரணயத்தால் நதர்விரன நடத்த பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவலர் / 
பணியாளர்கரள தாக்கும் முயற்ெியிநலா ஈடுபடக்கூடாது . அவ்வாறு ஈடுபடும் 
விண்ணப்பதாரர்களின் செயல்கள் கடுரமயான தவறாக கருதப்பட்டு , 
அவ்விண்ணப்பதாரர்கள் தண்டரனக்கு உட்படுத்தப்படுவர் . 

ஓ) விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகரள மீறும் பட்ெத்தில் 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 17(E)ன்படி அல்லது நதர்வாரணயம் 
சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டரன விதிக்கப்படும் . 

ஔ)  சகாள்குறி வரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் நதர்வு நரடசபற்ற 
நாளிலிருந்து 6 (ஆறு) நவரல நாட்களுக்குள்  நதர்வாரணய இரணயதளத்தில் 
சவளியிடப்படும். நதர்வாரணயத்தால் சவளியிடப்படும் சகாள்குறிவரகத் 
நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் சதாடர்பாக முரறயீடு செய்ய நவண்டுமானால் 
நதர்வாரணய இரணயதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற ொளரத்ரதப் 
பயன்படுத்தி முரறயீடு செய்யலாம் (Result – >Answer keys) 

விண்ணப்பதாரர்கள் சகாள்குறிவரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் 
நதர்வாரணயத்தால் சவளியிடப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இரணயவழி வாயிலாக 
மட்டுநம முரறயீடு செய்யநவண்டும்.  அஞ்ெல் வழியாகநவா அல்லது   மின்னஞ்ெல் 
வழியாகநவா சபறப்படும் முரறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

 
உத்நதெ விரடகரள முரறயீடு செய்வதற்கான அறிவுரரகள் மற்றும் 

வழிமுரறகள் நதர்வாரணய இரணயதளத்திநலநய வழங்கப்பட்டுள்ளது .  நமலும் 
முரறயீடு செய்ய இரணயவழி மூலமாகநவா அல்லது நவறுவழியாகநவா 
வழங்கப்பட்டுள்ள கால அவகாெம் முடிவுற்ற நிரலயில் சபறப்படும் எவ்வித 
முரறயீடுகளும் பரிெலீிக்கப்படமாட்டாது. 

இரணயவழியில் உத்நதெ விரடகரள முரறயீடு செய்வதற்கு உரிய 
நநரத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட நவண்டுநகாளானது ஒவ்சவாரு 
பாடத்திற்சகனவல்லுநர்கரள சகாண்ட குழுவிற்கு பரிந்துரரக்கப்படும்.  நமலும், 
வல்லுநர் குழுவின் பரிந்துரரயின் அடிப்பரடயில், இறுதியான விரடகள் முடிவு 
செய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் விரடகள் மதிப்பீடு செய்யும் பணியானது 
சதாடங்கப்படும். 
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 சதரிவுப் பணிகள் முடிவரடயும் வரர இறுதியான விரடகரள 
நதர்வாரணயம் சவளியிடாது. 
 நதர்வு நரடமுரறகள் முழுவதும் நிரறவரடந்த பின்னர், அத்நதர்வுக்கு 
விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர் அரனவருரடய விவரங்களும் நதர்வாரணய 
இரணயதளத்தில் சவளியிடப்படும்.  
[நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி (17(D)(IV) – 
(XII)ஐக் காண்க) 
 

15. விண்ணப்பிக்கும் முரற 
1. விண்ணப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதர்வாரணயத்தின் 

இரணயதளங்கள் மூலம் மட்டுநம விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 
 

2. எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் 
மூலம்ஒருமுரறப்பதிவு எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் 
(Dashboard) ஆகியன கட்டாயமாகும். விண்ணப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம் 
பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி, பதிவு செய்து சகாள்ள நவண்டும். 
ஒருமுரறப்பதிவு, பதிவு செய்த நாள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் வரர 
நரடமுரறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முரறப் பதிவு கணக்கு (OneTime 
RegistrationID) மற்றும் கடவுச் சொல் மூலமாக மட்டுநம விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் 
விண்ணப்பங்கரள ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

3. ஒருமுரறப்பதிவில் பதிநவற்றம்செய்ய, விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது புரகப்படம், 
ரகசயாப்பம் ஆகியவற்ரற CD/DVD/Pen drive நபான்ற ஏநதனும் ஒன்றில் பதிவு செய்து 
தயாராக ரவத்திருக்க நவண்டும். 

