
 

 

த ொகுதி-V-A ( மிழ்நொடு  லைலைச ் தசயைகப் பணி)-இை் அடங்கிய உ விப் பிரிவு 

அலுவைர் / உ வியொளர் ப விக்களுக்கொன காலிப்பணியிடங்களைப் பணி மாறுதல் 

மூலம் நியமனம் செய்வதற்கான எழுத்துத் ததரவ்ிற்கு 21.09.2022 அன்று வரர இரணய வழி 

மூலம் மடட்ுமம தமிழ்நாடு அளமெச்ுப் பணி / தமிழ்நாடு நீதி அளமெச்ுப் பணியில் 

பணிபுரியும் தகுதி வாய்ந்த உதவியாைர ் / இைநிளல உதவியாைரக்ைிடமிருந்து மடட்ுமம 

விண்ணப்பங்கள் வரதவற்கப்படுகின்றன. 
 

 

எசச்ரிக்லக 
 

 

 மதரவ்ாளணயத்தின் சதரிவுகை் அளனத்தும் விண்ணப்பதாரரின் தர வரிளெப்படிமய 

மமற்சகாை்ைப்படுகின்றன. 

 சபாய்யான வாக்குறுதிகளைெ ்சொல்லி, தவறான வழியில் மவளல வாங்கித் தருவதாகக் 

கூறும் இளடத்தரகரக்ைிடம் விண்ணப்பதாரரக்ை் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு 

எெெ்ரிக்கப்படுகின்றனர.் 

 இது மபான்ற தவறான மற்றும் மநரள்மயற்றவரக்ைால் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு 

ஏற்படும் எவ்வித இழப்புக்கும் மதரவ்ாளணயம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது. 

 இளணயவழி விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அளனத்துத் தகவல்களுக்கும் 

விண்ணப்பதாரமர முழுப் சபாறுப்பாவார.் விண்ணப்பதாரர,் மதரவ்ிற்கு 

இளணயவழியில் விண்ணப்பிக்கும்சபாழுது, ஏமதனும் தவறு ஏற்படின், தாங்கை் 

விண்ணப்பித்த இளணயெம்ெளவ ளமயங்களைமயா, சபாதுெ ் மெளவ 

ளமயங்களைமயா குற்றம் ொட்டக் கூடாது. விண்ணப்பதாரர ் பூரத்்தி செய்யப்பட்ட 

இளணயவழி விண்ணப்பத்திளன இறுதியாக ெமரப்்பிக்கும் முன்னர,் உரிய 

ொன்றிதழ்களுடன் [பிற்சசரக்்லக-II-இை் கொண்க] நன்கு ெரிபாரத்்த பின்னமர 

ெமரப்்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார.் 

 விண்ணப்பதாரரக்ை் இளணயவழி விண்ணப்பத்ளத ெமரப்்பிக்கும் மபாது 

அவ்விண்ணப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட அளனத்து உரிளம மகாரல்களுக்கும் / 

விவரங்களுக்கும் ஆதாராமாக உரிய ொன்றிதழ்களை / ஆவணங்களை கட்டாயமாக 

பதிமவற்றம் செய்ய மவண்டும். விண்ணப்பதாரரக்ை் இளணய வழி விண்ணப்பத்தில் 

மதளவயான ொன்றிதழ்கை் பதிமவற்றம் செய்யப்படட்ுை்ைனவா என்பளத உறுதி செய்து 

சகாை்ை மவண்டும். 

 விண்ணப்பதாரரக்ள் இந்த நியமனத்திற்கு  இளணயவழி மூலம் விண்ணப்பிக்கும் முன் 

இந்த அறிவிப்பில் சகாடுக்கப்படட்ுை்ை அளனத்து தகவல் / வழிமுளறகை் / வழிகாடட்ு 

சநறிமுளறகை் மற்றும் மதரவ்ாளணயத்தின் ”விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுளரகை்” ஆகியவற்ளற நன்கு படிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ை். 

இளணயவழி விண்ணப்பத்திளன ெமரப்்பிப்பதுத் சதாடரப்ாக ஏமதனும் ெந்மதகம் 

இருப்பின் மதரவ்ாளணயத்தின் சதாளலப்மபசி மற்றும் மின்னஞ்ெல் மூலமாக மபாதிய 

கால அவகாெத்திற்கு முன்னர ் சதைிவுபடுத்திக்சகாை்ைலாம். மமலும் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இளணயவழி விண்ணப்பத்தில் சகாடுக்கப்படட்ுை்ை 

வழிமுளறகளை பின்பற்றுமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ை். 

