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தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை பணியில் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் 

(த ாகுதி-IC பணி) பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்களில் நநரடி நியமனம் 

செய்வதை்கான எழுத்துத் நதரவ்ிை்கு  தகுதியான விண்ணப்பதாரரக்ளிடமிருந்து 

13.01.2023 அன்று வறர இறணய வழி மூலம் மடட்ுநம விண்ணப்பங்கள் 

வரநவை்கப்படுகின்ைன. 

எசச்ரிக்கக 

 நதரவ்ாறணயத்தின் சதரிவுகள் அறனத்தும் விண்ணப்பதாரரின் தர வரிறெப்படிநய 

நமை்சகாள்ளப்படுகின்ைன. 
 

 சபாய்யான வாக்குறுதிகறளெ ் சொல்லி, தவைான வழியில் நவறல வாங்கித ் தருவதாகக் கூறும் 

இறடத்தரகரக்ளிடம் விண்ணப்பதாரரக்ள் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு 

எெெ்ரிக்கப்படுகின்ைனர.் 
 

 இது நபான்ை தவைான மை்றும் நநரற்மயை்ைவரக்ளால் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு ஏை்படும் எவ்வித 

இழப்புக்கும் நதரவ்ாறணயம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது. 
 

 இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அறனத்துத் தகவல்களுக்கும் விண்ணப்பதாரநர 

முழுப் சபாறுப்பாவார.் விண்ணப்பதாரர,் நதரவ்ிை்கு இறணயவழியில் விண்ணப்பிக்கும்சபாழுது, 

ஏநதனும் தவறு ஏை்படின், தாங்கள் விண்ணப்பித்த இறணயெந்ெறவ றமயங்கறளநயா, சபாதுெ ்

நெறவ றமயங்கறளநயா குை்ைம் ொட்டக் கூடாது. விண்ணப்பதாரர ் பூரத்்தி செய்யப்பட்ட 

இறணயவழி விண்ணப்பத்திறன இறுதியாக ெமரப்்பிக்கும் முன்னர,் நன்கு ெரிபாரத்்த பின்னநர 

ெமரப்்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார.் 
 

 விண்ணப்பதாரரக்ள் இறணயவழி விண்ணப்பத்றத ெமரப்்பிக்கும்நபாது அவ்விண்ணப்பத்தில் 

சதரிவிக்கப்பட்ட அறனத்து உரிறமக் நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் ஆதாரமாக உரிய 

ொன்றிதழ்கறள / ஆவணங்கறள கட்டாயமாக பதிநவை்ைம் செய்ய நவண்டும். 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் நதறவயான ொன்றிதழ்கள் பதிநவை்ைம் 

செய்யப்படட்ுள்ளனவா என்பறத உறுதி செய்து சகாள்ள நவண்டும். 
 
 

 விண்ணப்பதாரரக்ள் இந்த நநரடி நியமனத்திை்கு இறணயவழி விண்ணப்பத்திறன 

விண்ணப்பிக்கும் முன் இந்த அறிவிக்றகயில் சகாடுக்கப்படட்ுள்ள அறனத்து தகவல் / 

வழிமுறைகள் / வழிகாடட்ு சநறிமுறைகள் மை்றும் நதரவ்ாறணயத்தின்” 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுறரகள்” ஆகியவை்றை நன்கு படித்து அறிந்துசகாள்ளுமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகிைாரக்ள். இதுகுறித்து ெந்நதகம் ஏநதனும் இருப்பின், இறணயவழி 

விண்ணப்பத்திறன ெமரப்்பிப்பதை்கான கறடசி நததிக்கு முன், நபாதிய கால இறடசவளியில், 

நதரவ்ாறணயத்தின் சதாறலப்நபசி மை்றும் மின்னஞ்ெல் மூலமாக 

சதளிவுபடுத்திக்சகாள்ளலாம்.  நமலும் விண்ணப்பதாரரக்ள் இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ள அறிவுறரகள் மை்றும் வழிமுறைகறளயும் பின்பை்றுமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகிைாரக்ள். 

1. ஒரு முகை பதிவு / நிரந்தரப்பதிவு 

விண்ணப்பதாரரக்ள் நிரந்தரப் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூை்று 

ஐம்பது மடட்ும்) செலுத்தி தங்களது அடிப்பறட விவரங்கறள நிரந்தரப்பதிவில் 

(OTR) கட்டாயமாக பதிவு செய்து சகாள்ள நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முறை 

பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 5 வருட காலத்திை்கு செல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிைகு 

 

விளம்பர எண்:643 

அறிவிக்கக எண்: 37/2022                                                                                                    நாள்:14.12.2022 

 மிழ்நாடு அரசுப் 

பணியாளர் த ரவ்ாகணயம் 
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உரிய பதிவுக் கட்டணத்றதெ ் செலுத்தி இதறன புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும். 

ஒரு நிரந்தரப் பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ணப்பமாக 

கருதப்படமாட்டாது. விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு 

நதரவ்ிை்கும் தனித்தனிநய இறணய வழியில் விண்ணப்பிக்க நவண்டும். ஒரு 

நிரந்தரப் பதிவுக்கான பதிவுக் கட்டணம் இந்த நியமனத்திை்கான விண்ணப்பம் / 

நதரவ்ுக் கட்டணம் அல்ல. விண்ணப்பதாரரக்ள் இத்நதரவ்ுக்கான நிரண்யிக்கப்பட்ட 

நதரவ்ுக் கட்டணத்றத விண்ணப்பிக்கும்நபாது செலுத்த நவண்டும். 

விண்ணப்பதாரர ் தங்களுறடய ஒரு நிரந்தரப் பதிவுடன் ஆதார ் எண்றண 

இறணப்பது கட்டாயமாகும். 

(நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுறரகள்” பத்தி-2 ஐக் 

காண்க) 
 

2. காலிப்பணியிடங்கள் பை்றிய விவரங்கள்: 

ப வியின் தபயர் மை்றும் 

ப விக் குறியீட்டு எண் 
பணியின் தபயர்  

காலிப் 

பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்கக  

சம்பள ஏை்ை 

முகை 

 

மாவட்ட கல்வி அலுவலர் 

(ப விக் குறியீட்டு எண்:2062) 

தமிழ்நாடு  

பள்ளிக் 

கல்விப்பணி 
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ரூ.56900-

2,09,200/- 

நிகல-23 

(திருத்தியறம

க்கப்பட்டது) 

 தமா ் ம் 11 

   

    * 

 

 

  

குறிப்பு 

அறிவிக்கபட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கக த ாரயமான ாகும். 

இதில் மாை்ைம் ஏதும் இருப்பின் மு ல்நிகலத ரவ்ு முடிவுகளுக்கு முன் 

மாை்றியகமக்கப்படும். 
 

3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல்: 
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(i) From Open Market - 9 

(ii) From among Teachers employed in recognised Aided 
Secondary Schools and Higher Secondary Schools 

- 2 
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விரிவாக்கம்: சபாது . பி –சபாது பிரிவு; பி.வ –பிை்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர;் மி.பி.வ / 

சீ.ம - மிகவும் பிை்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர/்சீர ்மரபினர;் ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர;் சப – 

சபண்கள்; மு –முஸ்லீம்; த.வ.க.ப –தமிழ் வழிக் கல்வி  பயின்நைார,் றக.கா. இ.கு 

(இ.கா) – றக கால் இயக்க குகைபாடு (இரு கால்கள்); மூ. மு.பா – மூகள 

முடக்குவா  ் ால் பாதிக்கப்பட்தடார்; த ா.தநா.கு – த ாழு தநாயிலிருந்து 

குணமகடந்த ார்; கு.  – குள்ள ் ன்கம; அ.வீ.பா – அமில வீசச்ினால் 

பாதிக்கப்பட்நடார.் 
 

4. முக்கியமான நாட்கள் மை்றும் தநரம்: 

அறிவிக்றக நாள் 14.12.2022 

இறணயதளம் மூலம் விண்ணப்பங்கள் 

ெமரப்்பிப்பதை்குரிய கறடசி நாள் 
13.01.2023 

இறணயவழி விண்ணப்பம் திருத்தம் 

செய்வதை்கான காலம் 

18.01.2023 - 12.01 மு.ப 

மு ல் 

20.01.2023 - 11.59 பி.ப 

வகர 

முதல்நிறலத் நதரவ்ு நறடசபறும் நாள் 

மை்றும் நநரம் 
09.04.2023 மு .ப 

முை்பகல் 9.30 மணி 

முதல் பிை்பகல் 12.30 

மணி வறர 

முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ு நறடசபறும் 

நாள் மை்றும் நநரம் 

முதல்நிறலத் நதரவ்ு முடிவுகள் 

அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர ்சவளியிடப்படும். 

 

குறிப்பு: 

(i) விண்ணப்ப ாரரக்ள் இகணயவழி விண்ணப்பத்திறன 

ெமரப்ிப்பதை்கான கறடசி நததி வறர தங்களது இகணயவழி 

விண்ணப்பத்றத சமரப்்பிக்கவும் திருத்தம் செய்ய 

அனுமதிக்கப்படுகிைாரக்ள். 

(ii) விண்ணப்ப ாரரக்ள் இகணயவழி விண்ணப்பத்தில் கவனக் குறைவு 

காரணமாக தவறுகள், பிறழகள் மை்றும் தவைான தகவல்கறள 

அளித்திருந்தால் விண்ணப்பம் திருத்தம் செய்வதை்கான கால 

இறடசவளியில் ெரியான தகவறல சகாடுத்து திருத்தம் செய்ய 

அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். விண்ணப்பம் திருத்தம் செய்வதை்கான காலம் 

முடிந்த பிைகு எந்த ஒரு தகவறலயும் திருத்தம் செய்ய 

அனுமதிக்கப்படமாட்டாரக்ள் நமலும், இது சதாடரப்ான எந்த ஒரு 

நகாரிக்றககளும் கவனிக்கப்படமாட்டாது. 

(iii) இத்நதரவ்ின் செயல்பாடுகளுக்கான நதாரயமான காலநிரண்யம் 

சதாடரப்ாக பிை்தசரக்்கக–VI-ஐ காண்க. 

(iv) விண்ணப்ப ாரர் இந்  நியமனத்திை்கு  ஒநர ஒரு விண்ணப்பத்றத 

மடட்ுநம ெமரப்ிப்பிக்க நவண்டும். 

5.  குதிகள்: 

A. வயது வரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி)  

வ. 

எண். 

விண்ணப்ப ாரக்ளின் 

வகககள் 
அதிகபட்ச வயது வரம்பு  

1. 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., 

/ சீ.ம., பி.வ.(இஅ), பி.வ.(இ) 

மை்றும் அகன ்து 

வகுப்பிகனச ்சார்ந்  

ஆ ரவை்ை வி கவ. 

 

வயது வரம்பு  இல்லல 
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2. ““ஏகனதயார்”  

(அ ாவது ஆ.தி., ஆ.தி(அ), 

ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., 

பி.வ.(இஅ) மை்றும் பி.வ.(இ) 

ஆகிய வகுப்பிகனச ்

சாரா வரக்ள்) 

For Open Market Candidates 

*32 வயது 

நிலைவலைந்திருக்கக் கூைாது 

 

For Teacher employed in recognized 

aided Secondary Schools and Higher 

Secondary Schools  

*42 வயது 

நிலைவலைந்திருக்கக் கூைாது 

குறிப்பு: 

i) *அரசாகண (நிகல) எண்.91, மனி வள தமலாண்கம (எஸ்) துகை, நாள் 

13.09.2021-இன் படி அதிகபட்சவயது உசச் வரம்பு 2 ஆண்டுகள் 

உயர ்் ப்பை்டுள்ளது. 

ii)  For Open Market Candidates Only 

      ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மை்றும் பி.வ.(இ) தவிர “ஏறனநயார”் 

மாநில / மத்திய அரசில் ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதை்கு நமலும் முறையான 

பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர ் இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிை்குள் இருந்தாலும், 

இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியை்ைவரக்ள் ஆவாரக்ள். 

தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 

3(F)மை்றும் பிரிவு 3(r) மிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் கனகள்) 

சட்டம் 2016, ஐ காண்க. 

iii)”வயது வரம்பு இல்லல” என்பது விண்ணப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்லக 

வவளியிைப்பை்ை நாளன்றைா / பதவிக்கு வதரிவு வெய்யப்படும் நாளன்றைா 

அல்லது பதவியில் நியமிக்கப்பைவுள்ள நாளன்றைா 60 வயதிலன பூரத்்தி 

வெய்திருக்கக் கூைாது என்பலதக் குறிக்கும்.   

தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 5 

மை்றும் பிரிவு 20(8)  மிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் கனகள்) 

சட்டம் 2016, இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 

 

வயது வரம்புச ்சலுகக 

(i) நிரண்யிக்கப்பட்ட குகைபாடுகடய  மாை்று ்  திைனாளிகள்: 

நிரண்யிக்கப்பட்ட குறைபாடுறடய  மாை்றுத்  திைனாளிகள் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

வயது வரம்பிை்கு நமல் பத்தாண்டுகள் வறர வயதுவரம்புெ ் ெலுறக சபைத் 

தகுதியுறடயவராவாரக்ள் 

[ மிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் கனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 64 

மை்றும் விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 5-D இல் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

(ii) முன்னாள் இராணுவ ்தினர்: 

a)  ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மை்றும் பி.வ.(இ) தவிர 

“ஏறனநயார”்  விண்ணப்பதாரரக்ளின் அதிகபடெ் வயது வரம்பு 50 வயது 

ஆகும்.[ மிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் கனகள்) சட்டம் 

2016, பிரிவு 63 மை்றும் அரசாகண (நிகல) எண்.91, மனி  வள 

தமலாண்கம (எஸ்) துகை, நாள் 13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
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b)    ஏை்கனநவ ஏநதனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதரந்்சதடுக்கப்பட்ட 

முன்னாள் இராணுவ விண்ணப்பதாரர,் ”முன்னாள் இராணுவத்தினர”் என்ை 

ெலுறகறய மீண்டும் சபை தகுதியை்ைவரக்ளாவர.் 

[ மிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் கனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 

3(j)-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 

B. கல்வி ்  குதி (14.12.2022 அன்றுள்ளபடி)  

 

Applicants should possess the following or its equivalent qualification awarded by any 
University or Institution recognized by the University Grants Commission:- 
 

For both, Open Market candidates and Teachers employed in recognized Aided Secondary schools 
and Higher Secondary Schools: 
 

1.A Master’s Degree of any University recognized by the University Grants Commission in the 
State or a Degree of equivalent standard in any one of the following subjects with not less than 
50% of Marks in the Master’s Degree Examination in any one of the following subjects: - 
 

Mathematics, Physics, Chemistry, Botany, 
Zoology, Economics, Geography, History, Commerce, 

Tamil and English 
 

(Provided that a candidate possessing a Degree of M.A or M.Sc. or an equivalent degree awarded 
under the grading system shall not be considered eligible for appointment unless he has obtained 
the said degree with “O” or “A” or “B” Grade.) 
 

AND 
 

2. B.T. or B.Ed. Degree of any recognized university in the State or a degree of equivalent 
standard. 

AND 
 

3. Must have studied Tamil under Part-I or Part-II of the Intermediate Or Pre-University 
course Or Higher Secondary Course. 

 

Experience: 
 
 Only for recruitment to the vacancies which are to be filled from among the Teachers 
employed in recognized aided Secondary and Higher Secondary Schools having teaching 
experience in a recognized School for a total period of not less than 12 years after acquiring the 
degree of B.T or B.Ed or its equivalent qualifications.  
 

குறிப்பு 

I. தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந்தறனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் 

குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு  இதச்தரிவிை்கு நிரண்யிக்கப்படட்ுள்ள 

கல்வித்தகுதியிறன முறைநய  

[10-ஆம் வகுப்பு + 12-ஆம் வகுப்பு / பட்டயப்படிப்பு அல்லது இகணக்கல்வி ் 

 குதி + இளங்ககலயில் பட்டம் + முதுகலலப் பை்ைம் + B.T / B.Ed பட்டம்]  

(அல்லது) 

[10-ஆம் வகுப்பு + 12-ஆம் வகுப்பு / பட்டயப்படிப்பு அல்லது இகணக்கல்வி ் 

 குதி + இளங்ககலயில் பட்டம் + B.T / B.Ed பட்டம் + முதுகலலப் பை்ைம்] 

என்ை வரிறெயில் சபை்றிருக்க நவண்டும். நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித் 

தகுதியின் நதரவ்ு முடிவுகள் இவ்வறிவிக்றகயின் நாளன்று அல்லது அதை்கு 

முன்னநரா சவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும்.  
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( மிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் கனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 

20(4) (iv)-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

II. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது இடடநிடலக்கல்வி / PUC / HSC (அல்லது 

இகணயான கல்வி ்  குதி) இடைகளில் ஏததனும் ஒன்றில் தமிடை ஒரு 

பாடமாக படித்து ததரச்ச்ி பபற்றிருக்க தைண்டும். ததரை்ாடணயத்தால் 

நடத்தப்படும் இரண்டாம் ைகுப்பு பமாழித்ததரவ்ில் (முழுத் ததரவ்ு) ததரச்ச்ி 

பபற்றிருப்பது இப்பதவிக்கு குறிப்பிடப்பட்டியிருக்கும் தமிை் கல்வித் தகுதிக்கு 

இடணக்கல்வித் தகுதியாக எடுத்துக்பகாள்ளப்பட மாட்டாது.  

விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 10  இத்வதரிவிை்கு 

வபாருந்தாது. 

III. இதச்தரிவுக்சகன நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கு இறணயான கல்வித ்

தகுதியிறன நகாரும் விண்ணப்பதாரரக்ள் , குறிப்பிட்ட கல்வித் தகுதிக்கு 

இறணயானது என்பதை்கான அரொறண இவ்வறிவிக்றக நததியன்நைா 

அல்லது அதை்கு முன்னநரா சவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். நமலும், 

அவ்வரொறணயிறன இறணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இறணத்து 

பதிநவை்ைம் செய்ய நவண்டும். அவ்வாறு பதிநவை்ைம் செய்ய தவறும் 

நிறலயில், விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுறைகறள பின்பை்றி 

நிராகரிக்கப்படும். அறிவிக்றகயின் நததிக்குப் பின்னர ் இறணயான கல்வித் 

தகுதி என வழங்கப்பட்ட அரொறண ஏதும் ஏை்றுக் சகாள்ளப்பட மாட்டாது. 

இறணயான கல்வித்தகுதி குறித்தப் பட்டியல் இவ்வறிவிக்றகயின் 

பிை்நெரக்்றக-I-இல் தரப்படட்ுள்ளது.  

[தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 

9 மை்றும் அறிவிக்ககயில் இகணக்கப்பட்டுள்ள ஏை்றுக்தகாள்ள மறு ் ல் 

(Disclaimer)-ஐ காண்க] 

IV. ஆசிரியர ் ைடக (Teacher category) விண்ணப்பதாரரக்ள் அறிவிக்டக 

பைளியிடப்படும் நாளன்று recognized Aided Secondary schools and Higher 

Secondary Schools –ல் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து பகாண்டியிருப்பதுடன் 

அறிவிக்டகயில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள இதர தகுதிகடளயும் பபற்றியிருக்க 

தைண்டும். 

(இ) உடை் குதி சான்றி ழ்: 

பணி நியமனதிை்காக சதரிவு செய்யப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் கீழ் 

குறிப்பிடட்ுள்ள தரத்தில் உடை்தகுதிெ ்ொன்றிதறழ சபை்று ெமரப்்பிக்க நவண்டும். 

மாதிரி படிவம் அறிவிக்றகயின் பிை்தசரக்்கக-III-இல்  இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 

இெ ் ொன்றிதறழ சதரிவு செய்யப்பட்ட நதரவ்ர,் தனது  நியமன அலுவலரிடம் 

பணியில் நெரும் நபாது ெமரப்ிக்க நவண்டும். 
 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ள 

பாரக்வயின்  ரம் 

உடை் குதி சான்றி ழ் படிவம் 

 

பாரக்வ  ரம் – III அல்லது 

அ ை்கு தமம்பட்ட  ரம் 

 

 

 

 

தசயலாட்சிப்  ப விக்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ள படிவம். 

 

சதரிவிை்கு  வரும் கண்பாரற்வ குறைபாடுறடய  விண்ணப்பதாரரக்ள் தகுதி 

வாய்ந்த அரசு கண் மருத்துவ நிபுணரிடம் (Specialist) கண்பாரற்வத் தகுதிெ ்

ொன்றிதறழப் சபை்று நியமன அலுவலரிடம் ெமரப்்பிக்க நவண்டும். 
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6. கட்டணம்:- 
a) பதிவுக் கட்டணம் 

நிரந்தரப் பதிவுக்கட்டணம் (One Time Registration) (அரொறண (நிறல) 

எண்.32, பணியாளர ்(ம) நிரவ்ாக சீரத்ிருத்தத்துறை, நாள் 01.03.2017-இன் 

படி திருத்தியறமக்கப்பட்டது) 

குறிப்பு: 

நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் 

முடிவுைாத விண்ணப்பதாரரக்ள், நிரந்தர பதிவுக்கட்டணம் 

செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்ைனர.் 

 

 ரூ.150/- 

b) மு னிகல ் த ரவ்ு 

முதனிறலத் நதரவ்ுக்கு, கட்டணெ ் ெலுறக சபை கட்டண விலக்கு  

தகுதியுறடயவரக்ள் தவிர ஏறனநயார,் இறணயவழி மூலம் 

விண்ணப்பம் ெமரப்்பிக்கும்நபாது கட்டாயமாக நதரவ்ுக்கட்டணம் 

செலுத்த நவண்டும். 