4. ஒரு விண்ணப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுரறப் பதிவுக் கணக்ரக (One Time 
Registration ID) உருவாக்க அனுமதியில்ரல. 

5. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கணக்கு மற்றும் 
கடவுச்சொல்ரலப் பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கரள 
பார்ரவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் செய்யலாம். தங்களது ஒருமுரறப் பதிவு , கடவு 
சொல்லிரன நவறு நபரிடநமா (அ) முகவர்களிடநமா பகிர்ந்து சகாள்ள கூடாது. 

6. ஒருமுரறப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவிக்கான விண்ணப்பம் அல்ல. இது 
விண்ணப்பதாரர்களின் விவரங்கரளப் சபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் 
ஒன்றிரன உருவாக்க மட்டுநம பயன்படும். எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிக்க 
விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள், அறிவிக்ரகயில் “ pply”என்ற உள்ளடீு வழிநய 
நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் ஆகியவற்ரற 
உள்ளடீு செய்து விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 

7. விண்ணப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயரர சதரிவு 
செய்ய நவண்டும். 

8. புரகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் ரகசயாப்பம் இல்லாமல் பதிநவற்றம் 
செய்யப்படும் இரணயவழி விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய 
பிறகுநிராகரிக்கப்படும். 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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9. இ                          - 
இ                            இ                             -  
                                    இ                         
                  இ                                    .  
                   இ              ,  இ                          
                    .                    இ             
                              .  இ                        .  
     இ                                                    
                                           .               
இ                                               
                                                         .  

10. அச்ெிடுதலில் விருப்பநதர்வு 
அ) விண்ணப்பத்ரத இரணய வழியில் அனுப்பியபின், 

விண்ணப்பதாரர்கள் PDF முரறயில் தங்கள் விண்ணப்பத்ரத அச்ெிட / 
நெமிக்க முடியும். 

ஆ) விண்ணப்பதாரர்களுக்கு விண்ணப்ப நகல் நதரவப்பட்டால், பயனாளர் 
குறியீடு மற்றும் கடவுச் சொல்ரல பயன்படுத்தி அச்ெிட்டுக் 
சகாள்ளலாம் / பதிவிறக்கமும் செய்து சகாள்ளலாம். 

இ) இரணயதள விண்ணப்ப அச்சுப்படி (PRINT) அல்லது நவறு 
எந்தவிதமான ஆதார ஆவணங்கரளயும் நதர்வாரணயத்திற்குஅனுப்ப 
நவண்டாம்.  

(விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவாறு) 
 
16. ஆவணங்கள் பதிநவற்றம் 

1. இந்தப் பதவிக்கான விண்ணப்பத்ரதப் சபாறுத்தவரர, 
விண்ணப்பதாரர்கள் இரணய வழி விண்ணப்பத்ரத ெமர்ப்பிக்கும்நபாது 
ொன்றிதழ்கள் / ஆவணங்கரள இரணய வழி விண்ணப்பத்தில் 
வழங்கப்பட்ட அரனத்து உரிரம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் 
ஆதரவாக கட்டாயமாக பதிநவற்றம் செய்யாமல், இரணயவழி 
விண்ணப்பத்ரத ெமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 
 விண்ணப்பதாரர்களால் பதிநவற்றம் செய்த ொன்றிதழ்கரள தங்கள் 
ஒரு முரறப் பதிவின் மூலமாக ெரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ளது. 
ஏநதனும் ொன்றிதழ்கள் தவறாகப் பதிநவற்றப்பட்டாநலா அல்லது 
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பதிநவற்றம் செய்யப்படாவிட்டாநலா அல்லது ஆவணங்கரளப் 
பதிநவற்றுவதில் ஏநதனும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட நவண்டுமாயின் 
விண்ணப்பதாரர்கள், குறிப்பிட்ட பதவிக்கான நுரழவுச் ெடீ்டு வழங்கும் 
நாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வரர /கணினி வழித் நதர்வு 
நரடசபறுவதற்கு பன்னிசரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு 
வரரஆவணங்கரளத் திருத்த மற்றும் பதிநவற்றம் செய்ய 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 
(நமலும் விவரங்களுக்கு “பிற்நெர்க்ரக II      விண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள் பத்தி  2W ஐக் காண்க) 
2.                      -                 ,         
                                                      