 
 

 

   
விளம்பர எண்: 625 

அறிவிக்கக எண்:   21/2022                                                                                               நாள்: 23.08.2022 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் 

ததரவ்ாகணயம் 
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1. ஒரு முகைப் பதிவு: 

 

விண்ணப்பதாரரக்ை் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மடட்ும்) 

செலுத்தி தங்கைது அடிப்பளட விவரங்களை இளணயவழி நிரந்தரப்பதிவு மூலமாக (OTR) 

கட்டாயமாக பதிவு செய்து சகாை்ை மவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முளறயில் பதிவு 

செய்த விண்ணப்பங்கை் பதிவு செய்த நாைிலிருந்து 5 வருட காலங்களுக்கு 

செல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டணத்ளதெ ் செலுத்தி புதுப்பித்துக் 

சகாை்ை மவண்டும். ஒரு முளறப் பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ணப்பமாக 

கருதப்படமாட்டாது. விண்ணப்பதாரர ் மதரவ்ு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு மதரவ்ிற்கும் 

தனித்தனிமய இளணய வழியில் விண்ணப்பிக்க மவண்டும். ஒரு முளறப் பதிவுக்கான 

பதிவுக் கட்டணம் இந்த நியமனத்திற்கான விண்ணப்பம் / மதரவ்ுக் கட்டணம் அல்ல. 

விண்ணப்பதாரரக்ை் இத்மதரவ்ுக்கான நிரண்யிக்கப்பட்ட மதரவ்ுக் கட்டணத்ளதத் தனிமய 

செலுத்த மவண்டும். விண்ணப்பதாரர ் தங்களுளடய ஒரு முளறப் பதிவுடன் ஆதார ்

எண்ளண இளணப்பது கட்டாயமாகும். 

[மமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுளரகை்” பத்தி-2(B) & 2(C)-ஐ காண்க] 

 
 

2. காலிப்பணியிடங்கள் பை்றிய விவரங்கள்: 

 
 

வ. 

எண் 

பதவியின் பபயர் மை்றும் 

பதவிக்குறியீட்டு எண் 

பணியின் 

பபயர் மை்றும் 

பணிக்குறியீட்டு 

எண் 

காலிப் 

பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்கக  

சம்பள 

ஏை்ை முகை 

1. உ விப் பிரிவு அலுவைர், 

 லைலைச ்தசயைகை் 

(சட்டை் ைற்றுை் நிதி ் 

துலற  விர) 

(ப விக்குறியீடு: 3235) 

 மிழ்நொடு 

 லைலைச ்

தசயைகப் பணி 

(குறியீடு எண் 

007) 

74 

ரூ.36400- 

134200/- 

(நிலை-16) 2. உ விப் பிரிவு அலுவைர், 

 லைலைச ்தசயைகை் 

(நிதி ் துலற) 

(ப விக்குறியீடு: 3236) 

29 

3. உ வியொளர,்  லைலைச ்

தசயைகை் (சட்டை் ைற்றுை் 

நிதி ் துலற  விர) 

(ப விக்குறியீடு: 1651) 

49 
ரூ.20000- 

73700 

(நிலை-9) 4. உ வியொளர,்  லைலைச ்

தசயைகை் (நிதி ் துலற) 

(ப விக்குறியீடு: 3237) 

9 

 

குறிப்பு:  

அறிவிக்கபட்ட காலிப்பணியிடங்கைின் எண்ணிக்ளக மதாரயமானதாகும். இளவ 

மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதாகும். [விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுளரகை் பத்தி 11-A-ஐ 

காண்க]. 
 

3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல்: 
 

இட ஒதுக்கீடு விதி இத்பதரிவிை்கு பபாருந்தும். இருப்பினுை், இ ்த ரிவுக்கொன 

கொலிப்பணியிடங்கள் பணிைொறு ை் மூைை் நிரப்பப்பட உள்ள ொை்  மிழ்வழியிை் கை்வி 

பயின்சறொருக்கொன முன்னுரிலை, தபண்கள், ஆ ரவற்ற வி லவகள், முன்னொள் 

இரொணுவ ்தினர் ைற்றுை் நிரண்யிக்கப்பட்ட குலறபொடுலடய ைொற்று ்திறனொளிகள் 

ஆகிசயொருக்கொன இட ஒதுக்கீடு இந்நியைன ்திற்குப் தபொருந் ொது. 
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விரிவொக்கை்: 

தபொது - தபொதுப்பிரிவு; பி.வ (இ.அ) - பிற்படு ் ப்பட்ட வகுப்பினர் (இஸ்ைொமியர் அை்ைொ வர)்;  

பி.வ (இ) - பிற்படு ் ப்பட்ட வகுப்பினர் (இஸ்ைொமியர)்; மி.பி.வ./சீ.ை. – மிகவுை் பிற்படு ் ப்பட்ட 