  

ரூ.100/- 

c) மு ன்கம எழு ்து ் த ரவ்ு 

முதனிறலத் நதரவ்ுக்கு கட்டணெெ்லுறக நகாராமல், அதை்கான 

நதரவ்ுக்கட்டணமான ரூ.100/- ஐ செலுத்திய விண்ணப்பதாரரக்ள் 

அவரக்ள் நதரவ்ாறணயத்தால் முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ுக்கு சதரிவு 

செய்யப்படட்ு, அத்தகைல் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு 

ததரை்ாடணயத்தால் பதரிவிக்கும் தபாது முதன்றமத் நதரவ்ுக் 

கட்டணமாக ரூ.200/- செலுத்த நவண்டும்.  

  

ரூ.200/- 

 

த ரவ்ுக் கட்டணச ்சலுகக:- 

 

 வகக சலுகக 

 (i) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிடர் 

(அருந் தியர்),  

கட்டணம் தசலு ்  ் 

த கவயில்கல 

(ii) பழங்குடியினர் கட்டணம் தசலு ்  ் 

த கவயில்கல 

(iii) மிகவும் பிை்படு ் ப்பட்ட வகுப்பினர்/ 

சீர்மரபினர் 

மூன்று முகை மட்டும் கட்டணம் 

தசலு ்  ் த கவயில்கல 

(iv) இஸ்லாமியரல்லா  பிை்படு ் ப்பட்ட 

வகுப்பினர் / பிை்படு ் ப்பட்ட 

இஸ்லாமியவகுப்பினர் 

மூன்று முகை மட்டும் கட்டணம் 

தசலு ்  ் த கவயில்கல 

(v) முன்னாள் இராணுவ ்தினர் இரண்டு முகை மட்டும் கட்டணம் 

தசலு ்  ் த கவயில்கல. 

(vi) நிரண்யிக்கப்பட்ட குகைபாடுகடய  

மாை்று ்திைனாளிகள் (40 

ச வீ  ்திை்கு குகைவில்லா வரக்ள்) 

கட்டணம் தசலு ்  ் 

த கவயில்கல 

(vii) ஆ ரவை்ை வி கவகள் (ஆ ரவை்ை 

வி கவச ்சான்றி ழ் வருவாய் தகாட்ட  

அலுவலர் / மாவட்ட சார் ஆட்சியர் / 

மாவட்ட உ வி ஆட்சியர் இவரக்ளிடம் 

தபை்றிருக்க தவண்டும்) 

கட்டணம் தசலு ்  ் 

த கவயில்கல 

 

குறிப்பு 

i. முந்றதய விண்ணப்பங்களில் நகாரப்பட்ட கட்டண ெலுறகயின் 

அடிப்பறடயில், சமாத்த நதரவ்ுக்கட்டண ெலுறக  வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்றக 

கணக்கிடப்படும். 

ii. விண்ணப்பதாரர ் சபறும் கட்டணெ ் ெலுறக வாய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்றகயானது சதரிவின் எந்நிறலயிலும் நதரவ்ாறணயத்தால் 

ெரிபாரக்்கப்படும்.  



 
 

8 
 

iii. 

 

விண்ணப்பதாரர ் தம்முறடய முந்றதய விண்ணப்பங்கள் சதாடரப்ான 

தகவல்கறள மறைத்து விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து 

கட்டணவிலக்கிறன தவைாகக் நகாரும் படெ்த்தில்,    அவருறடய விண்ணப்பம் 

உரிய வழிமுகைககளப் பின்பை்றி நிராகரிக்கப்படும்.  

iv. விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ுக்கட்டணவிலக்கு சதாடரப்ான இலவெ ெலுறகறயப் 

சபறுவதை்கு, இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் “ஆம்” அல்லது “இல்றல” என்ை 

விருப்பங்கறள கவனமாக நதரவ்ு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார .்  

v. விண்ணப்பதாரர,் விண்ணப்பதாரரக்ளின் தன் விவரப்பக்கத்தின் <Application 

History>-ல் நதான்றும் தகவல்கறளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதரவ்ுக்கட்டணெ ்

ெலுறக இதுவறர எத்தறன முறைபயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது என்பறத 

தங்களின் சொந்தநலன் கருதி கணக்கிடட்ு றவத்துக்சகாள்ளுமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகிைார.் 

vi. கட்டணெெ்லுறகக் நகாரி விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பமானது 

(விண்ணப்பிக்கப்பட்ட பதவிகறளப் சபாருட்படுத்தாமல்) 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த இலவெ வாய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்றகயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குறைக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

vii. அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ கட்டணெெ்லுறககறள ஏை்கனநவ 

பயன்படுத்திக்சகாண்ட விண்ணப்பதாரர ் / நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுறகறய 

சபைவிரும்பாத விண்ணப்பதாரர ் / நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுறகக்கு தகுதியை்ை 

விண்ணப்பதாரர,் நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுறக சதாடரப்ான நகள்விக்கு எதிராக 

“இல்றல” என்ை விருப்பத்திறன இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவு 

செய்யவதன்மூலம் நிரண்யிக்கப்பட்ட கட்டணத்திறன விண்ணப்பிக்கும்நபாது 

செலுத்தலாம். 

viii. விண்ணப்பதாரர ் நிரண்யிக்கப்பட்ட நதரவ்ுக்கட்டணத்துடன் குறித்த 

நநரத்திை்குள் விண்ணப்பத்திறன ெமரப்்பிக்கவில்றலசயன்ைால், 

விண்ணப்பம் உரிய வழிமுகைககளப் பின்பை்றி நிராகரிக்கப்படும்.   

 

(தமலும், த ரவ்ுக் கட்டணச ் சலுகக த ாடர்பான விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான    அறிவுகரகள் ப ்தி 6-ஐக் காண்க) 

 

7. த ரவ்ுக் கட்டணம் தசலு ்தும் முகை: 

I. முதல்நிறலத் நதரவ்ுக் கட்டணம் ரூ.100/- ஐ (ரூபாய் நூறு மடட்ும்) 

இறணயவழியில் (இறணய வங்கி, பை்று அடற்ட, கடன் அடற்ட) 

விண்ணப்பிக்க நிரண்யிக்கப்பட்ட இறுதிநாளிை்குள் செலுத்த நவண்டும். 

II. விண்ணப்பதாரரக்ள் வங்கிகளின் நெறவக்  கட்டணமும்  நெரத்்து  செலுத்த 

நவண்டும். 

III. இறணயவழியில் நதரவ்ுக் கட்டணம் செலுத்தாமல், நநரடியாக செலுத்தும் 

வறரவு   காநொறல /  அஞ்ெலக ஆறண நபான்ைறவ ஏநதனும் 

சபைப்பட்டிருப்பின்அத்தறகய விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் மை்றும் 

இத்தறகய கட்டணங்கள் திருப்பி செலுத்தப்படமாட்டாது. 

IV. இறணயவழிக் கட்டணம் செலுத்தும் முறையில் பணப்பரிமாை்ைம் 

நதால்வியறடந்தாநலா அல்லது வங்கிகளால் ஒத்திறெவு ஏை்படுவதில் தாமதம் 

ஏை்பட்டாநலா அதை்கு நதரவ்ாறணயம் எவ்விதத்திலும் சபாறுப்பாகாது. 

(த ரவ்ு கட்டணம் த ாடர்பாக  விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான 

அறிவுகரகளில்”  ப ்தி – 2 U (i)-ஐ காண்க). 

 

8. சலுகககள்: 

 

I. ஆதிதிராவிடர,் ஆதிதிராவிடர ் (அருந்ததியர)், பட்டியல் பழங்குடியினர,் 

மிகவும் பிை்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் / சீரம்ரபினர,் பிை்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர ் (இசுலாமியர ் அல்லாநதார்) , பிை்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய 

வகுப்பினர,் ஆதரவை்ை விதறவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர ் மை்றும் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட குறைபாடுறடய மாை்றுத் திைனாளிகளுக்கான வயது 
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மை்றும் கட்டணெ ் ெலுறககள் குறித்த விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுறரகள்” பத்தி  3(D) மை்றும் 6 ஐ 

காண்க . 

II. நமநல குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ெலுறக மை்றும் விண்ணப்பத்தில் 

நகாரியுள்ள உரிறம நகாரல்களுக்கு ஆதாரமாக உரிய 

ொன்ைாவணங்கறள இறணயவழிநய விண்ணப்பிக்கும்நபாது 

பதிநவை்ைம் செய்ய நவண்டும்  .அவாறு பதிநவை்ைம் செய்யத் தவறினால் 

உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பை்றி விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 

முன்னாள்  இராணுவ ்தினர்,  ஏத னும்  ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய 

ப விக்கு த ர்ந்த டுக்கப்பட்டு விட்டால்,  பின்னர், தவறு  எந்   நியமன 

நிகழ்வுகளிலும்  முன்னாள்  இராணுவ ்தினர் என்ை சலுகககய தகார முடியாது.  

( மிழ்நாடு அரசுப் பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் கனகள் சட்டம் 2016 பிரிவு 3(j)-

இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 

 

9. மு ல்நிகல ் த ரவ்ு, மு ன்கம ் த ரவ்ு மை்றும் தநரம்ுக ்த ரவ்ுகளுக்கான 

த ரவ்ு ் திட்டம் 

 

A. மு ல்நிகல ் த ரவ்ு (ஒை்கை  ாள் தகாள்குறி வகக) 

 

பாடம் கால அளவு 
அதிகபட்ச 

மதிப்தபண் 
குகைந் பட்ச  குதி  மதிப்தபண்  

   

ஆ.தி, ஆ.தி(அ), ப.ப., 

மி.பி.வ., / சீ.ம., 

பி.வ.(இஅ)மை்றும் 

பி.வ.(இ) 

ஏறனநயார ்

சபாதுஅறிவு 

 (குறியீடு  எண். 003)  

சபாதுஅறிவு 

(பட்டப்படிப்பு தரம்) 

(175 நகள்விகள்) 

+ 

திைனறிவும் மனக்கணக்கு 

நுண்ணறிவும் (பத்தாம் 

வகுப்புத் தரம்) 

(25 நகள்விகள்) 

தமா ் ம் - 200  

றகள்விகள் 

3 மணிதநரம் 300 90 

 

 

 

 

 
 

120 

 

                                                                                                   

தமா ் ம் 
300  
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B.  மு ன்கம ் த ா்வு மை்றும் தநரம்ுக ்த ரவ்ுகளுக்கான த ரவ்ு ் திட்டம் 

 

பாடம் கால அளவு 
அதிகபட்ச 

மதிப்தபண் 

குகைந் பட்ச  குதி  

மதிப்தபண் 

   

ஆ.தி, ஆ.தி(அ), 

ப.ப., மி.பி.வ., / 

சீ.ம., 

பி.வ.(இஅ)மை்றும் 

பி.வ.(இ) 

ஏறனநயார ்

 ாள்-I 

 

கட்டாய ்  மிழ் தமாழி 

 குதி ்  ாள் 

(ப ் ாம் வகுப்பு ் ரம்) 

(விரிந்துகரக்கும் வகக) 

 

3 மணிதநரம் 100 40 

 

 
 

 

40 

 

 

 ாள்-II 

 

தபாதுஅறிவு  

(பட்டப்படிப்பு ் ரம்) 

(விரிந்துகரக்கும் வகக) 

 

 ாள்-III 

தபாதுஅறிவு  

(பட்டப்படிப்பு ் ரம்) 

(விரிந்துகரக்கும் வகக) 

 

 ாள்-IV 

கல்வியியல் (பி.எை் 

பை்ைப்படிப்பிை்கான 

பாைத்திை்ைம்) 

(தகாள்குறி வகக  200 

வினாக்கள்) 

தநரம்ுக ் த ரவ்ு மை்றும் 

ஆவணங்கள் 

3 மணிதநரம் 

 

 

 

 

3 மணிதநரம் 

 

 

 

 

3 மணிதநரம் 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 
300 

 

 

 

 

               300 

 

 

 

 

               120 

                306 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

408 

                                                                    

தமா ் ம் 
1020  

 

குறிப்பு: 

 

i. முதல்நிறல மை்றும் முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ுக்கான வினாத்தாள்கள் தமிழ் மை்றும் 

ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டிலும் அறமக்கப்படும். 

ii. நதரவ்ரக்ள் முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ு விறடத்தாள் தாள்-Iல் குறைந்தபட்ெ தகுதி 

மதிப்சபண்கள் [40% - அதாவது, 40 மதிப்சபண்கள்] சபை்றிருந்தால் மடட்ுநம 

முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ு விறடத்தாள்கள் தாள்-II, தாள்-III மை்றும் தாள்-IV ஆகியன 

மதிப்பீடு செய்யப்படும். மை்றும் தாள்-Iல் சபை்ை மதிப்சபண்கறளப் தரவரிறெக்கு 

கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்பமாட்டாது. [தமலும் விவரங்களுக்கு அரசாகண 

(நிகல) எண்.133, மனி  வள தமலாண்கம (எம்) துகை, நாள் 01.12.2021-இல் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
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iii. விண்ணப்ப ாரர் மு ன்கம எழு ்து ் த ரவ்ின் அகன ்துப் பாடங்களிலும், 

மை்றும் வாய்தமாழி ் த ரவ்ிலும் கலந்து தகாள்வது கட்டாயாகும். மு ன்கம 

எழு ்து ் த ரவ்ின் ஏத னும் ஒன்று அல்லது அ ை்கு தமை்பட்ட பாட ்தில் 

த ரத்வழு ா  அல்லது தநரம்ுக ் த ரவ்ில் கலந்து தகாள்ளா  விண்ணப்ப ாரர், 

அ ்த ரிவுக்கான தபாதுமான மதிப்தபண்ககளப் தபை்றிருந் ாலும் கூட த ரிவு 

தசய்யப்பட  குதியானவராகக் கரு ப்படமாட்டார். 

iv. எனினும், அரசாகண (நிகல) எண்.49, மனி  வள தமலாண்கம (எம்) துகை, நாள் 

23.05.2022 -ன்படி மாை்றுத் திைனாளி விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு கட்டாயத் தமிழ் சமாழி 

தகுதித் நதரவ்ு தாள்-I எழுத விலக்கு அளிக்கப்படட்ுள்ளது. அவ்வாறு விலக்கு நகாரும் 

மாை்றுத் திைனாளி விண்ணப்பதாரரக்ள் இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் 

விண்ணப்பிக்கும்நபாது நதறவயான விவரங்கறள தவைாமல் அளிக்க நவண்டும். 

தவறும் படெ்த்தில் அவ்வாறு சபைப்படும் எந்த ஒரு நகாரிக்றககளும் 

ஏை்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. நமலும் விண்ணப்பதாரரக்ள் அரசாகண (நிகல) 

எண்.08, மாை்றுத் திைனாளிகள் நல ்துகை(DAP-3.2), நாள் 21.09.2021–இல் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி மாை்றுத் திைனாளிகளுக்கான ொன்றிதறழ பிை்தசரக்்கக–IV-

இல் உள்ளவாறு பதிநவை்ைம் செய்ய நவண்டும். 

v. நதரவ்ாறணயம் நடத்தும் நபாட்டித் நதரவ்ுகளில் பங்நகை்கும் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

கறடபிடிக்க நவண்டிய விதிமுறைகறள “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுறரகள்” 

பத்தி 17-ல் காண்க. 

vi. முதல் நிறலத் நதரவ்ு மை்றும் முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ுக்கான பாடத்திட்டம் 

நதரவ்ாறணயத்தின் இறணயதளமான “www.tnpsc.gov.in” மை்றும் இவ்வறிவிக்றகயின் 

பிை்தசரக்்கக-II-இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

10. த ரிவு தசய்யும் முகை: 
 

இப்பதவிகளுக்கான சதரிவு மூன்று நிறலகறள சகாண்டது.   

(i) விண்ணப்பதாரரக்றள முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ிை்கு அனுமதிக்க      

நடத்தப்படும் முதல்நிறலத் நதரவ்ு  

(ii) முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ு   

(iii) நநரக்ாணல் / வாய்சமாழித் நதரவ்ு மை்றும் கலந்தாய்வு.  

முதல்நிறலத் நதரவ்ு என்பது முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ுக்காக விண்ணப்பதாரரக்றள 

சதரிவு செய்வதை்கான நதரவ்ு ஆகும். முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ுக்கு அனுமதிக்கத் 

தகுதியானவரக்ளாக அறிவிக்கப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள், அவரக்ள் முதல்நிறலத் 

நதரவ்ில் சபை்ை மதிப்சபண்கள், அவரக்ளது சதரிவுக்கான இறுதித் தகுதிறய முடிவு 

செய்வதை்கு கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளப்படமாட்டாது.  

முதன்றம எழுத்து நதரவ்ுக்கு அனுமதிக்கப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ளின் 

எண்ணிக்றக, அப்பதவிகளுக்கு நியமனம் செய்யப்படவுள்ள சமாத்த 

காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்றகறய நபான்று 10 மடங்கு இருக்கும். இது 

பணியிட ஒதுக்கீடட்ு விதிறய கருத்தில் சகாண்டு முடிவு செய்யப்படும். எனினும் 

பணியிட ஒதுக்கீடட்ுக்குரிய ஒவ்சவாரு வகுப்பு பிரிவிலும் 1:10 விகிதப்படி முதன்றம 

எழுத்துத் நதரவ்ுக்கு சதரிவு செய்யப்படுவதை்குரிய இறுதி விண்ணப்பதாரர ் சபை்ை 

அநத மதிப்சபண்கறளப் சபை்ை அறனத்து விண்ணப்பதாரரக்ளும் முதன்றம 

எழுத்துத் நதரவ்ுக்கு அனுமதிக்கப்படுவர.் இதனால், முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ுக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரரக்ளின் எண்ணிக்றக 1:10 என்ை விகிதத்றத விட 

கூடுதலாக இருக்கக்கூடும்.  

http://www.tnpsc.gov.in/
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விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட நதரவ்ாளரக்ள் மை்றும் ொன்றிதழ் பதிநவை்ைம் 

செய்யத் தவறிய நதரவ்ாளரக்ளுக்கு பதிலாக கூடுதல் பட்டியல் ஏதும் 

சவளியிடப்படமாட்டாது.  

முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ு தாள்-II, தாள்-III, தாள்-IV மை்றும் வாய்சமாழித் நதரவ்ு 

ஆகியவை்றில் விண்ணப்பதாரரக்ள் சபை்ை சமாத்த மதிப்சபண்களின் 

அடிப்பறடயிலும் இடஒதுக்கீட்டிை்கான நியமன விதிகளின்படியும் இறுதித் சதரிவு 

நடத்தப்படும்.  

 (தமலும், விவரங்களுக்கு விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 18A-

ஐக் காண்க) 
 

11. மு ல்நிகல ் த ரவ்ுக்கான த ரவ்ு கமயங்கள்: 

A. மு ல்நிகல ் த ரவ்ு பின்வரும் கமயங்களில் நகடதபறும். 

 

குறிப்பு: 

I. விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ு எழுதுவதை்கு நமநல உள்ள நதரவ்ு றமயங்களில் 

ஏநதனும் இரண்டு றமயங்கறளத் நதரந்்சதடுக்க நவண்டும். 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு இந்த இரண்டு மாவட்ட றமயங்களில் ஏநதனும் 

ஒன்றில் நதரவ்ுக்கூடம் ஒதுக்கப்படும். இருப்பினும், மாை்றுத் திைனாளி 

விண்ணப்பதாரரக்ள் (40% மை்றும் அதை்கு நமநல உள்ள மாை்றுத ்

திைனாளிகள் மடட்ும்) ஒநர ஒரு மாவட்ட றமயத்றத நதரவ்ுசெய்ய 

அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். [தமலும் விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி  2 (Q) -கயக் காண்க) 

II. நதரவ்ு றமயங்கறள மாை்ைம் செய்யக் நகாரும் நகாரிக்றக 

ஏை்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. (நமலும் விவரங்களுக்கு 

“விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள்ப ்தி 17(A) (ii)”கயக்காண்க) 

III. நதரவ்ு றமயங்களின் எண்ணிக்றகறயக் கூட்டநவா / குறைக்கநவா அல்லது 

விண்ணப்பதாரரக்றள நவறு றமயங்களுக்கு மறுஒதுக்கீடு செய்யநவா 

நதரவ்ாறணயத்திை்கு உரிறமயுண்டு. 

IV. முதல்நிறலத் நதரவ்ு / முதன்றம எழுத்துத் நதரவ்ு / ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு / 

நநரம்ுகத் நதரவ்ு மை்றும் கலந்தாய்வுஆகியவை்றில் பங்நகை்க 

விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது சொந்த செலவில் வரநவண்டும். 