                                             
             .                               
                                                 
                                                     
                                                  
              .                           / 
                                     
                                          .  
                                                 
                                         /       
                 )                          .  
                                      
                                                  . 
 
 

17. விண்ணப்பம் ெமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் 
இரணயவழி மூலம் 17.12.2022 அன்று இரவு 11.59 மணி வரர திருத்த 
/விண்ணப்பிக்க இயலும். பின்னர் அச்நெரவ நிறுத்தப்படும். 
                  22.12.2022  –       12            
24.12.2022    11                          .   இரணய வழி 
விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து பதிநவற்றம் செய்த ஆவணங்கள் / 
ொன்றிதழ்கள் மாற்ற / பதிநவற்ற / மீள்பதிநவற்றம் செய்ய 02.03.2023 

அன்று இரவு 11.59 மணி வரர அனுமதிக்கப்படுவர். பின்னர் அச்நெரவ 
நிறுத்தப்படும். 
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(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதர்வாரணயத்தின் 
“விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகரள”நதர்வாரணயத்தின் 
இரணயதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல்காணலாம்) 
 

 
 
 

மறுப்பு (DISCLAIMER) 
 
 இரணக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரணகள்தமிழ்நாடு அரசுப் 

பணியாளர் நதர்வாரணயத்தின் இரணயதளத்தில் உள்ளன ..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. 

 
       
 
 

     செயலாளர் 
             

 
 
 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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பிற்ச்நெர்க்ரக–I                                                                          தாள்-I 

கணினி வழித்நதர்விற்கான பாடத்திட்டம் 
   

ANIMAL HUSBANDRY AND VETERINARY SCIENCE 
 (UG DEGREE STANDARD)  

           CODE NO.296 
 

UNIT – I : GENERAL 

Role of livestock and their products in Indian economy and human health, current 

livestock programmes and policies of State and Nation – Economics of dairy, sheep, 

goat, poultry, pig and rabbit farming; constraints to the livestock development 

programs, common offences against animals – SPCA, Animal Welfare Board of 

India, NGOs. 

UNIT – II : LIVESTOCK MANAGEMENT 

Common terms used in Animal Husbandry – Identification of age of animals – 

Livestock and poultry breeds and breed characters; housing systems, and 

requirements of space, ventilation, water, sanitation and waste disposal. 

Management of milk, meat, egg and wool producing livestock, breeding bulls and 

draft animals and wild animals in captivity, farm records and their maintenance, 

systems and strategies for livestock improvement for enhancing productivity. 

UNIT – III : LIVESTOCK NUTRITION 

Nutritional terms and definitions – Role of nutrition in health and production; 

classification and composition of feed and fodders including forest grasses; anti-

nutritional factors and toxins in feeds and fodders; feeding standards and nutrient 

requirements of different categories of livestock / poultry and computation of 

rations. 

Nutritional deficiency and its influence on livestock performance; feed supplements 

and additives; conservation and preservation of feed and fodders; economic 

utilization of agro by-products for feeding livestock – Utilisation of unconventional 

feeds – Wildlife nutrition. 

Quality control of feed, feed block/baling, By-Pass Proteins and by-pass Fat, 

Feeding livestock during scarcity, Metabolic disorders in Livestock and Poultry, 

Processing of feeds and forage to improve nutritive value. 