வகுப்பினர் / சீர் ைரபினர், ஆ.தி.(அ) – ஆதிதிரொவிடர் (அருந் தியர)், ப.ப.-பட்டியை் பழங்குடியினர ்
 

4. முக்கியமான நாட்கள் மை்றும் தநரம்: 
 

 

குறிப்பு: 

(i) விண்ணப்பதாரரக்ை் இளணயவழி விண்ணப்பத்திளனெ ் ெமரப்ிப்பதற்கான 

களடசி மததி வளர தங்கைது இளணயவழி விண்ணப்பத்ளதெ ் ெமரப்்பிக்கவும் 

திருத்தம் செய்யவும் அனுமதிக்கப்படுவாரக்ை். 

(ii) விண்ணப்பதாரரக்ை் இளணயவழி விண்ணப்பத்தில் கவனக் குளறவு காரணமாக 

தவறுகை் / பிளழகை் மற்றும் தவறான தகவல்கை் அைித்திருந்தால் விண்ணப்பம் 

திருத்தம் செய்வதற்கான கால இளடசவைியில், ெரியான தகவளலக் சகாடுத்து 

விண்ணப்பத்திளனத் திருத்தம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ை். விண்ணப்பம் 

திருத்தம் செய்வதற்கான காலம் முடிந்த பிறகு எந்த ஒரு தகவளலயும் திருத்தம் 

செய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டாரக்ை். மமலும், இது சதாடரப்ான எந்த ஒரு 

மகாரிக்ளககளும் கவனிக்கப்படமாட்டாது. 

வ. 

எண் 
பதவியின் பபயர் 

த
ப
ொ
து

 

பி
.வ

(
இ
.அ

)
 

பி
.வ

(
இ

)
 

மி
.பி
.வ

/
சீ
.ை

 

ஆ
.தி

(
அ

)
 

ஆ
.தி

 

ப
.ப

 

தைொ ் ை் 

1. உ விப் பிரிவு அலுவைர், 

 லைலைச ்தசயைகை் (சட்டை் 

ைற்றுை் நிதி ் துலற  விர) 

22 20 2 15 3 11 1 74 

2. உ விப் பிரிவு அலுவைர், 

 லைலைச ்தசயைகை் 

(நிதி ் துலற) 

9 7 1 6 1 5 -- 29 

3. உ வியொளர,்  லைலைச ்

தசயைகை் (சட்டை் ைற்றுை் 

நிதி ் துலற  விர) 

16 12 2 10 1 8 -- 49 

4. உ வியொளர,்  லைலைச ்

தசயைகை் (நிதி ் துலற) 
3 2 -- 2 1 1 -- 9 

அறிவிக்கக நாள் 23.08.2022 

இகணய வழி மூலம் விண்ணப்பங்கள் 

சமர்ப்பிப்பதை்குரிய  இறுதி  நாள் 
21.09.2022 

இலணயவழி விண்ணப்பை் திரு ் ை் 

தசய்வ ற்கொன கொைை் 

26.09.2022 

நள்ளிரவு 12.01 மு ை் 

28.09.2022 

இரவு 11.59 வலர 

நியைன அலுவைரிடை் இருந்து தபறப்படுை் 

சொன்றி ழ் ைற்றுை்  லடயின்லைச ்

சொன்றி ழ் பதிசவற்றை் தசய்ய இறதி நொள் 

06.12.2022 

எழுத்துத் ததரவ்ு நகடபபறும் நாள் மை்றும் தநரம் 

தாள்-I 

தபொது ்  மிழ் 

18.12.2022  

கொலை  

9.30 மு. ப. முதல் 

12.30 பி. ப. வகர 

தாள்-II 

தபொது ஆங்கிைை் 
ைொலை  

2.00 பி. ப முதல் 

5.00 பி. ப. வகர 
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(iii) இத்ததரவ்ின் சதரிவு முளற குறித்த மதாராய காலநிரண்யம் ததாடரப்ாக   

பிை்தசரக்்கக– IV-ஐ காண்க. 

(iv) விண்ணப்பதாரர ் இந்த நியமனத்திற்கு ஒமர ஒரு விண்ணப்பத்ளத மடட்ுமம 

ெமரப்ிப்பிக்க மவண்டும். 
 

5. தகுதிகள்: 
 

(அ) வயது வரம்பு [01.07.2022 அன்றுள்ளபடி] 
 

உ விப் பிரிவு அலுவைர,்  லைலைச ்தசயைகை் (சட்டை் ைற்றுை் நிதி ் துலற  விர) 

ைற்றுை் உ விப் பிரிவு அலுவைர,்  லைலைச ் தசயைகை் (நிதி ் துலற) 

ப விகளுக்கு 
 

வ. 