 (ஆ) முதன்றமத் நதரவ்ுக்கான றமயம் 
 

மு ன்கம எழுத்துத் நதரவ்ு சென்றன (றமய எண். 0101) றமயத்தில் மடட்ும்    

நறடசபறும். 

 

 

வ.எண் த ரவ்ு கமயம் கமய 

எண் 

வ.எண் த ரவ்ு கமயம் கமய 

எண் 

1. சென்றன 0101 9. நவலூர ் 2701 

2. மதுறர 1001 10. ராமநாதபுரம் 1601 

3. நகாயம்புத்தூர ் 0201 11. நாகரந்காவில் 0801 

4. திருெச்ிராப்பள்ளி 2501 12. காஞ்சிபுரம் 0701 

5. திருசநல்நவலி 2601 13. காறரக்குடி 1805 

6. நெலம் 1701 14. புதுக்நகாடற்ட 1501 

7. தஞ்ொவூர ் 1901 15.    நீலகிரி 1301 

8. சிதம்பரம் 0303    
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12. தபாதுவான  கவல்கள் 

A. பணி விவரங்கள்: 

 கடயின்கம சான்றி ழ் / துகை ்  கலவருக்கு  கவல் த ரிவி ் ல் 

விண்ணப்பதாரர,் இறணய வழியில் விண்ணப்பிக்கும்நபாது, இந்திய அரசின் 

அல்லது இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநில அரசின் பணியில் அல்லது  உள்ளாட்சி 

அறமப்புகள் அல்லது  பல்கறலக்கழகங்கள்  அல்லது இந்திய  அரசின்  அல்லது  

இந்தியாவிலுள்ள  ஒரு மாநில அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அறமக்கப்பட்டிருக்கும் 

அரசு  ொரப்ுள்ள  நிறுவனங்கள்  அல்லது  சபாதுத்துறை  நிறுவனங்களில்  நிரந்தரப் 

பணியில்  அல்லது  தை்காலிகப் பணியில் இருப்பின் தங்களது விண்ணப்பங்கறள 

துறைத்தறலவர ் வாயிலாகநவா அல்லது தான் வகித்து வரும் பதவிக்கு நியமனம் 

செய்வதை்கு தகுதி சபை்ை அலுவலர ்மூலமாகநவா அனுப்பத் நதறவயில்றல மாைாக ,

தனது துறைத் தறலவருக்கு ,தான் நதரவ்ாறணயத்தின் எந்த நதரவ்ுக்கு 

விண்ணப்பிக்கிைார ் என்ை விவரத்றத எழுத்து மூலம் சதரிவித்து ,அவர ் அடுத்தகட்ட 

சதரிவு நிறலக்கு சதரிவாகும் படெ்த்தில் நிரண்யிக்கப்பட்ட படிவத்தில் 

தறடயின்றமெ ் ொன்றிதறழ ெமரப்்பிக்க நவண்டும். [தமலும் விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 14(P)-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 

B. குை்ைவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்கககள் த ாடர்பான உறுதிதமாழி 

(i) விண்ணப்பதாரருக்கு எதிராக சதாடங்கப்பட்ட / நிலுறவயிலுள்ள அல்லது 

முடிக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்றககள் / குை்ைவியல் நடவடிக்றககள், றகது ,

விடுவிப்பு  ஏநதனும் இருப்பின்  அந்த தகவல்கறள நதரவ்ாறணயத்திை்கு 

இறணய வழி விண்ணப்பத்தில் விண்ணப்பிக்கும்நபாது சதரிவித்தல் நவண்டும் . 

(ii) இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் நிலுறவயிலுள்ள குை்ைவியல் / ஒழுங்கு 

நடவடிக்றககள் பை்றி சதரிவித்துள்ள விண்ணப்பதாரர,் அது சதாடரப்ான முதல் 

தகவல் அறிக்றகயின் நகறல / குை்ைக் குறிப்பாறண / காரணம் நகடக்ும் 

குறிப்பாறணயின் நகறல (நநரவ்ுக்நகை்ப) கண்டிப்பாக இகணயவழி 

விண்கணப்ப ்துடன் பதிதவை்ைம் தசய்ய தவண்டும். தவறினால் 

விண்ணப்பம் உரிய நறடமுறைகளுக்குப் பின்னர ்நிராகரிக்கப்படும். 

(iii)  விண்ணப்பதாரர,் தங்கள் மீதான குை்ைவியல் நடவடிக்றககளில் குை்ைத் தீரப்்பு / 

ஒழுங்கு நடவடிக்றககளில் தண்டறன விதிக்கப்பட்டது சதாடரப்ாக தங்களது 

இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், சதாடரப்ுறடய நீதிமன்ைம் 

ஆறண அல்லது விடுவிக்கப்பட்ட ஆறண அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்றக ொரந்்த 

குறிப்பாறணயிறன கண்டிப்பாக இகணயவழி விண்கணப்ப ்துடன் 

இகண ்து பதிதவை்ைம் தசய்ய தவண்டும். தவறினால் விண்ணப்பம் உரிய 

நறடமுறைகளுக்குப் பின்னர ்நிராகரிக்கப்படும். 

(iv) தறடயின்றமெ ் ொன்றிதறழ ெமரப்்பித்த பிைநகா அல்லது இறணயவழி 

விண்ணப்பத்திறன ெமரப்்பித்த பிைநகா, நியமனம் சதாடரப்ான பணிகள் 

முழுறமயாக நிறைவறடவதை்கு முன்வறர உள்ள சதரிவின்  எந்த ஒரு 

நிறலயின் நபாதும் விண்ணப்பதாரர ் மீது, ஏநதனும் குை்ைவியல் வழக்கு பதியப் 

பட்டிருந்தாநலா /  ஒழுங்கு நடவடிக்றக எடுக்கப் பட்டியிருந்தாநலா, அவர ்

குை்ைத்தீரப்்பு / தண்டறன ஏதும் சபை்றிருந்தாநலா, அதறன அடுத்தகட்ட சதரிவு 

நிறலக்கு முன்னர ் / நதரவ்ாறணயத்தால் ஆவணங்கறளப் பதிநவை்ைம் செய்ய 

அல்லது ெமரப்்பிக்கக் நகாரும் நிறலயில், விண்ணப்பதாரர ் அது குறித்த 

உண்றம விவரங்கறள, நதரவ்ாறணயத்திை்குத் சதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், 

இந்த அறிவுறரயிறன கறடபிடிக்கத் தவறினால் அத்தறகய 

விண்ணப்பதாரருறடய விண்ணப்பம் நதரவ்ாறணயத்தால் உரிய 
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நறடமுறைகளுக்குப் பின்னர ் ரத்து செய்யப்படட்ு, ஓராண்டுக்கு நதரவ்ு 

எழுவதிலிருந்து விலக்கி றவக்கப்படுவர.்  

            [தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள 

            14(S)-இல் உள்ளவாறு] 

நமை்கூறிய அறிவுறரகளில் ஏநதனும் மீைப்பட்டால் அவரக்ளது விண்ணப்பம் உரிய 

வழிமுறைகறளப் பின்பை்றி நிராகரிக்கப்படும். 

C. இட ஒதுக்கீடு விதி இ ்த ரிவிை்கு தபாருந்தும். தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் 

(பணி நிபந்தறனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மை்றும் 27(c) -ல் குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு 

நியமன இடஓதுக்கீடட்ு விதியின்படி ஆதரவை்ை விதறவ மை்றும் முன்னாள் 

இராணுவத்தினர ்முறைநய இதச்தரிவுகளுக்கு சபாருந்தாது. 

D.  மிழ்வழிக் கல்வி மூலம் பயின்ை நபரக்ளுக்கு. 

)i(  மாநிலத்தின்  கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிறம அடிப்பறடயில் நியமனம் 

செய்யும் தமிழ்வழிக்கல்வி ெட்டம் 40 -ல் 2010 மை்றும் தமிழ்வழிக்கல்வி (திருத்த) 

ெட்டம் 35 -ல் 2020  -ன் பிரிவு 2 (d) ன் படி  மிழ்வழியில் படி ்  நபர் என்ைால், 

மாநில ்தில் தநரடி நியமன ்தின் வாயிலாக நிரப்பப்படும் 

ப விகளுக்கான சிைப்பு விதிகளில் / ஆகணகளில் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

கல்வி ் குதி வகர  மிழ்வழியில் படி ் வராவார். 

)ii(  தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்ைதை்கான உரிறமநகாரும் விண்ணப்பதாரரக்ள், 

அதை்கான ொன்ைாவணமாக, பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு 

மதிப்சபண் பட்டியல் மாை்றுெ ் ொன்றிதழ் / இறடக்காலெ ் ொன்றிதழ் / பட்டெ ்

ொன்றிதழ் / முதுகறலப் பட்ட ொன்றிதழ் / மதிப்சபண் பட்டியல் / 

நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியிறன விண்ணப்பதாரர ் தமிழ்வழியில் 

பயின்றுள்ளார ் என பதிவுசெய்யப்படட்ு, குழுமம் அல்லது பல்கறலக்கழகம் 

அல்லது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து   சபைப்பட்ட  பட்டெ ் ொன்றிதழ் / 

பட்டநமை்படிப்புெ ்  ொன்றிதழிறன  இலணயவழி விண்ணப்பத்துைன் 

இலணத்து பதிறவை்ைம் வெய்ய றவண்டும். 

)iii(  விண்ணப்பதாரரக்ள், நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வறரக்கும் 

அறனத்துக்கல்வித் தகுதியிறனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார ் என்பதை்கு 

ஆதாரமான ொன்றுகறள கட்டாயம் பதிநவை்ை / ெமரப்்பிக்க நவண்டும்.  

உ ாரணம் : 

ஒரு ப விக்கு முதுகலலப் பட்டப்படிப்பு நிரண்யிக்கப்பட்ட 

கல்வி ் குதியாக இருப்பின், விண்ணப்ப ாரர் ஒன்ைாம் வகுப்பு மு ல் 

முதுகலலப் பட்டப்படிப்பு வகர கட்டாயம்  மிழ்வழியில் பயின்றிருக்க 

தவண்டும்.  

)iv(  தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்ைதை்கான ொன்ைாவணம் எதுவும் இல்றலசயனில், 

கல்வி நிறுவனத்தின் முதல்வர ்/ தறலறம ஆசிரியர ்/ மாவட்ட கல்வி அலுவலர ்/ 

முதன்றம  கல்வி அலுவலர ் / மாவட்ட ஆதிதிராவிட நல அலுவலர ் / பதிவாளர ் / 

நதரவ்ுக்கடட்ுப்பாடட்ு அலுவலர ் / கல்விநிறுவனத்தறலவர ் / இயக்குநர ் / 

சதாழில்நுட்பக்கல்வி இயக்குநர ் / கல்வி நிறுவனத்தின் இறண இயக்குநர ் / 

பல்கறலக்கழகங்களின் பதிவாளரிடமிருந்து விண்ணப்பதாரரக்ளின் 

விதிமுறைகளில் குறிப்பிடட்ுள்ள படிவத்தில், நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி 

வறரயிலான ஒவ்சவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதறழப் சபை்று கண்டிப்பாக 

இலணயவழி விண்ணப்பத்துைன் இலணத்து பதிறவை்ைம் வெய்ய 

றவண்டும். 

 )v(   நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வறரயிலான அறனத்து கல்வித்தகுதிகறளயும் 

தமிழ்வழிக் கல்வியில்  பயின்றுள்ளார ் என்பதை்கான ஆதாரெெ்ான்றிறன 

கண்டிப்பாக இலணயவழி விண்ணப்பத்துைன் இலணத்துப் பதிறவை்ைம் 
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வெய்யத் தவறும் பை்ெத்தில் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுலைகலள பின்பை்றி 

நிராகரிக்கப்படும். 

 )vi(  ஏநதனும் ஒரு பாடத்றத பகுதி நநரமாக படித்ததை்காகநவா / ஏநதனும் 

நதரவ்ிறன தனித்நதரவ்ராக எழுதியதை்காகநவா, தனியர ்தமிழ்வழிக்கல்வியில் 

பயின்றுள்ளார ் என ொன்ைாவணம் ஏநதனும் ெமரப்்பித்தால் 

ஏை்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுறைகறள 

பின்பை்றி நிராகரிக்கப்படும்.(தமலும் விவரங்களுக்கு 

“விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் உள்ள ப ்தி 14(R-)ஐக்” காண்க. 

 

E. வழக்குகள்: 

இப்பதவிக்குரிய  சதரிவு  சதாடரப்ாக,  மாண்பறம சென்றன உயரநீ்திமன்ைம்  

மை்றும் சென்றன உயரநீ்திமன்ைத்தின் மதுறரக் கிறளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் 

நிலுறவயில் இருப்பின், அவை்றின் மீதான இறுதி ஆறணகளுக்குட்படட்ு 

தை்காலிகமாக சதரிவு செய்யப்படும்.  

F. நிரண்யிக்கப்ப்ட்ட குகைபாடுகடய மாை்று ்திைனாளிகள்: 

(i) அரசாகண (நிகல) எண்.20, மாை்றுத் திைனாளிகள் நலத் (DAP.3.2) துலை, 

நாள் 20.06.2018–இல் இப்பதவிக்கு கீழ்க்கண்ட குறைபாடுகள் சகாண்ட 

தகுதியான விண்ணப்பதாரரக்ள் மடட்ுநம அறடயாளம் காணப்படட்ுள்ளது. [க.பா 

(VI) – கண் பாரல்வயின்லம, கு.பா. (LV) -குலை பாரல்வ, வெ.தி.கு. (HH) – 

வெவித்திைன் குலைபாடு, கக.கா.இ.கு (இ.கா) LD (BL) – கக கால் இயக்கக் 

குகைபாடு (இரு கால்கள்), மூ.மு.பா. (CP) – மூகள முடக்குவா  ் ால் 

பாதிக்கப்பட்தடார், த ா.தநா.கு (LC) –த ாழு தநாயிலிருந்து 

குணமகடந்த ார,் கு.  (DF) – குள்ள ் ன்கம, அ.வீ.பா (AC) – அமில 

வீசச்ினால் பாதிக்கப்பட்தடார,் கா.றக.(ம)க.பா (D.B) காது றகளாலம மை்றும் 

கண் பாரல்வயின்லம (Deaf and Blindness), ப.வ.கு (MD) பல்வலக குலைபாடு]. 
 

 ii)நிரண்யிக்கப்பட்ட குறைபாடுறடய மாை்றுத்திைனாளிகள், 

மாை்றுத்திைனாளிகளுக்கான உரிறமகள் விதி, 2017-ல் 

(மாை்றுத்திைனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல்துறை (Divyangjan), ெமூகநீதி மை்றும் 

அதிகாரமளித்தல் அறமெெ்கம், இந்தியஅரசு) [Department of Empowerment of Persons 

with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India]  

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள படிவத்தில் அரொறண (நிறல) எண்.28, 

மாை்றுத்திைனாளிகள் (DAP.3.1) நலத்துறை, நாள் 27.07.2018-ல், 

வறரயறுக்கப்படட்ுள்ள ொன்றிதழ் வழங்கக்கூடிய தகுதிவாய்ந்த 

அலுவலரிடமிருந்து சபைப்பட்ட மாை்றுத்திைனாளிெ ் ொன்றிதறழ 

ெமரப்்பிக்கநவண்டும். (தமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான 

அறிவுகரகள் உள்ள ப ்தி 14(M) ஐக்” காண்க. 

   G. சபண்களுக்சகன ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டகாலிப்பணியிடங்களுக்கு 

நதரெ்ச்ியும், தகுதியும் வாய்ந்த  நபாதிய  சபண் விண்ணப்பதாரரக்ள் கிறடக்கப் 

சபைாவிடில், அவரக்ளுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத வகுப்பினறர ொரந்்த 

தகுதிவாய்ந்த ஆண் விண்ணப்பதாரரக்றளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும்.[ மிழ்நாடு 

அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் கனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]. 
 

H. ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர)் வகுப்பினர ்முன்னுரிறம அடிப்பறடயில் அவரக்ளுக்சகன 

ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிைகும், அவ்வகுப்பினரக்ளில் தகுதி வாய்ந்த 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இருப்பின் அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள், ஆதிதிராவிட 

வகுப்பினரக்ளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிை்கும் மதிப்சபண் தரவரிறெப்படி 

நிரப்பப்படுவர.் அருந்ததியரக்ளுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு 

தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாரரக்ள் கிறடக்கப்சபைாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிை 

ஆதிதிராவிடர ்வகுப்றபெ ்ொரந்்தவரக்றளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். 

[ மிழ்நாடுஅரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் கனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27-
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இல்குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
 

I.  இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட உரிறம நகாரல்களுக்கான ஆவணெ ்

ொன்றுகறள இறணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இறணத்து பதிநவை்ைம் செய்ய 

நவண்டும். விண்ணப்பத்தில் சதரிவிக்கப்படாமல் பின்னர ் நகாரப்படும் எந்தசவாரு 

மாை்ைமும், நகாரிக்றகயும் ஏை்றுக் சகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காலநநரத்திை்குள் 

ஆவணங்கறள பதிநவை்ைம் செய்யத் தவறினால் உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பை்றிய 

பிைகு விண்ணப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 

J.கீழ்க்காணும் உண்றமகறள மறைக்கும்படெ்த்தில் விண்ணப்பதாரரக்ளின் 

விண்ணப்பம் உரிய வழிமுறைறயப் பின்பை்றி நிராகரிக்கப்படும் மை்றும் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் நதரவ்ாறணயத்தால் நிரந்தரமாகநவா அல்லது தக்கசதன 

கருதப்படும் காலம் வறரயில் விலக்கிறவக்கப்படுவர.்  

i.அரசு அல்லது மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி 

மன்ைங்கள், சபாதுத் துறை நிறுவனங்கள், ெட்டத்தின் வாயிலாக நிறுவப்பட்ட 

நிறுவனங்கள், அரசுத் துறை கழகங்கள், பல்கறலக்கழகங்கள் முதலியவை்றில் 

முறையாகநவா / தை்காலிகமாகநவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது.  

ii.குை்ைவியல் நிகழ்வுகள், றகதானது, குை்ைங்களுக்கான தண்டறன சபை்ைது ,

விடுதறலயானது, துறை ஒழுங்கு நடவடிக்றக சதாடரப்ான விவரங்கள்.  

iii.இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் அளிக்கப்பட்ட உறுதிசமாழிகறள மீறுதல் 

K. றகது செய்யப்பட்டிருத்தல், குை்ைத்தீரப்்பு / குை்ைமை்ைவர ் எனத் தீரப்்பு 

வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவறலக்கு ஆட்கள் சதரிவு செய்யும் ஏநதனும் ஒரு 

முகறமயினால் தறட / தகுதியின்றம செய்யப்பட்டிருத்தல், குை்ை நடவடிக்றக 

(அல்லது) ஏநதனும் ஒழுங்கு நடவடிக்றக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல் / முடிவுை்றிருத்தல் 

ஆகியவை்றுடன் சதாடரப்ுறடய ெரியான மை்றும் உண்றமயான தகவல்கறள, 

விண்ணப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், தீரப்்பின் அெல் / ஆறண / அரொறண/ துறை 

நடவடிக்றக றகவிடப்பட்ட அரொறண அல்லது இதர ஆவணங்கறள இறணயவழி 

விண்ணப்பத்துடன் இறணத்து பதிநவை்ைம் செய்ய நவண்டும். நமை்குறிப்பிடப்பட்ட 

நிகழ்வுகள் விண்ணப்பம்     ெமரப்்பித்த பின்னர,் நியமனம் சபறும் காலம் வறர 

எப்நபாது ஏை்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக நதரவ்ாறணயத்திை்கு சதரிவிக்கப்பட 

நவண்டும். தவறினால், தகுந்த தண்டறனக்குரிய நடவடிக்றகறய நதரவ்ாறணயம் 

நமை்சகாள்ளும். (விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி 12-ஐ காண்க) 

L.  விண்ணப்பதாரரக்ள் விண்ணப்பம் ெமரப்்பிக்க நிரண்யிக்கப்பட்ட இறுதி நாள் வறர  

மற்றும் விண்ணப்பம் திருத்தம் பசய்ைதற்கான காலத்தில் தாங்கள் ெமரப்்பித்த 

விண்ணப்ப விவரங்கறள மாை்றிக் சகாள்ளளாம். இடஒதுக்கீடு குறித்த தவைான 

தகவல்கள் / தகுதிக்கான காரணிகளான வயது  /  பாலினம்  /  வகுப்பு பிரிவுகள் / கல்வித் 

தகுதி  /  பயிை்று சமாழி / உடை் தகுதி நபான்ை அடிப்பறடத் தகுதிகள் குறித்த தவைான 

தகவல் சகாண்ட விண்ணப்பங்களும், முழுறமயாக நிரப்பப்படாத 

விண்ணப்பங்களும் உரிய வழிமுறைகறள பின்பை்றி நிராகரிக்கப்படும். 

M. நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி / நியமனத்துக்கான விண்ணப்பமாக 

கருதப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பதாரரக்ளால் நிரந்தரப்பதிவில் சபாதுவான 

தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதரவ்ுக்குரிய விண்ணப்பத்தில் 

அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / தகவல்கள் மடட்ுநம இத்நதரவ்ுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். 

இந்த நியமனத்திை்கான இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் ெமரப்்பிக்கப்பட்ட 

நதறவயான விவரங்கள் / தகவல்கள் தவைானதாக அல்லது முழுறமயை்ைதாக 

இருந்தால் அதை்கு நதரவ்ாறணயம் சபாறுப்பாகாது. 
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N.  திருநங்கக வகுப்பு நிரண்யம்; 

(i) எந்த ஒரு ொதிெ ் ொன்றிதழும் இல்லாத திருநங்றக விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது 

இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் அரொறண(நிறல) எண்.28, பிை்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர,் மிகவும் பிை்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர ் மை்றும் சிறுபான்றமயினர ்

நலத்துறை, நாள் 06.04.2015-இன் படி, மிகவும் பிை்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்

பிரிவிறனநயா அல்லது ஏறனநயார ்பிரிவிறனநயா நதரவ்ு செய்து சகாள்ளலாம்.  

(ii) ொதிெெ்ான்றிதழ் றவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர ் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர)் / 

பழங்குடியினர ் வகுப்பிறனெ ் ொரந்்த திருநங்றககள் விண்ணப்பதாரர,் அவரக்ளது 

ெமூகத்திறனெ ்ொரந்்தவரக்ளாகநவ கருதப்படுவர.்   

(iii) ஆதிதிராவிடர ் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர)் / பழங்குடியினர ் வகுப்றபத் தவிர மை்ை 

வகுப்பிறனெ ் ொரந்்த மை்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பறடயில் ொதிெெ்ான்றிதழ் 

சபை்றுள்ள திருநங்றக விண்ணப்பதாரர,் அவர ் ொரந்்த வகுப்பு அல்லது மிகவும் 

பிை்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு ொதகமாக 

நதான்றுகின்ை ஒன்றை, ஒரு முறைப் பதிவின் நபாநத நதரவ்ு செய்ய நவண்டும். 

அதன்பிைகு, வகுப்றப எப்சபாழுதும் மாை்ை இயலாது. திருநங்றககள் வகுப்பு 

நிரண்யம் குறித்து அரொறண நிறல எண்.90, ெமூக நலம் மை்றும் ெத்துணவுத் [SW8(2)] 

துறை, நாள் 22.12.2017 மை்றும் விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 

14F(vi)-(xi)-ஐக் காண்க. 

 

O. தவகலவாய்ப்பில் திருநங்கக விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான   இட ஒதுக்கீடு: 

i. திருநங்றக விண்ணப்பதாரக்ளில் சபண் என தன்றன 

அறடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும்  விண்ணப்பதாரர,் சபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம் 

மை்றும் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் (ஆண் மை்றும் சபண்) ஆகிய இரண்டு 

இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர.் 

ii. திருநங்றக விண்ணப்பதாரரக்ளில் “ஆண்” அல்லது “மூன்ைாம் பாலினத்தவர”் என 

தன்றன அறடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ணப்பதாரர ்சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 

ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மை்றும் சபண்) மடட்ுநம கருதப்படுவர.் 

தமிழ்நாடு திருநங்றககள் நல வாரியத்தில் இருந்து சபைப்பட்ட திருநங்றககள் / 

திருநங்றக ஆண் / திருநங்றக சபண் ொன்றிதழ் சகாண்ட விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு  

மடட்ுநம நமை்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும். 

13. இ ர முக்கிய அறிவுகரகள்; 

a) நதரவ்ிை்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரரக்ள் தரப்படட்ுள்ள அறிவுறரகறள 

நன்கு படித்த பின்னர ் தாங்கள் அத்நதரவ்ிை்கான அறனத்துத் தகுதிகறளயும் 

சபை்றுள்ளனரா என்பறத விண்ணப்பிக்கும் முன்னர ் உறுதி செய்து சகாள்ள 

நவண்டும். எழுத்துத்நதரவ்ு / ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு / உடல் தகுதித் நதரவ்ு / 

நநரம்ுகத்நதரவ்ு / கலந்தாய்விை்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது சதரிவு 

செய்யப்பட்நடார ் பட்டியலில் தை்காலிகமாக விண்ணப்பதாரரின் சபயர ்

நெரக்்கப்படுவதால் மடட்ுநம, விண்ணப்பதாரர ் பதவி நியமனம் சபை உரிறம 

அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார.் எனநவ, விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம், 

எல்லாநிறலகளிலும் தை்காலிகமானது . 

 நமலும் விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்ைாநலா 

நதரவ்ாறணய அறிவுறரகள் அல்லது விதிகள் மீைப்படட்ுள்ளன என்று 

கண்டறியப்பட்டாநலா, எந்நிறலயிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர ் கூட, உரிய 

வழிமுறைறயப் பின்பை்றி விண்ணப்பத்றத / சதரிவிறன நிராகரிக்கும் உரிறம 

நதரவ்ாறணயத்திை்கு உண்டு. [விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள்” ப ்தி -

11(B) (C) & (D)-இல் உள்ளவாறு]. 

b) தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரருக்கு, நதரவ்ு எழுதுவதை்கான நதரவ்ுக்கூட 

அனுமதிெச்ீடட்ுகள், www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ை நதரவ்ாறணய 

இறணயதளத்தில் மடட்ுநம பதிநவை்ைம் செய்யப்படும். விண்ணப்பதாரர ் அவை்றை 

http://www.tnpscexams.in/
http://www.tnpsc.gov.in/
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பதிவிைக்கம் செய்து சகாள்ளநவண்டும். அனுமதிெச்ீடட்ு தனியாக அஞ்ெல் மூலம் 

அனுப்பப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ின் சபாழுது அனுமதிெச்ீட்டில் 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ள ஒவ்சவாரு நிபந்தறனறயயும் / அறிவுறரகறளயும் கட்டாயம் 

கறடப்பிடிக்க நவண்டும். [விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள்” ப ்தி-2 (V) 

(g)-இல் உள்ளவாறு]. 

c) இதச்தரிவு குறித்த சதளிவுறர நதறவப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள், தமிழ்நாடு 

அரசுப் பணியாளர ் நதரவ்ாறணய அலுவலகத்திறன நநரில் அல்லது 1800 419 0958 

என்ை கட்டணமில்லா சதாறலநபசி எண்ணின் மூலம், அறனத்து நவறல 

நாடக்ளிலும் அலுவலக நநரமான காறல 10.00 மணி முதல் மாறல 5.45 மணி 

வறரசதாடரப்ு சகாள்ளலாம். நிரந்திரப்பதிவு/ஆன்றலன் விண்ணப்பம் சதாடரப்ான 

ெந்நதகங்கறள helpdesk@tnpscexams.in என்ை மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். 

இதர ெந்நதகங்கள் / நகள்விகறள grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ை மின்னஞ்ெல் 

முகவரிக்கு அனுப்பலாம் ]விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ” ப ்தி-2(V)–ல் 

குறிப்பு (h)(i)(j)-ஐ காண்க]. 

d) விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான  கவல் பரிமாை்ைம்: ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு  /

வாய்சமாழித் நதரவ்ு / கலந்தாய்விை்கான நாள் மை்றும் நநரம் குறித்த தகவல்கள் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு அஞ்ெல் மூலமாக அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த 

தகவல்கள் நதரவ்ாறணய இறணயதளத்தில் மடட்ுநம சவளியிடப்படும்.  

e) விளம்பர அறிவிக்கக தவளியிடப்பட்ட நாள் மு ல் த ரிவு பணிகள் 

முழுவதுமாக முடிவு தபறும் நாள் வகர, இந்  த ரிவு குறி ்   கவல்கள் ,

விளக்கங்கள் எதுவும்   கவல் அறியும் உரிகமச ் சட்ட ்தின் கீழ் தபைப்படும் 

மனுக்கள் உட்பட எந்  ஒரு மனுவிை்கும்  கவல் வழங்கப்படமாட்டாது. 

 

f) ககப்தபசி மை்றும் இ ர மின்னணு  சா னங்களுக்கு ்  கட: 

 

i. விண்ணப்பதாரரக்ள் நதரவ்ுக் கூடத்திை்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான 

கருப்பு பந்துமுறன நபனா தவிர. மின்னணு ொதனங்களான தரவி (Blue Tooth) 

றகப்நபசி, நிறனவூடட்ு உள்கட்டறமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய றகக்கடிகாரங்கள் 

மை்றும் நமாதிரம் அல்லது ஏறனய மின்னணு ொதனங்கள், மின்னணு அல்லாத 

பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள்,  

றகப்றப வண்ண எழுது நகால், சபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், கணித 

மை்றும் வறரப்படக் கருவிகள், மடக்றக அட்டவறண, படிசயடுக்கப்பட்ட வறரபடம், 

காட்சி வில்றலகள், பாடப்புத்தகங்கள் மை்றும் சபாதுக் குறிப்புத் தாடக்ள் மை்றும் 

பதிவுசெய்யும் தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் அல்லது றகக்கடிகாரத்தின் 

இறணப்பாகநவா சகாண்டுவரக் கூடாது. நதறவப்படின், விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ு 

றமயத்தில் முழுெ ்நொதறனக்கு உட்படுத்தப்படுவர.்   

ii.  அவ்வாைான சபாருட்கறள றவத்திருப்நபார ் அவரக்ள் சதாடரந்்து நதரவ்ு எழுத 

அனுமதிக்கப்பட மாட்டாரக்ள். நமலும், அவரக்ளது விறடத்தாள் 

செல்லாததாக்கப்படுவதுடன் நதரவ்ு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் றவக்கப்படுவர.்  

iii. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் றகப்நபசி உள்ளிட்ட தறடசெய்யப்பட்ட சபாருடக்றள 

நதரவ்ுக்கூடத்திை்கு சகாண்டுவர நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், 

அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிை்கு நதரவ்ாறணயம் உத்தரவாதம் தர இயலாது . 

(தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் 17 (E)-ஐக் 

காண்க) 

g) விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ு /ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு / நநரம்ுகத்நதரவ்ுக்கு முன்னநரா 

அல்லது பின்னநரா நியமனத்திை்கு நபாட்டியிடத் தகுதியை்ைவர ் என்று 
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நதரவ்ாறணயத்தால் கண்டறியப்பட்டால், எந்நிறலயிலும், அதாவது 

சதரிவுசெய்யப்பட்ட பின்னர ்கூட உரிய வழிமுறைறயப் பின்பை்றி விண்ணப்பத்றத 

நிராகரிக்கும் உரிறம நதரவ்ாறணயத்திை்கு உண்டு. விண்ணப்பத்தில் 

சதரிவிக்கப்படட்ுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய 

வழிமுறைகறள பின்பை்றி விண்ணப்பதாரர ் தகுதி இழப்பதுடன் 

அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள் மீது தகுந்த நடவடிக்றக நமை்சகாண்டு நதரவ்ு 

எழுவதிலிருந்து விலக்கி றவப்பது உள்ளிட்ட தண்டறண வழங்கவும் நநரிடும். 

h) ஒழுங்கீனெ ்செயல்களுக்குத் தறட: 

நதரவ்ு எழுதும் அறையில் மை்ை விண்ணப்பதாரரக்ளுறடய விறடத்தாள்களிலிருந்து 

பாரத்்து எழுதுதல் / பாரத்்து எழுத அனுமதித்தல் அல்லது நவறு ஏநதனும் முறையை்ை 

உதவிகறளப் சபைநவா அல்லது சபை முயை்சிக்கநவா அல்லது அத்தறகய 

முறையை்ை உதவிகறளத் தரநவா அல்லது தர முயை்சிக்கநவா கூடாது.  

i) நதரவ்ுக் கூடத்தில் விண்ணப்பதாரரின் நடத்றத: 

நதரவ்ு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ணப்பதாரரும் நதரவ்ுக் கூடத்தில் எந்தசவாரு வறகயிலும் 

தவைான நடவடிக்றகயிநலா (அல்லது) நதரவ்ிறன சீரக்ுறலக்கும் நநாக்கத்திநலா 

(அல்லது) நதரவ்ாறணயத்தால் நதரவ்ிறன நடத்த பணியில் அமரத்்தப்படட்ுள்ள 

அலுவலர ் / பணியாளரக்றள துன்புறுத்தும் முயை்சியிநலா ஈடுபடக்கூடாது. 

அவ்வாைான நடத்றதயில் ஈடுபடும் விண்ணப்பதாரரக்ளின் செயல்கள் கடுறமயான 

தவைாக கருதப்படட்ு, தண்டிக்கப்படுவர.் 

j) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுறரகறள மீறும் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 17(E)-இன்படி அல்லது 

நதரவ்ாறணயம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டறன விதிகளின் படி 

தண்டிக்கப்படுவர ். 

k) நதாராய விறடகள்: 

1. சகாள்குறி வறகத் நதரவ்ிை்கான நதாராய விறடகள் நதரவ்ு நறடசபை்ை நாளிலிருந்து 

6 (ஆறு)  நவறல நாட்களுக்குள்  நதரவ்ாறணய இறணயதளத்தில் சவளியிடப்படும். 

நதரவ்ாறணயத்தால் சவளியிடப்படும் சகாள்குறிவறகத் நதரவ்ிை்கான உத்நதெ 

விறடகள் சதாடரப்ாக முறையீடு செய்ய நவண்டுமானால் நதரவ்ாறணய 

இறணயதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ை ொளரத்றதப் பயன்படுத்தி 

முறையீடு செய்யலாம் (Result – >  Answer keys).  

2. விண்ணப்பதாரரக்ள் சகாள்குறிவறகத் நதரவ்ிை்கான நதாராய விறடகள் 

நதரவ்ாறணயத்தால் சவளியிடப்பட்ட 7 நாடக்ளுக்குள் இறணயவழி வாயிலாக 

மடட்ுநம முறையீடு செய்யநவண்டும்.  அஞ்ெல் வழியாகநவா அல்லது   மின்னஞ்ெல் 

வழியாகநவா சபைப்படும் முறையீடுகள் ஏை்கப்படமாட்டாது.  

3. நதாராய விறடகறள முறையீடு செய்வதை்கான அறிவுறரகள் மை்றும் வழிமுறைகள் 

நதரவ்ாறணய இறணயதளத்திநலநய வழங்கப்படட்ுள்ளது.  முறையீடு செய்ய 

வழங்கப்பட்ட கால அவகாெத்திை்குப் பின்னர ் இறணய வழியிநலா அல்லது 

எழுத்துப்பூரவ்மாக சபைப்படும் மனுக்கள் / முறையீடுகள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

4. இறணயவழியில் நதாராய விறடகறள முறையீடு செய்வதை்கு உரிய நநரத்தில் 

விண்ணப்பதாரரக்ளால் ெமரப்்பிக்கப்பட்ட நகாரிக்றககளானது அந்தந்த பாடம் 

ொரந்்த வல்லுநரக்றள சகாண்ட குழுவிை்கு பரிந்துறரக்கப்படும்.  வல்லுநர ்குழுவின் 

பரிந்துறரயின் அடிப்பறடயில், இறுதியான விறடகள் முடிவு செய்யப்படட்ு 

அதன்பின்னர ்விறடத்தாள் மதிப்பீடு செய்யும் பணியானது சதாடங்கப்படும். 

5. முழுறமயாக சதரிவுப் பணிகள் முடிவறடயும் வறர இறுதியான விறடகறள 

நதரவ்ாறணயம் சவளியிடாது. 



 
 

20 
 

6. விண்ணப்பதாரர ் இத்நதரவ்ில் சபை்ை மதிப்சபண் அல்லது விறடத்தாளின் நகல் 

நகாரி சபைப்படும் மனுக்கள் / கடிதங்கள் மீது  எவ்வித நடவடிக்றகயும் 

நமை்சகாள்ளப்படமாட்டாது.  

7. நதரவ்ு நறடமுறைகள் முழுவதும் நிறைவறடந்த பின்னர,் அத்நதரவ்ுக்கு 

விண்ணப்பித்த அறனத்து விண்ணப்பதாரரக்ளின் உரிய விவரங்கள்  நதரவ்ாறணய 

இறணயதளத்தில் சவளியிடப்படும்.  

[தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் ப ்தி 

17(D) (v) (xii)-ஐக் காண்க] 

14. விண்ணப்பிக்கும் முகை; 

I. விண்ணப்பதாரரக்ள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதரவ்ாறணயத்தின் 

இறணயதளங்கள் மூலம் மடட்ுநம விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 
 

II. எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிக்கும் முன்பு ஆதார ்எண் மூலம் ஒருமுறைப்பதிவு 

எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு கட்டாயமாகும். விண்ணப்பதாரரக்ள் நிரந்தர பதிவு மூலம் 

பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி ஒநர ஒரு நிரந்தரப்பதிவு மடட்ுநம றவத்துக் 

சகாள்ள நவண்டும். ஒருமுறைப்பதிவு, பதிவு செய்த நாள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் வறர 

நறடமுறையிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முறைப் பதிவு கணக்கு (One Time 

Registration ID) மை்றும் கடவுெ ் சொல் மூலமாக மடட்ுநம விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் 

விண்ணப்பங்கறள ெமரப்்பிக்க நவண்டும். 

III. ஒருமுறைப்பதிவில் பதிநவை்ைம்செய்ய, விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது புறகப்படம், 

றகசயாப்பம் ஆகியவை்றை CD/DVD/Pen drive நபான்ை ஏநதனும் ஒன்றில் பதிவு செய்து 

தயாராக றவத்திருக்க நவண்டும். 
 

IV. ஒரு விண்ணப்பதாரர ்ஒன்றுக்கும் நமை்பட்ட ஒருமுறைப் பதிவுக் கணக்றக (One Time 

Registration ID) உருவாக்க அனுமதியில்றல. 
 

V. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களுக்குரிய பயனாளர ் குறியீடு மை்றும் கடவுெச்ொல்றலப் 

பயன்படுத்தி ஏை்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கறள பாரற்வயிடவும், 

புதுப்பிக்கவும் செய்யலாம். தங்களது ஒருமுறைப் பதிவு )OTR( கடவு சொல்லிறன 

நவறு நபரிடநமா (அ) முகவரக்ளிடநமா பகிரந்்து சகாள்ள கூடாது. 
 

VI. ஒருமுறைப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவிக்கான விண்ணப்பம் அல்ல. இது 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் விவரங்கறளப் சபை்று அவரக்ளுக்கு தன்விவரப் பக்கம் 

ஒன்றிறன உருவாக்க மடட்ுநம பயன்படும். எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிக்க 

விரும்பும் விண்ணப்பதாரரக்ள், அறிவிக்றகயில் “Apply” என்ை உள்ளடீு வழிநய 

நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர ் குறியீடு மை்றும் கடவுெச்ொல் ஆகியவை்றை 

உள்ளடீு செய்து விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 
 

VII. விண்ணப்பதாரரக்ள் தாங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயறர சதரிவு 

செய்ய நவண்டும். 
 

VIII. புறகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள் மை்றும் றகசயாப்பம் இல்லாமல் 

ெமரப்்பிக்கப்படும் இறணயவழி விண்ணப்பம் உரிய வழிமுறைகறள பின்பை்றி 

நிராகரிக்கப்படும். 
 

IX. இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் ெமரப்்பிக்கப்பட்ட விவரங்கள் மடட்ுநம 

இறுதியானதாகக் கருதப்படும். விண்ணப்பம் ெமரப்்பிக்க நிரண்யிக்கப்படட்ுள்ள 

கறடசி நாளுக்குப் பின்னர ் விண்ணப்பத்தில் எவ்வித மாை்ைமும் செய்ய 

அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. எனநவ விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது விண்ணப்பத்தில் 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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ெரியான விவரங்கறள மிகுந்த கவனத்துடன் பதிவு செய்யுமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகின்ைனர.்  

 

X. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது விண்ணப்பத்தில் நகாரியுள்ள அறனத்து உரிறமக் 

நகாரல்களுக்கும் உரிய  ொன்ைாவணங்கலள இறணய வழிநய 

விண்ணப்பிக்கும்நபாது கண்டிப்பாக பதிநவை்ைம் செய்ய நவண்டும். 

 

XI. இகணயவழி விண்ணப்ப ்க  திரு ் ம் தசய் ல்- 

இறணயவழி விண்ணப்பத்றத ெமரப்்பிப்பதை்கான இறுதி நததிக்குப் பிைகு, 

அறிவிக்றகயின் பத்தி 4-ல் (முக்கியமான நததி மை்றும் நநரம்) குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, 

இறணவழி விண்ணப்பத் திருத்த காலத்தில் விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது 

இறணவழி விண்ணப்பத்றதத் திருத்தம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர.்  திருத்தம் 

செய்ய வழங்கப்பட்ட காலத்தின் இறுதி நததிக்குப் பிைகு, இறணயவழி 

விண்ணப்பத்தில் எந்த மாை்ைமும் செய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

விண்ணப்பதாரரக்ள் தாங்கள் இறுதியாக விண்ணப்பத்தில் அளித்துள்ள 

விவரங்களின்படி விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படும்.    நமலும் இறணயவழி 

விண்ணப்பத்தில் ஏை்கனநவ ெமரப்்பிக்கப்பட்ட விவரங்கறளத் திருத்தியதால் 

ஏை்படும் விண்ணப்பம் நிராகரிப்பிை்கு நதரவ்ாறணயம் சபாறுப்பாகாது. எந்தசவாரு 

முறையிலும் இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் உள்ள விவரங்கறள 

மாை்றியறமப்பதை்காக நதரவ்ாறணயத்திை்கு அனுப்பப்படும் நகாரிக்றககள் / 

மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது.  