UNIT – IV : LIVESTOCK BREEDING AND GENETICS 

Important breeds of cattle, buffalo, sheep, goat, pig and poultry with special 

reference to economic characters – Important species of wild animals and their 

breeding in captivity.  Selection of  Livestock for production, reproduction and 
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disease resistance traits. Principles of genetics and basis of population genetics, 

genetic parameters. Nature of DNA and RNA-their models and functions; 

applications of recombinant DNA technology, cloning and marker Assisted selection 

and Cytogenetics.  Animal breeding policies and programmes in state and Nation. 

UNIT – V : VETERINARY ANATOMY, PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 

Gross study of bones, joints and muscles of skeleton Gross study of heart and its 

conduction system.  Gross study of organs of digestive, respiratory urinary and 

reproductive systems.  Digestion, metabolism and absorption of carbohydrates, 

proteins and fats in simple stomach animals and ruminants – mechanism of 

respiration.  General functions of blood (blood cells, plasma & serum) coagulation, 

cardiac cycle, Blood circulation, Blood pressure, renal function Hormonal control of 

Lactogenesis.  Environmental factors affecting animal production – Environmental 

stress on animal performance – Green Houses Gases – Role of ruminants. 

UNIT – VI : VETERINARY MICROBIOLOGY, VETERINARY PREVENTIVE 

MEDICINE 

Bacteriology & Mycology: Classification - isolation, identification and culturing of 

bacteria and fungi -Methods of transmission of infection - Sterilization and 

disinfection - Antibiogram. Virology: Classification, - cultivation, replication General 

characteristics of various families of RNA and DNA viruses. Immune system organs, 

tissues and cells; infection and immunity; type and grade of immunity, serological 

reactions and modern diagnostic techniques – vaccine. 

 

Epidemiology - Concept, Scope, Objectives and Uses. Monitoring and surveillance- 

epidemiological disciplines. Pathogenesis, clinical signs, differential diagnosis, 

prevention and control of common bacterial, viral, fungal, rickettsial and parasitic 

diseases of livestock, poultry and pet animals including wild life species- Regional, 

endemic, emerging and re-emerging important disease. Allergic skin tests and 

modern diagnostic techniques. 

UNIT – VII : PATHOLOGY AND PARASITOLOGY  

Concept and causes of diseases in animals; general principles and procedures of 

necropsy; collection, preservation and dispatch of morbid materials for laboratory 

diagnosis, disease investigation; common pathological conditions seen in domestic, 

wild, zoo and laboratory animals and birds. Vetro-legal implications.  

Classification of Parasites – Parasite and parasitism in animals; important 

morphological features, life-cycles, mode of transmission, pathogenesis, diagnosis, 



30 

chemotherapy and general control measures of parasites associated with disease in 

animals, birds and zoo animals. 

UNIT - VIII : PHARMACOLOGY 

Drug action – Pharmacokinetics (absorption, distribution, biotransformation and 

excretion), Pharmacodynamics – local and general anesthetics.  Antibiotics and 

chemotherapy – Toxicology - Ethnoveterinary practices. 

UNIT - IX : VETERINARY CLINICAL MEDICINE, VETERINARY GYNAECOLOGY 

AND OBSTETRICS AND VETERINARY SURGERY AND RADIOLOGY 

General and special clinical examination, etiology, clinical signs, pathogenesis, 

diagnosis, prevention and control of metabolic, deficiency diseases. Ethics and 

jurisprudence in domestic and wild animals. 

Reproductive physiology; hormones and reproduction; Accidents of gestation, 

livestock fertility and infertility; artificial insemination; semen characteristics of 

different species of livestock and cryopreservation.  Multiple ovulation and embryo 

transfer technology in livestock and zoo animals Reproductive disorders and their 

management.  

General surgical principles – Pre and post-operative considerations, anesthesia, 

asepsis and anti-sepsis and sterilization; scope, history and development of 

veterinary radiology; Imaging pathology of different parts of body-surgical 

emergencies – Intensive care – Physiotherapy – Diathermy. 

UNIT-  X : LIVESTOCK PRODUCTS TECHNOLOGY 

Ante mortem and Post mortem inspection – Objectives of meat inspection – 

Abattoir practices, methods of slaughtering and dressing; Meat Inspection Laws, 

utilization of by products; unsound meat and its disposal; quality control of meat 

and eggs and their products.  Milk: Proximate Composition, milk collection, cooling 

/ chilling and transportation; physio-chemical and nutritional characters of milk and 

milk products; processing of raw milk and production of market milk. Condensed 

and dried milk, special milk and Indian Dairy Products - Packaging and storage. 

Cleaning and sanitization of dairy equipments and plants; role of micro-organisms 

in milk and milk products; legal standards and quality assessment of milk and milk 

products-role of milk and milk products, meat and egg in human nutrition – 

Detection of adulterants in milk. Good Manufacturing Practices (GMP) in dairy and 

Hazard analysis in critical control point (HACCP) in dairy Processing. FSSAI laws. 

 

 
 



31 

தாள்-II 
கணினி வழித்நதர்விற்கான பாடத்திட்டம் 

பகுதி-அ 
கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித்நதர்விற்கான பாடத்திட்டம் 

(சகாள்குறி வினாவிற்கான தரலப்புகள் ) 
பத்தாம் வகுப்புதரம் 

 

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  ெரீ்  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. 
27. இரு  சபாருள்  தருக. 
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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. பத்தியிலிருந்து  வினாவிற்கான  ெரியான  விரடரயத்  நதர்ந்சதடு. 
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தாள்-II 
பகுதி-ஆ 

                                        .003 

        

                   ) 
 

கைொள்குறி வகைைளுை்ைொன தகைப்புைள் 

 

அைகு–I: கபொது  அறிவியை் 

 

(i)        அறிவு மற்றும்             –பகுத்தறிதல் –பபொருள் உணரொமல் 

கற்றலும் கருத்துணரந்்து கற்றலும் - கடந்தகொலம், நிகழ்கொலம், எதிரக்ொலம் பற்றி 

                    ஒரு கருவி       . 

 

(ii) பபரண்டத்தின் இயல்பு –பபொது அறிவியல் விதிகள்  –இயக்கவியல் –

    பபொருளின் பண்புகள், விசை, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் –                

இயக்கவியல், மின்னியல், கொந்தவியல், ஒளி, ஒலி, பெப்பம், அணுக்கரு 

இயற்பியல், பலைர ் (LASER), மி    வியல் மற்றும்       பதொடரப்ியல் 

ஆகியெற்றின் அடிப்பசட               பயன்பொடுகள். 

 
 

(iii) தனிமங்களும் பைரம்ங்களும், அமிலங்கள், கொரங்கள், உப்புகள், பபட்பரொலிய 

பபொருடக்ள், உரங்கள்      பகொல்லிகள். 

 

(iv) உயிரியலின் முக்கிய பகொட்பொடுகள், உயிர ் உலகின் ெசகப்பொடு, பரிணொமம், 

மரபியல், உடலியங்கியல், உணவியல், உடல்நலம் மற்றும்சுகொதொரம், 

மனிதபநொய்கள். 
 

 

(v) சுற்றுப்புறைச்ூழல் மற்றும் சூழலியல். 

 

அைகு-II: நடப்பு  நிைழ்வுைள் 

 

(i) ெரலொறு -        நிகழ்வுகளின் பதொகுப்பு - பதசியைச்ின்னங்கள்–மொநிலங்கள் 

குறித்த விெரங்கள்- பைய்திகளில் இடம்பபற்ற சிறந்த ஆளுசமகளும் இடங்களும் - 

விசளயொடட்ு–         ஆசிரியரக்ளும். 

 

(ii) ஆட்சி     - இந்தியொவில் அரசியல் கட்சிகளும்                   - 

பபொது விழிப்புணொவ்ும் (Public Awareness) பபொது நிரெ்ொகமும்–நலன்ைொர ் அரசுத் 

திட்டங்களும் அெற்றின் பயன்பொடும், பபொது விநிபயொக அசமப்புகளில்        

சிக்கல்கள். 
 

 

(iii) புவியியல் – புவியியல் அசடயொளங்கள்.  

 

(iv) பபொருளொதொரம் – தற்பபொசதய ைமூக பபொருளொதொர பிரைச்ிசனகள். 