XII. விண்ணப்பம் அசச்ிடு ல் 

அ) விண்ணப்பத்றத இறணய வழியில் இறுதியாக ெமரப்்பித்த பின்னர,் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் விண்ணப்பத்றத அெச்ிடநவா / PDF வடிவில் 

நெமிக்கநவா முடியும். 

ஆ) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு விண்ணப்ப நகல் நதறவப்பட்டால், பயனாளர ் குறியீடு 

மை்றும் கடவுெ ் சொல்றல பயன்படுத்தி அெச்ிடட்ுக் சகாள்ளலாம் / பதிவிைக்கமும் 

செய்து சகாள்ளலாம். 

இ) இறணயதள விண்ணப்ப அெச்ுப்படி (PRINT) அல்லது நவறு எந்தவிதமான ஆதார 

ஆவணங்கறளயும் நதரவ்ாறணயத்திை்கு அனுப்ப நவண்டாம். இதர விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள்” ப ்தி - 2–ல் உள்ளவாறு) 

15. ஆவணங்கள்பதிதவை்ைம்: 

I. விண்ணப்பதாரரக்ள் இடணயைழி விண்ணப்பத்டதச ் சமரப்்பிக்கும்தபாது 

இடணயைழி விண்ணப்பத்தில் பதரிவித்த அடனத்து உரிடம 

தகாரல்களுக்கும் / விைரங்களுக்கும் ஆதாரமாக சான்றிதை்கள் / 

ஆைணங்கடள கட்டாயமாக பதிதைற்றம் பசய்ய தைண்டும். அை்ைாறு 

பசய்யத் தைறினால் இடணயைழி விண்ணப்பம் உரிய ைழிமுடறகடளப் 

பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும்.  

II. விண்ணப்பதாரரக்ளால் பதிதைற்றம் பசய்த சான்றிதை்கடளத் தங்கள் 

நிரந்தரப்பதிவின் மூலமாக சரிபாரக்்கும் ைசதி உள்ளது. ஏததனும் சான்றிதை் 

தைறாகப் பதிதைற்றப்பட்டாதலா அல்லது பதிதைற்றம் பசய்யப்படாமல் 

விடுபட்டிருந்தாதலா அல்ைது ஆைணங்கடளப் பதிதைற்றுைதில் ஏததனும் 

மாற்றங்கள் பசய்யப்பட தைண்டியிருந்தாதலா விண்ணப்பதாரரக்ள், 

இப்பதவிக்கான ததரவ்ின் நுடைவுச ் சீடட்ு ைைங்கும் நாளுக்கு இரண்டு 

நாடக்ளுக்கு முன்பு ைடர / ததரவ்ு நடடபபறுைதற்கு பன்னிபரண்டு 



 
 

22 
 

நாடக்ளுக்கு முன்பு ைடர ஆைணங்கடளத் திருத்த மற்றும் மீள்பதிதைற்றம் 

பசய்ய அனுமதிக்கப்படுைாரக்ள்.  

(விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான விதிமுகைகள்” ப ்தி-2-W–இல் உள்ளவாறு) 

III.விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான  கவல்: ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு, ததரவ்ு 

முடிவுகள், நநரக்ாணல் மை்றும் கலந்தாய்வு சதாடரப்ான நததி மை்றும் நநரம் 

நபான்ை தகவல்கள் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு தபால் மூலம் 

அனுப்பப்படமாட்டாது. அவ்விவரங்கள் நதரவ்ாறணய இறணயதளத்தில் 

சவளியிடப்படும். இருப்பினும் விண்ணப்பதாரரக்ளின் பதிவு செய்யப்பட்ட 

அறலநபசி எண் / மின்னஞ்ெலுக்கு ொன்றிதழ் பதிநவை்ைம், ொன்றிதழ் 

ெரிபாரப்்பு மை்றும் நநரக்ாணல், கலந்தாய்வு ஆகியவை்றிை்கான நததி மை்றும் 

நநரத்றத வழங்க நதரவ்ாறணயம் கூடுதல் வெதிறய செய்கிைது. அறனத்து 

புதுப்பிக்கப்பட்ட விவரங்கள்/ தகவல்களுக்கு நதரவ்ாறணய 

இறணயதளத்றத அவ்வப்நபாது பாரற்வயிடுமாறு விண்ணப்பதாரரக்ள் 

அறிவுறுத்தப்படுகிைாரக்ள்.  சதாழில்நுட்ப சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட 

காரணங்களால் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு குறுஞ்செய்தி/மின்னஞ்ெல் 

சென்ைறடவதில் / சபறுவதில் சிக்கல் / தாமதம் ஏை்பட்டால் / சென்ைறடய 

தவறினாலும் நதரவ்ாறணயம் அதை்கு சபாறுப்பாகாது.  குறுஞ்செய்தி 

அல்லது மின்னஞ்ெல் சபைாதது சதாடரப்ாக விண்ணப்பதாரரக்ளிடமிருந்து 

சபைப்படும் நகாரிக்றககள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

16. விண்ணப்பம்சமர்ப்பிப்ப ை்கானஇறுதிநாள்: 

இறணயவழி மூலம் 13.01.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி ைடர விண்ணப்பிக்க / 

திருத்த இயலும். இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் 18.01.2023 அன்று நள்ளிரவு 

12.01 மணி முதல் 20.01.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி ைடர திருத்தம் 

பசய்யலாம். பின்னர ்அதை்கான இறணப்பு செயலை்ைதாக்கப்படும். 

இடணய ைழி விண்ணப்பத்துடன் இடணத்து பதிதைற்றம் பசய்த 

ஆைணங்கள் / சான்றிதை்கள் மாற்ற / பதிதைற்ற / மீள்பதிதைற்றம் பசய்ய 

27.03.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி ைடர அனுமதிக்கப்படுைர.் பின்னர ்

அசத்சடை நிறுத்தப்படும். 

(தமலும் கூடு ல்  கவல்களுக்கு த ரவ்ாகணய ்தின் 

“விண்ணப்ப ாரரக்ளுக்கான விதிமுகைககள” த ரவ்ாகணய ்தின் 

இகணய ள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-இல் காணலாம்) 

 

 

 

         தசயலாளர் 
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ஏை்றுக்தகாள்ள மறு ் ல் (Disclaimer) 

 

இறணக்கல்வி தகுதி குறித்த அரொறணகள் தமிழ்நாடு அரசுப் 

பணியாளர ்நதரவ்ாறணயத்தின் இறணயதளத்தில் உள்ளன. இருப்பினும், 

அதில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள இறணக்கல்வித் தகுதிகளுக்கு அப்பாை்பட்ட 

இறணக்கல்வித் தகுதி ஒன்றிறன விண்ணப்பதாரர ் சபை்றிருப்பின் அது 

குறித்த அரொறண இவ்வறிவிக்றகயின் நததியன்நைா அல்லது முன்னநர 

சவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். விண்ணப்பதாரரக்ள் அரொறண 

குறித்த தகவல்கறள விண்ணப்பிக்கும்சபாழுது அளிக்கப்படவும் மை்றும் 

நகலிறன நகடக்ப்படும்சபாழுது ெமரப்்பிக்கவும் நவண்டும். அவ்வாறு 

செய்யத் தவறும் படெ்த்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

இறணக்கல்வி தகுதி குறித்த அரொறணகள் இவ்வறிவிக்றகயின் 

நததிக்கு பின்னர ் சவளியிடப்பட்டிருந்தால் அறவ இந்த சதரிவிை்கு 

கருத்தில் சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 

 

 

         தசயலாளர் 
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பிை்தசரக்்கக -I 

மாவட்ட கல்வி அலுவலர் 

த ாகுதி – IC பணிகள் 

 

Sl. No. Qualification prescribed Qualification considered as Equivalent 
to the Degree as prescribed in the Rule 

G.O. in which 
ordered 

1. For both, Open Market 
candidates and Teachers 
employed in recognised 
Aided Secondary Schools 
and Higher Secondary 
Schools: 
1. Master’s    Degree    of    

any University 
recongnised by the UGC  
in  the  State  of  Tamil 
Nadu or    A    
Degree    of equivalent  
standard  in  any one of 
the following subjects 
with not less than 50% of 
Marks in the Master’s 
Degree Examination in 
any one of the following 
subjects:- 

 
Mathematics, 
Physics, Chemistry, 
Botany, Zoology, 
Economics, 
Geography, History, 
Commerce, Tamil and 
English 
(Provided that a 
candidate possessing a 
Degree of M.A or M.Sc 
or an equivalent degree 
awarded under the 
grading systems shall not 
be considered eligible for 
appointment unless he 
has obtained the said 
degree with “O” or “A” or 
“B” Grade.) 
          AND 

2. B.T or B.Ed. Degree  
of  any recognized 
university in the State  of  
Tamil  Nadu  or  a 
degree        of        

Mathematics 
M.Sc., Mathematics with Computer 
Application (CBCS) and   Five   
Year   Integrated M.Sc., 
Mathematics with Computer 
Application awarded by Annamalai 
University be considered as 
equivalent to M.Sc., Mathematics. 

G.O.(Ms) No.260, 

Higher 
Education (H1) 
Department, dated 
15.09.2012. 

2. M.Sc., Applied Mathematics 
awarded by the Bharathidasan 

University   as   equivalent   to 
M.Sc., Mathematics. 
M.Sc., Applicable Mathematics and 
Computer Science awarded by the 
Bharathidasan University be 
considered as equivalent to M.Sc., 
Mathematics. 

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

Education (K2) 
Department, dated 

15.04.2013. 

3. M.Sc., Statistics  awarded  by 

Madras University as equivalent to 
M.Sc., Mathematics. 

G.O.(Ms) No.190, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 

27.09.2013. 
4. M.Sc. Applied Mathematics 

(Operation Research) awarded by 
Bharathidasan University is 

Equivalent to M.Sc., Mathematics. 

M.Sc., Mathematics (Applicable 
Mathematics) awarded by Periyar 
University is     equivalent to M.Sc., 

Mathematics. 

G.O.(Ms) No.212, 

Higher 

Education (K2) 
Department, 

dated 

17.12.2014. 

5. P.G degree in Applied Mathematics 
awarded by Anna University is 
equivalent to P.G. degree in 
Mathematics. 

G.O.(Ms) No.86,  
Higher Education 
(J1) Department, 
dated 

27.04.2015. 
6. M.Sc. Applicable Mathematics 

offered by SDNB Vaishnav College 
for Women (Autonomous) affiliated 
to University of Madras as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Mathematics. 
 

G.O.(Ms) No.65,  
Higher Education 
(K2) Department, 
dated 
24.04.2019. 

7. M.Sc. Maths (CA) awarded by 
Periyar University as to whether 

G.O.(Ms) No.65,  
Higher Education 
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equivalent standard. 
              AND 

3. Must have studied  
Tamil under Part-I   
or   Part-II of   the   
Intermediate   or Pre-
University or Higher 
Secondary Course. 

  
  

equivalent to M.Sc. Mathematics. (K2) Department, 
dated 
24.04.2019. 

8. M.Sc. Applicable Science-
Mathematics degree offered by 
Periyar University as to whether 
equivalent to M.Sc. Mathematics. 
 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
9. M.Sc. Mathematics (Computer 

Applications) degree offered by 
Periyar University as to whether 
equivalent to M.Sc. Mathematics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
10. M.Sc. Mathematics (Computer 

Applications) degree offered by 
Gandhigram Rural Institute 
(Deemed to be University as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Mathematics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
11. M.Sc. Tech (Industrial Mathematics 

with Computer Application) degree 
offered by Gandhigram Rural 
Institute (Deemed to be University 
as to whether equivalent to M.Sc. 
Mathematics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 
12. M.Sc. Mathematics (Five Year 

Integrated) degree offered by 
Annamalai University as to whether 
equivalent to M.Sc. Mathematics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 

13. M.Sc. Mathematics & Computer 
Applications degree offered by 
Alagappa University as to whether 
equivalent to M.Sc. Mathematics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 
14. M.Sc. Applied Mathematics (1997-

1998) offered by Thiagarajar 
College of Engineering as to 
Whether equivalent to M.Sc., 
Mathematics. 

G.O.        (Ms) 
No. 214, Higher 

Education (J1) 
Department, 

dated 

30.12.2020 
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15. M.Sc. Applied Mathematics            
(2001-2002) offered by Thiagarajar 
College of Engineering as to 
Whether equivalent to M.Sc., 
Mathematics. 

G.O.        (Ms) 
No. 214, Higher 

Education (J1) 
Department, 

dated 

30.12.2020 
16. M.Sc. Mathematics with Computer 

Application offered by Bharathiar 
University as to whether equivalent 
to M.Sc. Mathematics. 

G.O.        (Ms) 
No. 185, Higher 

Education (K1) 
Department, 

Dated 
15.12.2020 

 
17. M.Sc., Mathematics with Big Data 

offered by Sri Krishna Arts and 
Science College (Autonomous) 
affiliated to Bharathiar University as 
to whether equivalent to M.Sc., 
Mathematics. 

G.O. (Ms) No.168, 
Higher 
Education(K1) 
Department, dated 

26.08.2022 
 

18. M.Sc., Applicable Mathematics 
awarded by University of Madras as 
to whether equivalent to M.Sc., 
Mathematics. 

G.O. (Ms) No.168, 
Higher 
Education(K1) 
Department, dated 
26.08.2022 
 

19. M.Sc., Applied Mathematics offered 
by Pondicherry University as to 
whether equivalent to M.Sc., 
Mathematics. 

G.O. (Ms) No.168, 
Higher 
Education(K1) 
Department, dated 
26.08.2022 
 

20. M.Sc., B.Ed., Mathematics offered 
by SASTRA (Deemed to be 
University) as to whether equivalent 
to M.Sc., Mathematics. 

G.O. (Ms) No.168, 
Higher 
Education(K1) 
Department, dated 
26.08.2022 
 

21. M.Sc., Applications of Mathematics 
offered by Chennai Mathematical 
Institute as to whether equivalent to 

M.Sc., Mathematics. 

G.O. (Ms) No.168, 
Higher 
Education(K1) 
Department, dated 
26.08.2022 
 

 Public Services – Educational 
Qualification – Consideration of 
M.Sc., Applied Mathematics offered 
by PSG College of Technology 
(Autonomous) affiliated to Anna 
University as to whether equivalent 
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22. Physics 
காந்தி கிராமம் ஊரக நிலையத்தால் 
(நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம்) 
வழங்கப்படும் செயல்முலை இயற்பியல் 
முதுநிலை பட்டப்படிப்பு மற்றும் 
செயல்முலை  முதுநிலை  வவதியியல்  
 
பட்டப்படிப்பு (M.sc., Applied Physics 
and M.sc., Applied Chemistry) பிை 
பல்கலைப்கழகங்களால் வழங்கப்படும் 
இயற்பியல் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு 
மற்றும் வவதியியல் முதுநிலை 
பட்டப்படிப்புகளுக்க (M.Sc., Physics 
and M.Sc., Chemistry) 
இலையானது. 

அரொலை (நிலை) 
எண் 133, பணியாளர்  
மற்றும் நிர்வாகச் 
சீர்திருத்தத் (ஆர்) 
துலை, நாள் 
28.07.1999 

23. அண்ைா பல்கலைக்கழகம் வழங்கம் 
எம்.எஸ்.சி., சமட்டீரியல் ெயின்ஸ் என்ை 
முதுகலைப் பட்டத்லத எம்.எஸ்.சி., 
இயற்பியலுக்கு சபாதுவாக 
சபாதுப்பணிகளில் எம்.எஸ்.சி., 
(இயற்பியல்) தகுதி பலடத்த கல்வி என 
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள 
பதவிகளுக்கான நியமனத்தில் ெமமாக 
கருதுதல். 

G.O.(Ms) No.244, 
Higher Education 
(J1) Department, 
dated 05.12.2016 

24. M.Sc., (Applied Physics) Degree 
awarded by National Institute of 
Technology, Trichy as to whether 
equivalent to M.Sc. Physics 

G.O.(Ms) No.37, 
Higher Education 
(J1) Department, 
dated 28.02.2019 

25. M.Sc. Physics (Five Years 
Integrated) awarded by 
Bharathidasan University as to 
whether equivalent to M.Sc. Physics 
(Two Years programme) 

G.O.(Ms) No.65,  
Higher Education 
(K2) Department, 
dated 

24.04.2019. 
 

26. M.Sc. Physics (Five Years 
Integrated) awarded by Annamalai 
University as to whether equivalent 
to M.Sc. Physics (Two Years 
programme) 

G.O.(Ms) No.65,  
Higher Education 
(K2) Department, 
dated 
24.04.2019. 

27. சபாதுப் பணிகள் – கல்வித் தகுதிகள் – 
அண்ைா பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் 
எம்.எஸ்.சி., சமட்டீரியல் ெயின்ஸ் என்ை 
முதுகலைப் பட்டத்லத எம்.எஸ்.சி 
இயற்பியலுக்கு சபாதுவாக 
சபாதுப்பணிகளில் எம்.எஸ்.சி 
(இயற்பியல்) தகுதி பலடத்த கல்வி என 
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள 
பதவிகளுக்கான நியமனத்தில் 
ெமமாகக் கருதுதல்.  
 

G.O.(Ms) No.252,  
Higher Education 
(J1) Department, 
dated 
08.12.2021 
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28. M.Sc., Material Science(2001-
2003)offered by P.S.G. College of 
Technology, Coimbatore affiliated to 
Bharathiar University as to whether 
equivalent to M.Sc. 

G.O.(Ms) No.252,  
Higher Education 
(J1) Department, 
dated 
08.12.2021 

29. Chemistry 
 காந்தி கிராமம் ஊரக நிலையத்தால் 
(நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம்) 
வழங்கப்படும் செயல்முலை இயற்பியல் 
முதுநிலை பட்டப்படிப்பு மற்றும் 
செயல்முலை முதுநிலை வவதியியல் 
பட்டப்படிப்பு (M.sc., Applied Physics 
and M.sc., Applied Chemistry) பிை 
பல்கலைப்பழகங்களால் வழங்கப்படும் 
இயற்பியல் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு 
மற்றும் வவதியியல் முதுநிலை 
பட்டப்படிப்புகளுக்கு (M.Sc., Physics 
and M.Sc., Chemistry) 
இலையானது. 

 அரொலை (நிலை) 
எண் 133, பணியாளர் 
மற்றும் நிர்வாகச் 
சீர்திருத்தத் (ஆர்) 
துலை, நாள் 
28.07.1999. 

30. அண்ைா பல்கலைக்கழகத்தால் 
வழங்கப்படும் செயல்முலை ொர்ந்த 
வவதியியல் முதுநிலை 
பட்டப்படிப்பிலன (M.SC., Applied 
Chemistry )  வவதியியல் முதுநிலை 
பட்டப்படிப்பிற்கு நிகராக கருதி 
அங்கீகரித்து அரசு ஆலையிடுகிைது 

அரொலை (நிலை) 
எண் 164, பணியாளர் 
மற்றும் நிர்வாகச் 
சீர்திருத்தத் (ஆர்) 
துலை, நாள் 
21.08.2000. 

31. M.Sc. Industrial Chemistry 
awarded    by    Bharathidasan 

University, Tiruchirappalli and 
Alagappa University, Karaikudi be 
considered as equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

G.O.        (Ms) 
No.24,  Higher 

Education 
(K2) Department, 
dated 

13.02.2013. 
32. M.Sc.,   (Chemical   Sciences) 

Degree         awarded         by 

Pondicherry  University  as  to 

Whether equivalent to M.Sc., 
(Chemistry) Degree. 

G.O.        (Ms) 
No.323, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 
13.11.2017. 

33. M.Sc.,     (Nanoscience     and 

Technology Chemistry Based) 
awarded by Bharthiar University as 
to Whether equivalent to M.Sc., 
(Chemistry) 

G.O.        (Ms) 

No.55,  Higher 

Education 
(K2) Department, 
dated 

15.03.2018 
34. M.Sc. Chemistry Specialization in 

Green Chemistry awarded by 
Manonmaniam Sundaranar 
University as to whether 
equivalent to M.Sc. Chemistry. 