 
 

(v) அறிவியல்–அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட்பத்தில்            கண்டுபிடிப்புகள். 

(vi)                                                           
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   –                     

 

(i)        –               –                  ,               

       –             –            –    ,                           

        –                         –             . 

 

(ii)             -            . 
 

 

(iii)             –                                 –    , 

                                      . 

 

(iv)                 –                  –                      

                         –                 –            . 

 
 

   –                               

 

(i)                      –                                               

             –                                    –             

     . 
 

(ii)                                                        . 
 

 

(iii)                                                –             

       . 
 

(iv)                           ,               . 

 

அைகு-V: இந்திய          

 

(i) இந்திய           - அரசியலசமப்பின் முகவுசர - அரசியலசமப்பின் முக்கிய 

கூறுகள் - ஒன்றியம், மொநிலம் மற்றும் யூனியன் பிபரதைங்கள். 
 

(ii) குடியுரிசம, அடிப்பசட உரிசமகள், அடிப்பசடக் கடசமகள், அரசின் பநறிமுசறக் 

பகொட்பொடுகள். 
 

 

(iii) ஒன்றிய நிரெ்ொகம், ஒன்றிய      மன்றம் – மொநில நிரெ்ொகம், மொநில 

ைட்டமன்றம்–உள்ளொட்சி அசமப்புகள், பஞ்ைொயத்துரொஜ். 

 

(iv) கூட்டொட்சியின்                   : மத்திய - மொநிலஉறவுகள். 
 
 

(v) பதரத்ல் - இந்தியநீதி அசமப்புகள் – ைட்டத்தின் ஆட்சி. 

 

(vi) பபொதுெொழ்வில் ஊழல்– ஊழல் தடுப்பு நடெடிக்சககள்-                        

       - தகெல்உரிசம – பபண்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் – நுகரப்ெொர ்

பொதுகொப்பு அசமப்புகள் –மனித உரிசமகள் ைொைனம். 

 

அைகு-VI: இந்தியப்  கபொருளொதொரம் 

 

(i) இந்தியப் பபொருளொதொரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தொண்டு திட்ட மொதிரிகள் – ஒரு 

மதிப்பீடு – திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆபயொக். 
 

(ii) ெருெொய் ஆதொரங்கள் – இந்திய ரிைரெ்் ெங்கி –                           

        – நிதி ஆசணயம்–                                        

– ைரக்கு மற்றும் பைசெ ெரி. 
 

 

(iii) இந்திய பபொருளொதொர அசமப்பு மற்றும் பெசலெொய்ப்பு உருெொக்கம், நிலை ்

சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் பெளொண்சம-             அறிவியல் 
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                பயன்பொடு – பதொழில் ெளரை்ச்ி–ஊ       ைொர ் திட்டங்கள் – 

ைமூகப் பிரைச்ிசனகள் - மக்கள்பதொசக, கல்வி, நலெொழ்வு,  பெசலெொய்ப்பு, 

ெறுசம. 

 

அைகு–VII: இந்திய ததசிய இயை்ைம் 

 

(i) பதசிய மறுமலரை்ச்ி –           ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல எழுைச்ிகள் – 

                    – தசலெரக்ள் உருெொதல்–     .அம்பபத்கர,் பகத்சிங்  

                        ,           பநரு          ,         கொந்தி, 

பமௌலொனொ அபுல்கலொம் ஆைொத்,               , இ     , சுபொஷ் ைந்திர பபொஸ், 

                 மற்றும் பலர.் 

 

(ii) விடுதசலப் பபொரொட்டத்தின் பல்பெறு நிசலகள்:அகிம்சை முசறயின் ெளரை்ச்ி 

மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள். 

 
 

(iii) ெகுப்புெொதம் மற்றும்       பிரிவிசன. 

 

   –                        ,      ,                       –         

           

 

(i) தமிழ் ைமுதொய ெரலொறு               பதொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், 

ைங்ககொலம் முதல் இக்கொலம் ெசரயிலொன தமிழ் இலக்கிய ெரலொறு. 