G.O.(Ms) No.65,  
Higher Education 
(K2) Department, 
dated 
24.04.2019. 
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35. M.Sc. (Analytical Chemistry) 
offered by University of Madras 
as to whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
36. M.Sc. (Physical Chemistry) offered 

by University of Madras as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
37. M.Sc. (Inorganic Chemistry) 

offered by University of Madras 
as to whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
38. M.Sc. (Organic Chemistry) offered 

by University of Madras as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
39. M.Sc. (Organic Chemistry) offered 

by Periyar University as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 
40. M.Sc. (Analytical Chemistry) 

offered by Periyar University as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
41. M.Sc. (Industrial Chemistry) 

offered by AVVM Sri Poondi 
Pushpam College affiliated to 
Bharathidasan University as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
42. M.Sc. (Organic Chemistry) offered 

by Manonmaniam Sundaranar 
University as to whether 
equivalent to M.Sc. Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
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43. M.Sc. (Organic Chemistry) offered 
by Annamalai University as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
44. M.Sc. (Inorganic Chemistry) 

offered by Annamalai University 
as to whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 

45. M.Sc. (Physical Chemistry) offered 
by Annamalai University as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 
46. M.Sc. Chemistry (5 Year 

Integrated) offered by Annamalai 
University as to whether 
equivalent to M.Sc. Chemistry. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 

 
47. M.Sc. (Polymer Chemistry) 2 year 

Programme offered by University 
of Madras as to whether equivalent 
to M.Sc., Chemistry. 

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

Education (K1) 
Department, 

dated 

15.02.2021 

 

48. M.Sc. Chemistry (Special) offered 
by Thiagarajar College affiliated to 
Madurai Kamaraj University as to 
whether equivalent to M.Sc., 

Chemistry. 

G.O.        (Ms) 
No.84, Higher 

Education (K1) 
Department, 

dated 

03.06.2022 

 
49. M.Sc., Polymer Science awarded 

by University of Madras as to 
whether equivalent to M.Sc., 
Chemistry. 

G.O.        (Ms) 
No.84, Higher 

Education (K1) 
Department, 

dated 

03.06.2022 
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50. M.Sc., BS-MS (Chemical Science) 
– 5 Years, (Dual Degree 
Programme) awarded by Indian 
Institute of Science Education and 
Research, Kolkata as to whether 
equivalent to M.Sc., Chemistry. 

G.O.        (Ms) 
No.84, Higher 

Education (K1) 
Department, 

dated 

03.06.2022 
51. Botany 

பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தால் 
வழங்கப்படும் M.Sc., Plant Science  
பட்ட வமற்படிப்பானது M.Sc.,  Botony  
பட்ட வமற்படிப்புக்கு இலையானது. 
 

அரொலை (நிலை ) 
எண்254,  
பணியாளர் மற்றும் 
நிர்வாகச் சீர்திருத்தத் 
(ஆர்) துலை, நாள் 
22.10.1998. 

52. M.Sc.,  Plant  Science  degree 
course awarded by University 

of  Madras  as  equivalent  to 
M.Sc., Botany. 

G.O.        (Ms) 
No.185, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 

26.09.2013. 
53. M.Sc.,  Applied  Plant  Science 

awarded   by   University   of 

Madras as equivalent to M.Sc., 
Botany. 

G.O.         (Ms 

No.270, Highe 
Education (K2) 
Department, dated 

31.12.2013 
54. M.Sc.  Plant  Biology  &  Plant 

Biotechnology awarded by St. 
Joseph College (Autonomous) 

affiliated    to    Bharathidasan 
University   is   equivalent   to 

M.Sc. Botany. 
 

M.Sc. Plant Biotechnology 
awarded by Bharathidasan 
University is equivalent to M.Sc. 
Botany. 

M.Sc. Plant Science and 
Technology (five year Integrated) 
Programme of Annamalai 
University is equivalent to M.Sc. 
Botany. 

M.Sc. Botany (Specialization in 

Microbiology) awarded by 
American College affiliated to 
Madurai Kamaraj University is 
equivalent to M.Sc. Botany. 

G.O.        (Ms) 
No.116, 

Higher 

Education (K2) 
Department, dated 

22.07.2014. 

55. M.Sc. Botany (Five Integrated) 
Awarded by Annamalai University 
as to whether equivalent to M.Sc. 
Botany. 

G.O.        (Ms) 
No.171, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 

30.09.2014. 
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56. M.Sc. Applied Botany awarded by  
Periyar  University  as  to 

Whether equivalent to M.Sc. 
Botany. 

G.O.        (Ms) 
No.72,  Higher 

Education (K2) 
Department, dated 

20.04.2015. 

 
57. M.Sc. Botany (Specialization in 

Plant Bio-Technology) offered SFR 
(Standard Fire Works Rajaratnam) 
College (Autonomous), Sivakasi 
affiliated to Madurai Kamarajar 
University as to whether equivalent 
to M.Sc. Botany. 

G.O.        (Ms) 
No.123, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 

25.06.2018. 
 
 

58. M.Sc. Herbal Science (5 year 

integrated) degree offered by 
Annamalai University as to whether 
equivalent to M.Sc. Botany. 

G.O.        (Ms) No. 

266, Higher 

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 
59. M.Sc. Plant Biology and Plant 

Biotechnology degree offered by 
University of Madras as to whether 
equivalent to M.Sc. Botany. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 

 
60. M.Sc. Plant Biology and Plant 

Biotechnology degree offered by 
Madras Christian College 
(Autonomous) affiliated to  
University of Madras as to whether 
equivalent to M.Sc. Botany. 
 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 
61. M.Sc. Plant Biology and Plant 

Biotechnology Programme offered 
by A.V.C College (Autonomous), 

affiliated to Bharathidasan 
University as to whether equivalent 
to M.Sc., Botany. 
 

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

Education (K1) 

Department, 

Dated 15.12.2020 

 

62. M.Sc. Plant Biology and 
Biotechnology offered by Vellalar 
College for Women (Autonomous), 
Erode to M.Sc., Botany. 

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

Education (K1) 
Department, 

Dated 15.12.2020 
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63. Zoology 
M.Sc. Animal Science is 
equivalent to M.Sc. Zoology 

அரொலை (நிலை ) 
எண் 254, 
பணியாளர் மற்றும் 
நிர்வாகச் 
சீர்திருத்தத் (ஆர்) 
துலை, நாள் 
22.10.1998. 
 

64. M.Sc. Zoology (Specialization in 
Biotechnology) awarded by Lady 
Doak College affiliated to Madurai 
Kamaraj University is equivalent to 
M.Sc. Zoology. 

G.O.        (Ms) 
No.27, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 

13.02.2014. 
 

65. M.Sc.    Marine    Biology    & 
Oceanography (with B.Sc. 
Zoology as major) awarded by 
Annamalai University is equivalent 
to M.Sc. Zoology. 
M.Sc. degree in Zoology 
(Biotechnology) awarded by 
Vivekananda College 
(Autonomous) affiliated to Madurai 
Kamaraj University is equivalent to 
M.Sc. Zoology. 

 

G.O.        (Ms) 
No.116, Higher 
Education (K2) 
Department, dated 

22.07.2014. 

66. M.Sc. Zoology (CBCS) awarded by 
Annamalai University as to whether 
equivalent to M.Sc. Zoology. 

G.O.(Ms) No.65,  
Higher Education 
(K2) Department, 
dated 

24.04.2019. 
 

67. M.Sc. Zoology (Five Year 
Integrated) awarded by Annamalai 
University as to whether equivalent 
to M.Sc. Zoology. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 
29.11.2019 

68. M.Sc. Zoology (Special) offered by 
University of Madras, as to whether 
equivalent to M.Sc., Zoology. 

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

Education (K1) 
Department, 

Dated 15.12.2020 
69. M.Sc. Zoology (Wild life Biology) 

offered by Bharathiar University, as 
to whether equivalent to M.Sc., 
Zoology. 

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

Education (K1) 
Department, 

Dated 15.12.2020 
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70. M.Sc., Integrated Biology awarded 
by Madurai Kamaraj University as 
to whether equivalent to M.Sc., 
Zoology 

G.O. (Ms) No.168, 
Higher 
Education(K1) 
Department, dated 

26.08.2022 

 
71. Economics 

M.Sc. (Econometrics) awarded by 
Bharathiar University as to 
whether equivalent to M.A. 
(Economics). 

G.O. (Ms) No.55, 
Higher 
Education(K2) 
Department, dated 

15.03.2018. 
 

72. M.A. Applied Economics 

Degree awarded by 
Pondicherry University as to 
whether equivalent to M.A. 
Economics Degree. 

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

Education (K2) 

Department, 

dated 
12.02.2018. 

73. M.A.    Analytical    Economics 

Degree   awarded   by   Kerala 
University as to whether equivalent 
to M.A. Economics Degree. 

G.O.        (Ms) 
No.323, 
Higher 
Education 
(K2) Department, 
dated 
13.11.2017. 

74. MBE    (Master    of    Business 
Economics) awarded by 
Bharathiar University as to 
whether equivalent to M.A. 
(Economics). 

G.O.        (Ms) 
No.37,  Higher 

Education 
(K2) Department,  
dated 
17.02.2016 

75. M.S. Applied Econometrics 
awarded by Pondicherry University 
is equivalent to MA Economics. 

G.O. (Ms) No.2, 
Higher Education 
 (K2) Department,  
dated 

05.01.2016. 
76. M.A. Business Economics offered 

by Ethiraj College for 

Women, Chennai affiliated to 

University of Madras is equivalent 
to M.A. Economics. 

 
M.A.  Indian Economics awarded 
by University of Madras is 
equivalent to M.A. Economics. 
 

G.O.        (Ms) 
No.116, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 
22.07.2014. 

77. M.A. Applied Economics awarded 
by Bharathidasan University   is   
equivalent   to M.A. Economics. 

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

(K2) Department, 

Dated 

13.02.2014. 
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78. M.Sc. Economics 5 years 
Integrated course awarded by 
Avinashilingam Institute for 
Home Science and Higher 
Education for Women, Deemed 
University as Equivalent to M.A. 
Economics. 

G.O.        (Ms) 
No.117,Higher 
Education (K2)  
Department, 
dated 
02.07.2013. 

79. M.A. Applied Economics (Five 
Years Integrated Course) awarded 
by Annamalai University   as 
equivalent to M.A. (Economics). 

G.O.        (Ms) 
No.268, 
Higher 
Education (H1) 
Department, dated 
20.09.2012. 

80. M.Sc. Applied Econometrics 
degree offered by Bharathiar 
University as to whether   

equivalent to M.A. Economics. 

G.O.        (Ms) No. 
266, Higher 
Education (K2) 
Department, 
dated 
29.11.2019 

81. M.Sc. Mathematical Economics 
degree offered by Madurai 
Kamaraj University as to whether   
equivalent to M.A. Economics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
82. M.A. Applied Economics degree 

offered by Annamalai University   
as to whether equivalent to M.A. 
Economics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
83. M.A. Business Economics 

Programme degree offered by 

Gandhigram Rural Institute 
(Deemed to be University) as to 
whether equivalent to M.A. 
Economics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
84. M.A. Business Economics degree 

offered by Bharathiar University as 
to whether   equivalent to M.A. 
Economics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 
85. M.A. Business Economics degree 

awarded by Bharathiar University 
as to whether   equivalent to M.A. 
Economics. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
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86. M.A. Applied Econometrics offered 
by Bharathidasan University as to 
whether equivalent to M.A. 
Economics. 

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

Education 

(K1) Department, 

dated 

15.12.2020 

 
87. M.A.Applied Econometrics offered 

by Bharathiar University as to 
whether equivalent to M.A. 
Economics. 

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

Education (K1) 
Department, 

dated 

15.12.2020 

 
88. M.A. Corporate Economics offered 

by University of Madras as to 
whether equivalent to M.A. 
Economics. 

G.O.        (Ms) No. 

185, Higher 

Education (K1) 
Department, 

Dated 15.12.2020 
89. M.A., Econometrics offered by 

Bharathidasan University as to 
whether equivalent to M.A., 
Economics. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

90. M.A., Business Economics offered 
by University of Madras as to 
whether equivalent to M.A., 
Economics. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

91. M.A., Economics with computer 
Application offered by Lady Doak 
College affiliated to Madurai 
Kanaraj University as to whether 
equivalent to M.A., Economics. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

92. M.A., International Business 
Economics awarded by Mother 
Teresa Women’s University as to 
whether equivalent to M.A., 
Economics.  

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

93. M.A., Economics (with Quantitative 
Methods as ancillary subject) 
awarded by Madurai Kamaraj 
University as to whether equivalent 
to M.A., Economics. 

G.O.        (Ms) 
No.84, Higher 

Education (K1) 
Department, 

dated 

03.06.2022 
 

94. M.A. Business Economics awarded 
by Pondicherry University as to 
whether equivalent to M.A. 
Economics. 

G.O.        (Ms) 
No.84, Higher 

Education (K1) 
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Department, 

dated 

03.06.2022 

 
95. Geography 

M.Sc. Applied Geography awarded 
by Madras University as equivalent 
to M.Sc. Geography. 

G.O.        (Ms) 
No.228, 

Higher 

Education (K2) 
Department, 

dated 

04.11.2013 
96. M.Sc. Applied Geography awarded 

by Bharathiyar University as 
Equivalent to M.Sc. Geography. 

 
M.Sc., Applied Geography awarded 
by Bharathidasan University as 
Equivalent to M.Sc. Geography. 

G.O.        (Ms) 
No.270, 

Higher 

Education (K2) 
Department, dated 
31.12.2013. 

97. M.A. Geography (from the year 
1983-1984) and M.Sc. Geography 
and Tourism (from the year 2003-
2004) awarded by University of 
Madras as to whether equivalent 
to M.Sc. Geography. 

G.O.        (Ms) 
No.2,   Higher 

Education (K2) 
Department, dated 

05.01.2016 

 
98. M.Sc. Spatial Information 

Technology Degree awarded by 
University of Madras as to whether 
equivalent to M.Sc. Geography. 

G.O.        (Ms) 
No.323, 

Higher 

Education (K2) 
Department, dated 

13.11.2017 
99. M.Sc. Geography (Five Year 

Integrated Programme) offered by 
Bharathidasan University as to 
whether equivalent to M.Sc. 
Geography. 

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

Education (K1) 
Department, 

Dated 15.12.2020 

 
100. History 

M.A.  Historical Studies awarded 
by University of Madras as 
Equivalent to M.A. History. 

G.O.        (Ms) 
No.270, 

Higher 

Education (K2) 
Department, dated 

31.12.2013. 
 

101. M.A. Applied History awarded by 
Loyola College of Autonomous 
affiliated to University of Madras 
as to whether equivalent to M.A. 
History. 

G.O. (Ms) No.2, 
Higher Education 
(K2) Department, 

dated 
05.01.2016. 
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102. M.A.   History   and   Heritage 
Management (5 years Integrated 
Programme) awarded by 
Annamalai University is equivalent 
to 3 years UG in History and 2 
years PG in History. 

G.O.        (Ms) 
No.116, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 

22.07.2014. 
103. M.A. History and Heritage 

Management (5 Year Integrated 
M.A. Programme) awarded by 
Annamalai University as to whether 
equivalent to M.A. History. 

G.O.(Ms) No.65,  
Higher Education 
(K2) Department, 
dated 

24.04.2019. 
104. M.A. Historical Studies degree 

offered by University of Madras as 
to whether equivalent to M.A. 
History. 

G.O.        (Ms) No. 
266, Higher 
Education (K2) 
Department, 
dated 
29.11.2019 

105. M.A. History offered by 
Pondicherry University, as to 
whether equivalent to M.A History. 

G.O.        (Ms) No. 
185, Higher 
Education (K1) 
Department, 
Dated 15.12.2020 
 

106. M.A. Historical Studies offered by 
Pondicherry University as to 
whether equivalent to M.A. History. 

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

Education (K1) 
Department, 

dated 

15.02.2021 
107. Commerce 

M.Com. with (Computer 
Applications), M.Com. (Information 
Technology), M.Com. (Finance 
and Cost Accounting), M.Com. 
(Finance and Control) awarded by 
the Bharathiar University be 
considered as equivalent to B.Com 
and M.Com degrees respectively. 

G.O. (Ms) No.29, 
Higher Education 
(K2) Department, 
dated 

04.03.2013. 

108. M.Com.                   (Financial 
Management), M.Com. (Bank 
Management), M.Com. (Computer 

Application), awarded by 
Bharathidasan University, 
Tiruchirappalli be considered as 
equivalent to M.Com. 

G.O.        (Ms) 
No.30,  Higher 

Education (K2) 

Department, dated 
04.03.2013 
 

109. Consideration of the following 

Programmes     awarded     by 

University    of    Madras    as 
equivalent to M.Com degree:- 

 

1. M.Com. (Trade & Services) 

G.O.        (Ms) 
No.270, 

Higher 

Education (K2) 
Department, dated 

31.12.2013 
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2. M.Com. (Business Systems) 
3. M.Com. (Trade and 
Development) 

4. M.Com. (International 
Business) 

5. M.Com. (International 
Business and Finance) 

6. M.Com. (Accounting 

Finance) 
110. The following programmes 

awarded by Annamalai University   
those   who   have 

Passed their Bachelor degree 

in    corresponding    subjects 
under 10+2+3 or 11 +1 +3 as 

is equivalent to M.Com degree 
for  the  purposes  of employment  
in  public services:- 
1. M.Com. (Entrepreneurship) 

2. M.Com. (Banking and 
 

Insurance  Management- 
English & Tamil Medium) 

3. M.Com. (Computer 

Applications) 
4. M.Com. (Accounting and 

Finance) 
5. M.Com. (Education 

Management) 
6. M.Com. (Marketing) 
7. M.Com. (Co-operative 
Management / English & Tamil 
Medium). 

 

G.O. (Ms) No.27, 
Higher Education 
(K2) Department, 
dated 

13.02.2014. 

111. M.Com.  Finance  awarded  by 
Avinashilingam Institute for Home 
Science and Higher Education for 
Women Coimbatore is equivalent 
to M.Com. (General). 

M.Com.             (International 
Banking) on-campus programme 
awarded by Annamalai University 
is equivalent to M.Com. (General). 
M.Com. (Computer Application) 
awarded by Arulmigu 
Kalasalingam College of Arts & 
Scinece. Krishnankoil affiliated to 
Madurai Kamaraj University is 
equal to M.Com. 
 

G.O.        (Ms) 
No.112, 

Higher 
Education (K2) 
Department, 
dated 

18.07.2014 
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112. M.Com. with Computer Application 
awarded by Alagappa University 
as to whether equivalent to 
M.Com. 
M.Com. (Finance) awarded by 
Madurai Kamaraj University is 
equivalent to M.Com. 

G.O. (Ms) No.72, 
Higher Education 
(K2) Department, 
dated 
20.04.2015 

113. M.Com.  (Finance  & Accounting)     
awarded by Bharathiar      
University      is 
equivalent to M.Com. 

and 

M.Com. (Finance & Computer 
Application) awarded by 
Bharathiar University is equivalent 
to M.Com. 

G.O.        (Ms) 
No.37,  Higher 

Education (K2) 
Department, dated 
17.02.2016. 

114. M.Com.  (Computer  Oriented 

Business Application-COBA 
Degree course of Madras Chirstian 
College affiliated to University of 
Madras as to whether equivalent to 
M.Com. Degree course. 

 

G.O. (Ms) No.323, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 

13.11.2017 

115. Master      of      International 

Business (M.I.B) degree awarded    
by    Bharathidasan 

University    as    to    whether 
equivalent to M.Com. degree. 
M.Com. Accounting & Finance 
(Choice Based Credit System) 
awarded by Annamalai University 
as to whether equivalent to 
 

 M.Com. 
M.Com. International 
Consideration of M.Com. 
International Business & Banking 
(Choice Based Credit System)  
awarded  by Annamalai University 
as to whether equivalent to M.Com 

G.O.        (Ms) 
No194, Higher 

Education (K2) 
Department, 

dated 

14.08.2018 

116. Master of Finance Control (M.F.C) 
offered by Madurai Kamaraj 
University as to whether equivalent 
to M.Com. (Finance). 

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

Education (K1) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
117. M.Com. C.A. offered by Periyar 

University as to whether equivalent 
to M.Com.  

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

Education (K1) 
Department, 
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dated 

29.11.2019 
118. M.Com. Business Intelligence 

degree offered by Annamalai 
University as to whether equivalent 
to M.Com. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
119. M.Com. Accounting Information 

System degree offered by 
Annamalai University as to whether 
equivalent to M.Com. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
120. M.Com. International Business 

Banking and Insurance degree 
offered by Annamalai University as 
to whether equivalent to M.Com. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
121. M.Com. International Business 

Banking degree offered by 
Annamalai University as to whether 
equivalent to M.Com. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

 
122. M.Com. Financial Services degree 

offered by Annamalai University as 
to whether equivalent to M.Com. 

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

Education (K2)  

Department, 

dated 

29.11.2019 
123. M.Com. 5 Year Integrated  

(with optional  
1. Accounting Information System 
2. International Business, Banking 
and Insurance 3. Co-operative 
Management 4. Accounting and 

Finance 5. International Business 
and Banking)    degree offered by 
Annamalai University as to whether 
equivalent to M.Com. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 

124. M.Com. Business Studies degree 
offered by Annamalai University as 
to whether equivalent to M.Com. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
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125. M.Com. Business Finance offered 
by Pondicherry University as to 
whether equivalent to M.Com 

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

Education (K1) 
Department, 

Dated 15.12.2020 

 
126. Master of Finance and control 

awarded by Bharathiar University 
as to whether equivalent to 
M.Com. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

127. Master of Finance & Control 
awarded by Bharathiar University 
as to whether equivalent to 
M.Com., (Finance and Control). 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 
 

128. M.Com., (Finance & Control) 
(Distance Education Mode) 
awarded by Alagappa University as 
to whether equivalent to M.Com 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

129. M.Com., Banking awardeded by 
Madurai Kamaraj University as to 
whether equivalent to M.Com. 

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

Education (K2) 
Department, 

Dated 07.11.2022 
130. Tamil 

M.A degree in Tamil Literature 
and Culture    awarded    by 

University    of    Madras    as 
equivalent to M.A. Tamil. 