 

(ii) திருக்குறள்:   

அ) மதை ்ைொரப்ற்ற தனித் தன்சமயுள்ள இலக்கியம். 

 ஆ) அன்றொட ெொழ்வியபலொடு பதொடரப்ுத்  தன்சம 

இ                 திருக்குறளின்         

ஈ) திருக்குறளும் மொறொத விழுமியங்களும்– ைமத்துெம், மனிதபநயம் 

முதலொனசெ 

உ) ைமூக அரசியல் பபொருளொதொர நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின்  

பபொருத்தப்பொடு 

ஊ) திருக்குறளில் தத்துெக் பகொட்பொடுகள் 
 

 

(iii) விடுதசலப் பபொரொடட்த்தில் தமிழ்நொட்டின் பங்கு – ஆங்கிபலயருக்கு எதிரொன 

பதொடக்க கொல கிளரை்ச்ிகள்–         பபொரொட்டத்தில் பபண்களின் பங்கு. 

 

(iv) பதப்தொன்பது மற்றும் இருபதொம் நூற்றொண்டுகளில் தமிழ்நொட்டின் ைமூக – அரசியல் 

இயக்கங்களின் பரிணொம ெளரை்ச்ி –                                     –

சுயமரியொசத இயக்கம், திரொவிட இயக்கம் மற்றும் இெ்வியக்கங்களுக்கொன 

அடிப்பசட பகொள்சககள், தந்சத பபரியொர ் மற்றும் பபரறிஞர ் அண்ணொவின் 

பங்களிப்புகள். 

 

அைகு-IX: தமிழைத்திை் வளரச்ச்ி  நிரவ்ொை   

 

(i) தமிழ்நொட்டின் மனிதெள பமம்பொடட்ுக் குறியீடுகளும் அெற்சற பதசிய மற்றும் 

பிற மொநிலங்களுக்கொன குறியீடுகளுடன் ஒப்பொய்வும் – தமிழகத்தின் ைமூக 

பபொருளொதொர ெளரை்ச்ிக்கு ைமூக மறுமலரை்ச்ி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு. 

 

(ii)                                                     –    

                                                        

           –தமிழகத்தின் பபொருளொதொர           – தமிழகத்தின்     

பபொருளொதொர ெளரை்ச்ியில் ைமூக நலத் திட்டங்களின் தொக்கமும் பங்களிப்பும்.

  
 

 

(iii) ைமூக நீதியும் ைமூக     ணக்கமும் ைமூகப் பபொருளொதொர பமம்பொட்டின் 

மூலொதொரங்கள். 

 

(iv) தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும்         (Health) முசறசமகள் . 
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(v) தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பபொருளொதொர ெளரை்ச்ியில் அெற்றின் தொக்கமும். 
 

(vi) பல்பெறு துசறகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள ைொதசனகள். 

 
 

(vii) தமிழகத்தில் மின்னொளுசக.  

 

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

 

(i) சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீப்பபறு பபொதுக் கொரணி       –                 

(LCM). 
 

(ii)                         . 
 

 

(iii)         –          –       –          –                  . 
 

(iv)                 –         –      –                  –     

                 –          . 
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பிற்ச்நெர்க்ரக – II 

FORMAT OF EXPERIENCE CERTIFICATE FOR THE 10 (a)(i) APPOINTEES WORKING AS  
VETERINARY ASSISTANT SURGEONS IN TAMIL NADU ANIMAL HUSBANDRY SERIVICE 

 

This is to certify that Thiru./Tmt./Selvi…………………………………….. 

Son/Daughter/Wife of ……………………………………. Age………………………………………. 

Permanently residing at No……………………………….. 

Thiru./Tmt./Selvi…………………………………….. joined as temporary Veterinary 

Assistant Surgeon under 10(a)(i) of the then TNSSS on ……………………………….. 

and has been continuously working from ………………….(date) to till date ______* 

and has completed  ____ years of service. He / She has passed ………………….. 

degree in the ………………………. Year from the …………………………………….. College / 

University. 

* Notification date 

 

 

 

Date  : 

Station : 

Signature, Name and Designation 

of the Appointing /Competent / Certifying Authority 

Note : (Service Particulars) 

Name    : Dr. 