G.O.        (Ms) 
No.228, 

Higher 
Education (K2) 
Department, 
dated 

04.11.2013. 
131. M.A.     Tamil     (five     year 

Integrated degree course) awarded      
by      Annamalai 
University   is   equivalent   to 

M.A. Tamil (CBCS). 
 

G.O.        (Ms) 
No.171, 
Higher 
Education (K2) 
Department,  
dated 
30.09.2014. 

132. தமிழ் பல்கலைக் கழகத்தால் 
வழங்கப்படும் முதுகலை பயன்பாட்டு 
தமிழியல் பட்டம் (M.A. Applied 

Tamilology) முதுகலை தமிழ் 
பட்டத்திற்கு இலையானதாக 
கருதைாம். 
 

அரொலை (நிலை) 
எண் 117, தமிழ் 
வளர்ச்சி மற்றும் 
செய்தி (த.வ2.1)த் 
துலை, நாள் 
01.08.2016. 
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133. M.A. in Classical Tamil Studies 
awarded by Central University of 
Tamil Nadu, Thiruvarur is 
equivalent to M.A. Degree in 
Tamil. 

M.A.Tamilology   awarded   by 

Bharathiar    University is 
equivalent to M.A. Tamil. 

G.O. (Ms) No194, 
Higher Education 
(K2) Department, 

dated 
14.08.2018. 

134. M.A. Tamil and Indian Literature 
degree offered by Gandhigram 
Rural Institute (Deemed to be 
University) as to whether 
equivalent to M.A. Tamil. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
135. M.A. Tamil (Five Year Integrated) 

degree offered by Annamalai 
University as to whether equivalent 
to M.A. Tamil. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 
29.11.2019 
 

136. M.A., Tamil Language and 
Literature offered by University of 
Kerala as to whether equivalent to 
M.A. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

137. English 

P.G. Programme M.A. (English 
and Communication) Five Year 
Integrated      awarded      by 

Annamalai     University     as 
equivalent to M.A. (English). 

G.O.        (1D) 
No.269, 
Higher Education 
(H1) Department, 
dated 

20.09.2012 
 

138. M.A. English Literature Language 
and Communication awarded by 
Vels University is 

equivalent to Equivalent M.A. 
English. 

G.O. (Ms) No.2, 
Higher Education 

(K2) 

Department,  

dated 

05.01.2016. 
139. M.A.  Communicative  English 

awarded       by       Alagappa 

University   is   equivalent   to 
M.A. English. 

 
M.A. English Studies awarded by 
Bharathidasan University is 
equivalent to M.A. English. 
 

G.O.        (Ms) 
No.123, 

Higher 
Education (K2) 
Department, dated 

25.06.2018. 

140. M.A.  English  Literature  with 

Computer   Applications   and M.A. 

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



 
 

44 
 

English language and Literature 
awarded by Bharathiar University 
is equivalent to M.A. English. 

Education (K2) 
Department, dated 
13.02.2014. 

141. M.A. English with Communication 
Studies degree offered by Christ 
University Bangalore as to whether 
equivalent to M.A. English. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019. 
142. M.A. English with Communication 

degree offered by Thassim Beevi 
Abdul Kader College for Women 
affiliated to Alagappa University as 
to whether equivalent to M.A. 
English. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
143. M.A. English Language & 

Literature degree offered by 
University of Calicut as to whether 
equivalent to M.A. English. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
144. M.A. English with Computer 

Applications degree offered by 
Bharathiar University as to whether 
equivalent to M.A. English. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
145. M.A. (English and Communicative 

Studies) degree offered by 
Gandhigram Rural Institute 
University as to whether equivalent 
to M.A. English. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
146. M.A. (Comparative Literature and 

Cultural Studies) degree offered by 
Gandhigram Rural Institute 
University as to whether equivalent 
to M.A. English. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
147. M.A. English degree offered by 

Amity University, Uttar Pradesh as 
to whether equivalent to M.A. 
English. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
148. M.A. English Language and 

Literature offered by Bharathidasan 
University as to whether equivalent 
to M.A English. 

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

Education (K1) 
Department, 
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Dated 15.12.2020 
149. M.A. English and Comparative 

Literature awarded by Pondicherry 
University as to whether equivalent 
to M.A English. 

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

Education (K2) 
Department, 

Dated 07.11.2022 
150. M.A. English Language and 

Literature awarded by Sri Sathiya 
Sai Institute of Higher Learning 
(Deemed University) as to whether 
equivalent to M.A English. 

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

Education (K2) 
Department, 

Dated 07.11.2022 
151. B.Ed. 

தஞ்ொவூர் ொஸ்த்ரா 
பல்கலைக்கழகத்தின் மூைம் 
சதாலைதூ கல்வி வாயிைாக 
வழங்கப்படும் பி.எட். (B.Ed.) 

பட்டத்திலன (Two year 

Programme) தமிழகத்தில் உள்ள 
பல்கலைக்கழகங்களால் முலையாக 
வழங்கப்படும் பி.எட். பட்டத்திற்கு 
(One year Programme) 

இலையாதாகும். 
 

 

அரொலை (நிலை) 
எண் 112. பள்ளிக் 
கல்வித் (எம்3) துலை, 
நாள் 28.07.2011.  
 
 
 
 
 
 

152. நியூ சடல்லி இந்திராகாந்தி வதசிய 
திைந்தசவளி பல்கலைக்கழகத்தால் 
அப்பல்கலைக்கழகம் B.Ed. படிப்பு 
சதாடங்கிய காைத்திலிருந்து 
வழங்கப்படும் பி.எட். 
பட்டச்ொன்றிலன தமிழ்ப் 
பல்கலைக்கழங்களால் வழங்கப்படும் 
பி.எட். பட்டத்திற்கு 
இலையானதாகும். 

அரொலை (நிலை) 
எண் 160. பள்ளிக் 
கல்வித் (எம்3) துலை, 
நாள் 02.12.2004.  

153. இந்திராகாந்தி வதசிய திைந்தசவளி 
பல்கலைக்கழகத்தால் ஜனவரி 2000 
முதல் வழங்கப்படும்  பி.எட். (B.Ed.) 
 பட்டத்திலன தமிழ்ப் 
பல்கலைக்கழங்களால் வழங்கப்படும் 
பி.எட். பட்டத்திற்கு 
இலையானதாகும்.  

அரொலை (நிலை) 
எண் 129. பள்ளிக் 
கல்வித் (எம்3) 
துலை, நாள் 
08.07.2005. 
 

154. B.Ed.     (Special     Education) 

Course awarded by any university   

G.O.        (Ms) 
No.56,  Higher 
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is   equivalent   to B.Ed. (General 

Education). 

Education (K2) 
Department, dated 
24.02.2012. 

155. Recognition   of   four   years 
Integrated B.Ed. course 

‘awarded     by     Pondicherry 
University for the purpose of 
employment as Graduate 
Teachers in Tamil Nadu. 

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

Education (K2) 
Department, dated 
13.02.2014. 

156. B.Ed. Degree awarded by the 
following      Universities      is 

Equivalent to B.Ed.  of  Tamil 

Nadu     Teachers     Education 
University:- 
1. Tumkur University, 

Tumkur 

2. Periyar Maniammai 

University, Thanjavur. 
3. Dr. M.G.R. Educational & 

Research Institute 

4. Dhakshina Bharat Hindi 
Prachar Sabha, Chennai. 

5. University of Mysore, 
Mysore 

6. Pondicherry University 

7. Bangalore University 
8. Prist University Equivalent 

9. Acharya Nagarjuna 

University, 
Andhrapradesh. 

10.The Gandhigram Rural 

Institute Deemed 
University. 

 

G.O.        (Ms) 
No.2,   Higher 

Education (K2) 
Department, 

dated 

05.01.2016. 

157. B.Ed.   Degree   awarded   by 

Assam   State   University   is 
equivalent   to   B.Ed.   degree 

awarded   by   University   of 

Madras. 

G.O.        (Ms) 
No.113, 

Higher 

Education (K2) 
Department, dated 
11.05.2016. 

158. B.Ed.   Degree   awarded   by 
Mahatma Gandhi University, 
Kottayam   is   equivalent   to B.Ed. 
awarded by Tamil Nadu Teachers 
Education University. 
B.Ed. Degree awarded by Osmania 
University, is equivalent to B.Ed. 
Degree 

 awarded    by    Tamil    Nadu 
Teachers Education University. 

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

Education (K2) 
Department, 
dated 

12.02.2018 
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159. B.Ed. Degree awarded by Central 
University of Orissa, Koraput is 
equivalent to B.Ed. Degree   
awarded   by   Tamil Nadu 
Teachers Education University. 

G.O. (Ms) No.55, 
Higher Education 
(K2) Department, 

dated 
15.03.2018. 

160. B.Ed. Degree offered by Vinayaka 
Mission University as to whether 
equivalent to B.Ed. Degree   
awarded   by   Tamil Nadu 
Teachers Education University. 

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

Education (K2) 
Department, 

dated 

29.11.2019 
161. B.A. B.Ed. (4 years integrated 

programme) awarded by 
Barkatullah University, Bhopal as 
to Whether equivalent to B.Ed. 
Degree   awarded   by   Tamil 
Nadu Teachers Education 
University. 

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

Education (K1) 
Department, 

dated 

15.02.2021 

 
162. B.Ed. (English) awarded by The 

English and Foreign Language 
University, Hyderabad as to 
whether equivalent to B.Ed. 
Degree   awarded   by   Tamil 
Nadu Teachers Education 
University. 

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

Education (K1) 
Department, 

dated 

15.02.2021 

 
163. B.Ed. awarded by University o 

Calicut as to whether equivalent to 
B.Ed. Degree   awarded   by   
Tamil Nadu Teachers Education 
University. 

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

Education (K1) 
Department, 

dated 

15.02.2021 

 
164. B.Ed. awarded by University of 

Kerala as to whether equivalent to 
B.Ed. Degree   awarded   by   
Tamil Nadu Teachers Education 
University. 

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

Education (K1) 
Department, 

dated 

15.02.2021 

 
165. B.Sc., B.Ed.,(Mathematics)        (4 

year Integrated ) offered by 
Central University of Tamil Nadu 
as to whether equivalent to B.Ed., 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

166. B.A., B.Ed., (English) (4 years 
integrated) offered by SASTRA 
Deemed to be University as to 
whether equivalent to B.Ed. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 
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167. B.Sc., B.Ed.,(Mathematics)-       (4 
years integrated) offered by 
SASTRA Deemed to be University 
as to whether equivalent to B.Ed. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

168. B.Sc.,B.Ed.,(Physics)-       (4 years 
integrated) offered by SASTRA 
Deemed to be University as to 
whether equivalent to B.Ed. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

169. B.Sc.,B.Ed.,(4 year Integrated 
Programme) offered by Periyar 
Maniammai Institute of Science 
and Technology as to whether 
equivalent to B.Ed. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

170. B.A. B.Ed.,(English) (Integrated) 
offered by Pondicherry University 
as to whether equivalent to B.Ed. 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

171. M.A., B.Ed., (5 years integrated) 
offered by SASTRA Deemed to be 
University as to whether 
equivalent to B.Ed. (One year). 

G.O.(Ms) No.259,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
21.12.2021 

172. B.Sc., Education offered by 
University of Mysore as to whether 
equivalent to B.Ed., 

G.O.(Ms) No.17,  
Higher Education 
(K1) Department, 
dated 
28.01.2022 
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பிை்தசரக்்கக -II 

மாவட்ட கல்வி அலுவலர் 

த ாகுதி – IC பணிகள் 

மு ல் நிகல த ரவ்ு 

தபாது அறிவு (பட்டப்படிப்பு  ரம்) 

தகாள்குறி வகககளுக்கான  கலப்புகள் 

குறியீட்டு எண்:003 

அலகு – I: தபாது அறிவியல் 

 

(i) அறிவியல் அறிவு மை்றும் அறிவியல் உணரவ்ு – பகுத்தறிதல் – சபாருள் 

உணராமல் கை்ைலும் கருத்துணரந்்து கை்ைலும் - கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், 

எதிரக்ாலம் பை்றி புரிந்து சகாள்வதை்கான ஒரு கருவி அறிவியல். 

(ii)  நபரண்டத்தின் இயல்பு – சபாது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் – 

பருப்சபாருள்களின் பண்புகள், விறெ, இயக்கம் மை்றும் ஆை்ைல் – அன்ைாட 

வாழ்வியல் இயக்கவியல், மின்னியல், காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, சவப்பம், 

அணுக்கரு இயை்பியல், நலெர ் (LASER) மின்னணுவியல் மை்றும் தகவல் 

சதாடரப்ியல் ஆகியவை்றின் அடிப்பறட நகாட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள். 

(iii) தனிமங்களும் நெரம்ங்களும், அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், சபட்நரலிய 

சபாருடக்ள், உரங்கள், பூெச்ிசகால்லிகள். 

(iv) உயிரியலின் முக்கியநகாட்பாடுகள், உயில் உலகின் வறகப்பாடு, பரிணாமம், 

மரபியல், உடலியங்கியல், உணவியல், உடல் நலம் மை்றும் சுகாதாரம், 

மனிதநநாய்கள். 

(v) சுை்றுப்புைெச்ூழல் மை்றும் சூழலியல். 

அலகு – II:  நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

(i) வரலாறு – அண்றம நிகழ்வுகளின் சதாகுப்பு – நதசியெ ் சின்னங்கள் – 

மாநிலங்கள் குறித்த விவரங்கள் – செய்திகளில் இடம்சபை்ை சிைந்த 

ஆளுறமகளும் இடங்களும் – விறளயாடட்ு – நூல்களும் ஆசிரியரக்ளும். 

(ii) ஆட்சியியல் - இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முறைறமகளும் – 

சபாது விழிப்புணரவ்ும் (Public Awareness) சபாது நிரவ்ாகமும் – நலன்ொர ் அரசுத் 

திட்டங்களும் அவை்றின் பயன்பாடும், சபாது விநிநயாக அறமப்புகளில் நிலவும் 

சிக்கல்கள். 

(iii) புவியியல் – புவியியல் அறடயாளங்கள். 

(iv) சபாருளாதாரம் – தை்நபாறதய ெமூக சபாருளாதார பிரெெ்றனகள். 

(v) அறிவியல் – அறிவியல் மை்றும் சதாழில்நுட்பத்தில் அண்றமக்கால 

கண்டுப்பிடிப்புகள். 

(vi) கறல, அறிவியல், இலக்கியம் மை்றும் தத்துவம் ஆகிய சவவ்நவறு துறைகளில் 

தனித்துவம் சகாண்ட ஆளுறமகள். 

 

அலகு – III: இந்தியாவின் புவியியல்  

 

(i) அறமவிடம் – இயை்றக அறமவுகள் - பருவமறழ, மறழப்சபாழிவு, வானிறல 

மை்றும் காலநிறல – நீர ் வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் 

மை்றும் இயை்றக வளங்கள் – காடு மை்றும் வன உயிரினங்கள் – நவளாண் 

முறைகள். 

 

(ii) நபாக்குவரத்து - தகவல் சதாடரப்ு. 

(iii)  ெமூகப் புவியியல் – மக்கள் சதாறக அடரத்்தி மை்றும் பரவல் - இனம், சமாழிக் 

குழுக்கள் மை்றும் முக்கிய பழங்குடிகள். 

(iv) இயை்றகப் நபரிடர ் – நபரிடர ் நமலாண்றம – சுை்றுெச்ூழல் மாசுபடுதல்: 

காரணங்களும் தடுப்பு முறைகளும் – பருவநிறல மாை்ைம் - பசுறம ஆை்ைல். 
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அலகு – IV: இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும் 

 

(i) சிந்துசவளி   நாகரிகம் – குப்தரக்ள், தில்லி சுல்தான்கள், முகலாயரக்ள் மை்றும் 

மராத்தியரக்ள் – விஜயநகர மை்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம் – சதன் இந்திய 

வரலாறு. 

(ii) இந்திய ெமூகப் பண்பாடட்ு வரலாை்றில் மாை்ைங்களும் சதாடரெ்ச்ியும். 

(iii) இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், நவை்றுறமயில் ஒை்றுறம – இனம், சமாழி, 

வழக்காறு. 

(iv) இந்தியா ஒரு மதெெ்ாரப்ை்ை நாடு, ெமூக நல்லிணக்கம். 

 

அலகு – V: இந்திய ஆட்சியியல் 

அலகு – VI : இந்தியப் தபாருளா ாரம் 

 

(i) இந்தியப் சபாருளாதாரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் – 

ஒரு மதிப்பீடு – திட்டக்குழு மை்றும் நிதி ஆநயாக். 

(ii) வருவாய் ஆதாரங்கள் – இந்திய ரிெரவ்் வங்கி – நிதி சகாள்றக மை்றும் 

பணவியல் சகாள்றக – நிதி ஆறணயம் – மத்திய மாநில் 

அரசுகளுக்கிறடநயயான நிதிப் பகிரவ்ு – ெரக்கு மை்றும் நெறவ வரி. 

 

(iii) இந்திய சபாருளாதார அறமப்பு மை்றும் நவறலவாய்ப்பு உருவாக்கம், 

நிலெ ் சீரத்ிருத்தங்கள் மை்றும் நவளாண்றம – நவளாண்றமயில் 

அறிவியல் சதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – சதாழில் வளரெ்ச்ி – ஊரக 

நலன்ொர ் திட்டங்கள் - ெமூகப் பிரெச்ிறனகள் – மக்கள் சதாறக, கல்வி, 

நலவாழ்வு, நவறலவாய்ப்பு, வறுறம. 

 

 

 

 

 

 

(i) இந்திய அரசியலறமப்பு – அரசியலறமப்பின் முகவுறர – 

அரசியலறமப்பின் முக்கிய கூறுகள் – ஒன்றியம், மாநிலம் மை்றும் யூனியன் 

பிரநதெங்கள். 

(ii) குடியுரிறம, அடிப்பறட உரிறமகள், அடிப்பறடக் கடறமகள், அரசின் 

சநறிமுறைக் நகாட்பாடுகள். 

(iii) ஒன்றிய நிரவ்ாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்ைம் – மாநில நிரவ்ாகம், மாநில 

ெட்டமன்ைம் – உள்ளாட்சி அறமப்புகள், பஞ்ொயத்து ராஜ். 

(iv) கூடட்ாெச்ியின் அடிப்பறடத் தன்றமகள்: மத்திய – மாநில உைவுகள். 

(v) நதரத்ல் – இந்திய நீதி அறமப்புகள் – ெட்டத்தின் ஆட்சி. 

(vi) சபாதுவாழ்வியல் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்றககள் – நலாக்பால் 

மை்றும் நலாக் ஆயுக்தா – தகவல் உரிறம – சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் 

– நுகரந்வார ்பாதுகாப்பு அறமப்புகள் – மனித உரிறமகள் ொெனம். 
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அலகு – VI I : இந்திய த சிய இயக்கம் 

 

(i) நதசிய மறுமலரெ்ச்ி – ஆங்கிநலயர ் ஆட்சிக்கு எதிரான சதாடக்க கால 

எழுெச்ிகள் – இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் – தறலவரக்ள் உருவாதல் – 

பி.ஆர.்அம்நபத்கார,் பகத்சிங், பாரதியார,் வ.உ.சிதம்பரனார,் ஜவகரல்ால் 

நநரு, காமராெர,் மகாத்மா காந்தி, சமௌலானா அபுல் கலாம் ஆொத், தந்றத 

சபரியார,் இராஜாஜி, சுபாஷ் ெந்திர நபாஸ், ரவீந்திரநாத் தாகூர ் மை்றும் 

பலர.் 

(ii) விடுதறலப் நபாராட்டத்தின் பல்நவறு நிறலகள்:  அகிம்றெ முறையின் 

வளரெ்ச்ி மை்றும் புரடச்ிகர இயக்கங்கள். 

(iii) வகுப்புவாதம் மை்றும் நதெப்பிரிவிறன. 

 

அலகு – VIII: மிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மை்றும் சமூக – அரசியல்   

இயக்கங்கள் 

 

(i) தமிழ் ெமுதாய வரலாறு, அது சதாடரப்ான சதால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், 

ெங்க காலம் முதல் இக்காலம் வறரயிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. 

(ii) திருக்குைள்: 

அ)   மதெ ்ொரப்ை்ை தனித்தன்றமயுள்ள இலக்கியம். 

ஆ)  அன்ைாட வாழ்வியநலாடு சதாடரப்ுத் தன்றம 

இ)    மானுடத்தின் மீதான திருக்குைளின் தாக்கம் 

ஈ) திருக்குைளும் மாைாத விழுமியங்களும் – ெமத்துவம், மனிதநநம் 

முதலானறவ 

உ) ெமூக அரசியல் சபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குைளின் 

சபாருத்தப்பாடு 

ஊ)  திருக்குைளில் தத்துவக் நகாட்பாடுகள் 

(iii) விடுதறலப் நபாரட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு – ஆங்கிநலயருக்கு எதிரான 

சதாடக்க கால கிளரெ்ச்ிகள் – விடுதறலப் நபாரட்டத்தில் சபண்களின் 

பங்கு. 