Designation   : Veterinary Assistant Surgeon (Temporary) 

Total Service   : 

Leave on Loss of Pay : From                       To 

Qualifying Service  : Total Service – Leave on Loss of Pay 

 
 
 
 
 

Affix photograph of the 

employee with signature 

of the Certifying Authority 

on the photograph 
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பிற்ச்நெர்க்ரக – 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 (Evidence for having Tamil as one of the subject in SSLC) 

2. HSC Mark Sheet or its equivalent. 

3. 

Educational qualification: 

Bachelors Degree in Veterinary Sciences / P.G. Degree / M.Phil / Ph.d Degree Certificate / 

Consolidated Mark Sheet. 

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

5. Registration Certificate for having registered as a Veterinary Practitioner with the Tamil 

Nadu State Veterinary Council. 

6. Experience Certificate as prescribed in the Annexure-II of the Notification (if applicable) 

7. PSTM Certificate up to prescribed entire qualification. (if applicable) 

8. Community Certificate 

9. 
Differently Abled Person Certificate in prescribed format (if claimed in the online 

application)  

10. 
Certificate regarding physical limitation in an examinee to write as prescribed in Appendix-I 

of the G.O.(Ms) No.8, Welfare of Differently Abled Persons (DAP 3.2) Department, dated 

21.09.2021 (for persons claiming exemption from Tamil Eligibility Test / scribe / 

compensatory time) 

11. 
Ex-Servicemen Certificate (if applicable) 

12. 
Destitute Widow Certificate (if applicable) 

13. 
Transgender ID Card with Gender (if applicable) 

14. 
Gazetted copy for name change (if applicable) 

15. 
No Objection Certificate (if applicable) 

16. 
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of pending cases for 

Criminal cases registered (if applicable) 

17. 
Other documents (if any) 

 
 
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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பிற்நெர்க்ரக – IV 
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பிற்நெர்க்ரக –V 

கணினி வழித் நதர்வு 
முக்கிய விதிமுரறகள் 

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) நகள்விஎண் சபட்டி: 
1. திரரயின் வலது பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள நகள்விஎண் சபட்டியானது 

பின்வரும் குறியீடுகளில் 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 
மதிப்பீட்டிற்கு எடுத்துக் சகாள்ளப்படும் 

‘ arked for  eview’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) ஒருநகள்விக்கு விரடயளித்தல் 

 
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) ஒவ்சவாரு வினாவிற்கும் விரடயளித்த பின் உங்கள் விரடரய நெமிக்க Save and 

Next பட்டன் மீது கிளிக் செய்யவும். 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) படங்கரளப் சபரிதாக்குவதற்கானஅறிவுறுத்தல்கள் 

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

 

விண்ணப்பதாரர்கள் ஏநதனும் முரறநகட்டில் ஈடுபடுவது கண்டறியப்பட்டால், 
நதர்வாரணயம் எடுக்கும் நடவடிக்ரக / தண்டரனக்கு உள்ளாகநநரிடும்.  
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பிற்நெர்க்ரக –VI 

 
சதரிவுமுரறகுறித்தஉத்நதெகாலஅட்டவரண 

 
 

வ.எண் நிகழ்வு கால வரிரெ 

1. 

இரணயவழி விண்ணப்பத்திரன 
விண்ணப்பிக்க/ விண்ணப்பத்திலுள்ள 
விவரங்கரளத் திருத்த / கட்டணம் 
செலுத்த இறுதி நாள் 

17.12.2022 

2.                   
                      

22.12.2022   – 
       12    
        
24.12.2022 

    11        
    
 

3. 
ொன்றிதழ்கரள பதிநவற்றம் செய்ய 
/ மாற்ற /மீள்பதிநவற்றம் செய்ய 
இறுதி நாள் 

02.03.2023 

4. கணினி வழித்நதர்வு முடிவு சவளியீடு     2023 

5. 
ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு /நநர்முகத் 
நதர்வு 

    2023 

6. கலந்தாய்வு      2023 

 
 

 
                                                  செயலாளர் 