(iv) பதச்தான்பது மை்றும் இருபதாம் நூை்ைாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் ெமூக – 

அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளரெ்ச்ி – நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு 

வாதத்தின் வளரெ்ச்ி – சுயமரியாறத இயக்கம், திராவிட இயக்கம் மை்றும் 

இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்பறட சகாள்றககள், தந்றத சபரியார ்

மை்றும் நபரறிஞர ்அண்ணாவின் பங்களிப்புகள். 

 

அலகு – IX:  மிழக ்தில் வளரச்ச்ி நிரவ்ாகம் 

 

(i) தமிழ்நாட்டின் மனிதவள நமம்பாடட்ுக் குறியீடுகளும் அவை்றை நதசிய 

மை்றும் பிை மாநிலங்களுக்கான குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் – 

தமிழகத்தின் ெமூக சபாருளாதார வளரெ்ச்ிக்கு ெமூக மறுமலரெ்ச்ி 

இயக்கங்களின் பங்களிப்பு. 

(ii) அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் – 

இடஒதுக்கீடட்ுக் சகாள்றகக்கான நியாயங்களும் ெமூக வளங்கறளப் 

சபறும் வாய்ப்புகளும் – தமிழகத்தின் சபாருளாதார நபாக்குகள் – 

தமிழகத்தின் ெமூக சபாருளாதார வளரெ்ச்ியில் ெமூக நலத்திட்டங்களின் 

தாக்கமும் பங்களிப்பும். 

(iii) ெமூக நீதியும் ெமூக நல்லிணக்கமும் ெமூகப் சபாருளாதார நமம்பாட்டின் 

மூலாதாரங்கள். 

(iv) தமிழத்தின் கல்வி மை்றும் நலவாழ்வு (Health) முறைறமகள். 

(v) தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் சபாருளாதார வளரெ்ச்ியில் அவை்றின் 

தாக்கமும். 

(vi) பல்நவறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள ொதறனகள். 

(vii) தமிழகத்தில் மின்னாளுறக. 
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அலகு – X: திைனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 

 

(i) சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்சபறு சபாதுக் காரணி (HCF) - மீெச்ிறு சபாது 

மடங்கு (LCM). 

(ii) விகிதம் மை்றும் விகிதாொரம். 

(iii) தனி வட்டி – கூடட்ு வட்டி – பரப்பு – சகாள்ளளவு – காலம் மை்றும் நவறல. 

(iv) தருக்கக் காரணவியல் – புதிரக்ள் – பகறட – காட்சிக் காரணவியல் – எண் 

எழுத்துக் காரணவியல் – எண் வரிறெ. 
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மாவட்ட கல்வி அலுவலர் 
த ாகுதி – IC பணிகள் 

      (முதன்லம வதர்வு) 
(தாள் -I) 

கட்டாயத் தமிழ் சமாழித்   தகுதித்  வதர்விற்கான பாடத்திட்டம்    
 (விரிந்துலரக்கும் வலக வினாவிற்கான தலைப்புகள்) 

(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 
வதர்வுத் திட்டம் 

1.   தமாழிதபயர்த் ல் 
                (i)   மிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு தமாழிதபயர்த் ல்  
                (ii) ஆங்கிலத்திலிருந்து  மிழுக்கு தமாழிதபயர்த்தல் 

2.   சுருக்கி வரை ல் 
3.   தபாருள் உணர் திறன் 
4.    சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் தெய் ல் 
5.    திருக்குைள் சதாடர்பான கட்டுலர வலரதல் 

அ) ம ச் ொர்பற்ற  னித்  ன்ரமயுள்ள இலக்கியம் 
ஆ) அன்றாட வாழ்வியலலாடு த ாடர்புத் தன்லம 
 இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் 
  ஈ) திருக்குறளும் மாறா  விழுமியங்களும் – ெமத்துவம், மனி லேயம்  

மு லானரவ 
 உ) ெமூக அைசியல் தபாருளா ாை நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் தபாருத் ப்பாடு 
ஊ) திருக்குறளில்  த்துவக் லகாட்பாடுகள் 

6.    கடி ம் வரை ல் (அலுவல் ொர்ந் து) 
7. தமிழ் சமாழி அறிவு 
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                                                                                          பாடத்திட்டம் 
 

1.  ற்காை நிகழ்வுகள் 
2. ெமுதாயப் பிரச்ெலனகள் 
3. சுற்றுச்சூழல் சதாடர்பான தலைப்புகள் 
4. இந்தியப் சபாருளாதரம் சதாடர்பான தலைப்புகள்  
5. அறிவியலும்  சதாழில்நுட்பமும் 
6. கலையும் பண்பாடும் 
7. பகுத் றிவு இயக்கங்கள் - திைாவிட இயக்கம், சுயமரியார  இயக்கம். 
8. இக்காலத்  மிழ்தமாழி - கணினித்  மிழ், வழக்கு மன்றத்  மிழ், அலுவைக தமாழியாகத்  மிழ்,  

புதிய வரகரமகள். 
9.  மிழ்ோட்டின் ெமூகப் தபாருளா ாை முன்லனற்றம் மற்றும் தமிழக அரசின்  ேலத்திட்டங்கள் 

(சபண்கள் விவொயிகள்…), ெமூக ேலத்திட்டங்கரள ேரடமுரறப்படுத்து லில் ெமூக 
சீர்திருத்  இயக்கங்களின் பங்கு - இட ஒதுக்கீடும் அ ன் பயன்களும் -  மிழ்ோட்டின் ெமூகப் 
தபாருளா ாை வளர்ச்சியில் ெமூக நீதி மற்றும் ெமூக ஒற்றுரமயின் பங்கு. 

10. சொந்த வாக்கியத்தில் அலமத்து எழுதுக, சபாருள் வவறுபாடு அறிதல், பிரித்சதழுதுக, 
எதிர்ச்சொல், எதிர்மலை வாக்கியம் , பிலழ நீக்கி எழுதுக. 

                    11.      திருக்குைளிலிருந்து  கீழ்க்காணும்  தலைப்புகள் சதாடர்பாக  
                               கட்டுரை எழுதுதல் 

அ) ம ச் ொர்பற்ற  னித்  ன்ரமயுள்ள இலக்கியம் 
ஆ) அன்றாட வாழ்வியலலாடு த ாடர்புத் தன்லம 
 இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் 
  ஈ) திருக்குறளும் மாறா  விழுமியங்களும் – ெமத்துவம், மனி லேயம்  

மு லானரவ 
 உ) ெமூக அைசியல் தபாருளா ாை நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் தபாருத் ப்பாடு 
ஊ) திருக்குறளில்  த்துவக் லகாட்பாடுகள் 
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District Educational Officer 
(Group – I C Services) 

(Main Examination) 

PAPER – II - General studies 
Topics for Descriptive type 

 

UNIT - I : Modern history of India and Indian culture - Advent of European invasion- 

Expansion and consolidation of British rule - Effect of British rule on socio-economic factors 

- Social reforms and religious movements - India since independence - Characteristics of 
Indian culture - Unity in diversity - race, colour, language, custom - India - a secular state - 

Organizations for fine arts, dance, drama, music - Growth of rationalist,  Dravidian 

movement in Tamil Nadu - Political parties and populist schemes – National renaissance 

- Early uprising against British rule - 1857 Revolt - Indian National Congress - Emergence 

of national leaders - Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji - Growth of militant movements -

Different modes of agitations - Era of different Acts & Pacts - World war & final phase 

struggle - Communalism led to partition -Role of Tamil Nadu in freedom struggle - 

Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar & Others. 

 
UNIT - 2- General Mental Ability - Conversion of information to data - Collection, 
compilation   and   presentation   of   data   -   Tables,   graphs,  diagrams   –  Parametric 
representation of data -Analytical interpretation of data - School arithmetic - Percentage - 
Highest Common Factor(HCF) – Lowest Common Multiple (LCM) – Ratio and Proportion – 
Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work – Probability – 
Information technology – Basic terms, Communications – Application of Information and 
Communication Technology (ICT) – Decision making and problem solving – Basics in 
Computers/Computer terminology. 

 
UNIT - 3: Role and impact of science and technology in the development of India and 
Tamil Nadu - Nature of universe - General scientific laws - Scientific instruments - 
Inventions and discoveries - National scientific laboratories - Science glossary – Physical 
quantities, standards and units - Mechanics and properties of matter - Force, motion and 
energy - Heat, light and sound - Magnetism, electricity and electronics - Atomic and 
nuclear physics - Astronomy and space science - Elements and compounds - Acids, bases 
and salts - Oxidation and reduction - Carbon, nitrogen and their compounds - Natural 
disasters - safeguard measures - Chemistry of ores and metals - Fertilizers, pesticides, 
insecticides - Biochemistry and biotechnology - Polymers and plastics – Electrochemistry – 
Main concepts of life science - The cell -basic unit of life - Classification of living organism - 
Nutrition and die tics  - Respiration - Excretion of metabolic waste - Bio – communication - 
Blood and blood circulation - Endocrine system- Reproductive system- Animals, plants and 
human life - Govt. policy /organizations on Science and Technology - Role, achievement & 
impact of Science and Technology - Energy - self-sufficiency - oil exploration – Defence 
Research Organization - Ocean research and development - Genetics - the science of 
heredity - Environment, ecology, health and hygiene, Bio - diversity and its conservation - 
Human diseases, prevention and remedies - Communicable diseases and non - 
communicable diseases - Alcoholism and Drug abuse - Computer science and 
advancement - Genetic Engineering - Remote sensing and benefits.



 
District Educational Officer 

(Group – I C Services) 
(Main Examination) 

PAPER – III - General studies 
    Topics for Descriptive type 

 
 

UNIT – I - Indian polity and emerging political trends across the world affecting 
India and Geography of India 
          

Indian polity - Constitution of India - Preamble to the constitution - Salient features of 
constitution - Union, state and territory - Citizenship - rights and duties - Fundamental 
rights - Directive principles of state policy - Fundamental duties - Human rights 
charter - Union executive - Union legislature – parliament - State executive - State 
legislature – assembly - Status of Jammu & Kashmir – Local government - panchayat 
raj - Indian federalism - center state relations - Judiciary in India - Rule of law/Due 
process of law - Emergency provisions - Civil services in India - Administrative 
Challenges in a welfare state - Complexities of district administration - Elections - 
Election Commission Union and State - Official  language  and  Schedule  –  VIII  -  
Amendments  to  constitution  -  Schedules  to constitution. 
   

a. Emerging political trends across the world affecting India 

Foreign Affairs with special emphasis on India’s relations with neighbouring 

countries and in the region -Security and defence related matters - Nuclear policy, 

issues and conflicts- The Indian Diaspora and its contribution to India and the world. 
 

b. Geography of India 

Earth and universe - Solar system - Atmosphere, hydrosphere, lithosphere - 

Monsoon, rainfall, weather and climate - Water resources - rivers in India - Soil, 

minerals & natural resources  –  Natural  vegetation  -  Forest  &  wildlife  -  

Agricultural  pattern,  livestock  & fisheries  -  Transport  &  communication  -  Centers  

of  trade,  commerce  &  art  -  Social geography  -  population  -  density  and  

distribution  -  Natural  calamities  -  disaster management - Bottom topography 

of Indian ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal - Climate change - impact and 

consequences - mitigation measures - Pollution Control. 
 

Candidates may choose to answer EITHER the Tamil question only in Tamil OR 
the English question only in English. Candidates writing in English shall if they 
choose to answer the Tamil question, write only in Tamil 
 

2. Tamil language, Tamil society - it’s culture and Heritage / English Language 
 

1. நாகரீகமும் பண்பாடும் – தமிழர் வதாற்ைமும் பரவலும் 

2. பண்லடத் தமிழர் வாழ்வியல் சிந்தலனகள் - வீரம், காதல், அைம், அைக்வகாட்பாட்டு 
வழிபாடுகள் மற்றும் ெடங்கு முலைகள். 

3. தமிழர் ெமயமும் பண்பாட்டு சநறிமுலைகளும் – லெவம், லவைவம். 
4. தற்காை வாழ்வியல் தமிழர் ெமூக வாழ்க்லக ொதி, ெமயம், சபண்கள், அரசியல், கல்வி, 

சபாருளியல், வணிகம், சவளிநாட்டுத் சதாடர்புகள். 
 

(or) 

English Language Skills 
 

1. Précis writing. 

2. Report writing on current issues. 

3. Comprehension of a given passage and answering questions thereupon. 
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3. Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu State 
government organization - structure, functions and control mechanism – District 
administration -role in people’s welfare oriented programmes - Industrial map of Tamil 
Nadu – role of state government -Public Services - role of recruitment agencies - State 
finance -- resources, budget and financial administration - Use of IT in administration 
- e-governance in the State -Natural calamities -strategic planning in the State - Social 
welfare - Government sponsored schemes with reference to Tamil Nadu - Union 
government organization - structure, functions and control mechanism - Relationship 
between State and Union - Industrial map of India - role of Union government - Public 
Services - role of recruitment agencies in Union Government - Union finance - 
resources, budget and financial administration - Use of IT in administration - e- 
governance in Union Government -Natural calamities -strategic planning by the Union 
- Social welfare - government sponsored schemes by Government of India. 

 
****** 
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District Educational Officer 
(Group – I C Services) 

(Main Examination) 
(Degree Standard) 

PAPER –IV – Education (Degree Std.) B.Ed., Course 

Topics for Objective type 

 

Current trends and challenges in Education- Innovation in Education – Education 
Psychology -Philosophy in Education, Eastern and Western Education – Education 
Sociology - Scheme S.S.A. & RMSA - Curriculum - Measurements and 
Evaluation – Human Rights & R.T.E. Act - Learner /Learning - Inclusive Education - 
Information and Communication Technology - Education Management - Gender 
Sensitization - Environmental Education - Vocational Guidance - Health and Physical 
Education – Distance and Open Learning - Outreach Programme - Committee and 
Commissions in Education – Basic concept of Psychology. 
 
 
 

***** 
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பிை்தசரக்்கக-III 

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY 
A SINGLE MEDICAL OFFICER 

THE CIVIL MEDICAL BOARD 

 

Signature of Candidate________________________________________ 

 

I/We do hereby certify that I/We have examined (full name) Thiru / Thirumathi / Selvan / Selvi 

_______________________________________ a Candidate ____________ for employment under the Government as 

__________ in the __________________________________ Office in the _________________________________________________ 

Department and whose signature is given above and cannot discover that he / she has any disease, 

communicable or otherwise, constitutional affliction or bodily infirmity / except that his / her weight is in 

excess of / below the standard prescribed, or except 

 

I / We do not consider this a disqualification of the employment he / she seeks. 

His / Her age is according to his / her own statement ________ years and by appearance about ___ / ___ 

years. 

 

I/We also certify that he / she has marks of Small Pox / Vaccination. 

 

Chest measurement in Inches 

On full Inspiration 

On full expiration 

Difference expansion 

 

Height in ft.  

Weight in kg. 

Cardio–Vascular System 

Respiratory System 

His / Her vision is normal 

Hypermetropic/                            Myopic/                       Astigmatic/ 

[Here enter the degree of defect and the strength of correction glasses] 

Hearing is normal / defective (much or slight)  

Urine - Does chemical examination show  

(i) Albumen   (ii) Sugar State                   specific gravity: 

Personal marks (at least two should be mentioned) For Identification 

         1. 

         2. 

SIGNATURE:  

RANK:  

DESIGNATION:       PRESIDENT: 

Member (i) 

  (II)  

 

STATION:         STATION: 

DATE:          DATE: 
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The candidate must make the statement required below prior to his / her Medical Examination and 

must sign the declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in 

the note below:- 

 

1. State your name in full: 

 

2. State your age and birth place: 

 

3. (a) Have you ever had small pox, intermittent 

or any other fever, enlargement or suppuration of 

glands spitting of blood, asthma, inflammation of  

lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism, 

appendicitis?  

OR  

    (b) any other disease or accident requiring confinement 

to bed and medical or surgical treatment? 

 

4. When, where your last vaccinated 

 

5. Have you or any of your near relations been  

    afflicted with consumption, serefula gout, 

    asthma, fits, epilepsy or insanity? 

 

6. Have you suffered from any form of nervousness 

    due to over work or any other cause? 

 

7. Furnish the following particulars concerning your family:  

 

Father's age, if living 

and state of health 

Father's age at death 

and cause of death 

No. of brothers living, 

their ages, state of 

health 

No. of brothers dead, 

their 

ages at and cause of 

death 

(1) (2) (3) (4) 

    

 

Mother's age, if living 

and state of health 

Mother's age at death 

and cause of death 

No. of Sisters living, 

their 

ages and state of health 

No. of Sisters dead, their 

ages at and cause of 

death 

(1) (2) (3) (4) 

    

I declare all the above answers to be to the best of my belief, true and correct. 

 

CANDIDATE’S SIGNATURE 

 

Note:- The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement by willfully suppressing 

any information he will incur the risk of losing the appointment and if appointed, of forfeiting all claim to 

superannuation allowance or gratuity. 

MedI. I-68. 
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பிை்தசரக்்கக-IV 

APPENDIX-I to G.O. (Ms) No.08, Welfare of the Differently Abled Persons (DAP-
3.2) Department dated 21.09.2021 

 
Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 
 
 This is 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. Overlooking spelling mistakes and grammatical errors. 
5. Using calculator / assistive devices 
6. _________________________________ (Any other assistive devices or 
concessions). 
   *strike out the non applicable. 
 
 
Signature 
(Name of Government Hospital / Civil Surgeon / Medical Superintendent / 
Signature of the notified Medical Authority of a Government Health Care 
Institution) 
 
 
Name & Designation 
 
 
Name of Government Hospital / Health Care Centre / The notified Medical 
Authority 
 
 
 
Place: 
Date: 
 
 
Signature / Thumb impression  
of the Differently Abled Person 
 
 
Note: 
Certificat4 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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     பிை்தசரக்்கக-V 

LIST OF DOCUMENTS TO BE UPLOADED  

(Not less than in 200KB in PDF) (Single or multiple Page in 200KB in PDF) 

1.  SSLC  Mark Sheet 

2.  HSC  Mark Sheet or its equivalent 

3.  

Educational qualification:  

1. UG Degree / PG Degree / IPG Degree / M.Phil / Ph.d degree 

certificate / Consolidated Mark Sheet. 

(as mentioned in para 5(B) of this Notification) 

4.  B.T or B.Ed degree certificate / Consolidated Mark Sheet. 

5.  

Experience certificate for having teaching experience in a 

recognized aided secondary and higher secondary schools for a 

total period of not less than 12 years ( if claimed) 

6.  

Evidence for having studied Tamil under Part-I or Part-II of the 

Intermediate Or Pre-University course Or Higher Secondary 

course. 

7.  
G.O. for Equivalence of qualification to the prescribed qualification 

(if applicable) 

8.  

PSTM Certificate up to the prescribed entire qualification as 

mentioned in the para 12(D) of this Notification. 

(if applicable)  

9.  Community Certificate 

10.  Destitute Widow Certificate (if applicable) 

11.  Ex - servicemen certificate (if applicable) 

12.  Transgender ID Card with Gender (if applicable) 

13.  Gazetted copy for name change (if applicable) 

14.  No Objection Certificate (if applicable) 
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15.  
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in 

case of pending cases for Criminal cases registered (if applicable) 

16.  

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write as 

prescribed in Appendix-I of the G.O.(Ms) No.08 , Welfare of 

Disability Persons (DAP-3.2) Department, dated:21.09.2021 

(Refer Annexure-IV of this Notification) (for persons claiming 

exemption from Tamil eligibility test / scribe / compensatory 

time)  

17.  
Differently abled person certificate in prescribed format (If 

claimed in the online application) 

18.  Other Documents (if any) 

 

(For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants”) 
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பிை்தசரக்்கக – VI     

த ரிவுமுகை குறி ்  உ ்த ச கால அட்டவகண 

 

 

 

 

 

தசயலாளர் 

 

வ.எ

ண் 

நிகழ்வு காலவரிகச 

1. இறணயதளம் மூலம் 

விண்ணப்பங்கள் 

ெமரப்்பிப்பதை்குரிய கறடசி நாள் 

 

13.01.2023 

2. 

இறணயவழி விண்ணப்பம் 

திருத்தம் செய்வதை்கான காலம் 

    

18.01.2023 

12.01 மு.ப. 

மு ல் 

      

    20.01.2023     

   11.59  பி.ப.   

        வகர 

  3. முதல்நிறல எழுத்துத்நதரவ்ு முடிவு 

சவளியீடு 

தம-2023 

4.  முதன்றம எழுத்துத்நதரவ்ு 

 

ஆகஸ்டு-2023 

   5. முதன்றம எழுத்துத்நதரவ்ு முடிவு 

சவளியீடு 

அக்தடாபர-்2023 

   6. வாய்சமாழித் நதரவ்ு  

     நைம்பர-்2023 

   7. கலந்தாய்வு 