எண். 

விண்ணப்பதாரக்ளின் 

இன வரககள் 
அதிகபட்ச வயது 

1. 
ஆதி திராவிடர,் ஆதி திராவிடர ்(அருந்ததியர)் 

மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர ்

40 வயது 

நிகைவகடந்தவராக 

இருத்தல் கூடாது 

2. 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்/ சீர ்

மரபினர,் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்

(இஸ்லாமியர ்அல்லாதவர)் மற்றும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்(இஸ்லாமியர)் 
35 வயது 

நிகைவகடந்தவராக 

இருத்தல் கூடாது 

 
3. 

“ஏளனமயார”் 

ஆதி திராவிடர,் ஆதி திராவிடர ்(அருந்ததியர)், 

பட்டியல் பழங்குடியினர,் மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்/ சீர ்மரபினர,் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்(இஸ்லாமியர ்

அல்லாதவர)் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்

(இஸ்லாமியர)் தவிர] 
 

உ வியொளர,்  லைலைச ் தசயைகை் (சட்டை் ைற்றுை் நிதி ் துலற  விர) ைற்றுை் 

உ வியொளர,்  லைலைச ்தசயைகை் (நிதி ் துலற) ப விகளுக்கு 
 

வ. 

எண். 
விண்ணப்பதாரக்ளின் இன வரககள் அதிகபட்ச வயது 

1. 
ஆதி திராவிடர,் ஆதி திராவிடர ்(அருந்ததியர)் 

மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர ்

35 வயது 

நிகைவகடந்தவராக 

இருத்தல் கூடாது 

2. 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்/ சீர ்

மரபினர,் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்

(இஸ்லாமியர ்அல்லாதவர)் மற்றும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்(இஸ்லாமியர)் 
30 வயது 

நிகைவகடந்தவராக 

இருத்தல் கூடாது 

 
3. 

“ஏளனமயார”் 

[ஆதி திராவிடர,் ஆதி திராவிடர ்(அருந்ததியர)், 

பட்டியல் பழங்குடியினர,் மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்/ சீர ்மரபினர,் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்(இஸ்லாமியர ்

அல்லாதவர)் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்

(இஸ்லாமியர)் தவிர] 

 

குறிப்பு:- 

i. அரசாகண (நிகல) எண்.91, மனிதவள தமலாண்கம (எஸ்) துகை, நாள் 

13.09.2021-இல் ஆகணயிடப்பட்டுள்ள வயது வரம்பு தளரவ்ு சநரடி 

நியைன ்திற்கு ைட்டுசை தபொருந்துை், இந்  நியைன ்திற்குப் தபொருந் ொது. 
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ii. விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன அறிவுலரகள் ப ்தி 3D ைற்றுை் 5, இந்  

நியைன ்திற்குப் தபொருந் ொது. 
 

ஆ)  கல்வித் தகுதி [23.08.2022 அன்றுள்ளபடி] ைற்றுை்  குதியொன பணிக்கொைை் 

[01.08.2022 அன்றுள்ளபடி] 

விண்ணப்பதாரரக்ள்  கீதழ  குறிப்பிடப்படட்ுள்ள கல்வித்தகுதியிரன அல்லது 

அதற்கு இரணயான கல்வித்தகுதியிரனப் தபற்றிருக்கதவண்டும். 

Sl. 

No. 
Name of the Post Educational and Service Qualification 

1. Assistant Section Officer 

in Secretariat 

(Other than Law and 

Finance Departments) 

(i) A Bachelor’s degree. 
 

(ii) Drafting experience for a period of not less than 

five years in the post of Junior Assistant or 

Assistant or in both the posts taken together. 
 

2. Assistant Section Officer 

in Secretariat 

(Finance Department) 

(i) A Bachelor’s degree in Commerce or 

Economics or Statistics of any University or 

Institution  recognised by the  University 

Grants Commission; 
 

(ii) Service for a period of not less than five years 

in the category of Assistant, inclusive of the 

services rendered in the post of Junior 

Assistant, in the Tamil Nadu Ministerial 

Service or in the Tamil Nadu Judicial 

Ministerial Service. 
 

3. Assistant in Secretariat 

(Other than Law and 

Finance Departments) 

(i) A Bachelor’s Degree of any University or 

Institution recognised by the University 

Grants Commission. 

(ii) Service for a period of not less than three  

years after acquiring Bachelor’s  Degree, in 

the category of Junior Assistant or in the 

category   of  Assistant   or  in  both   the  

categories put together,  in  the  Tamil  Nadu  

Ministerial  Service  or  in  the Tamil Nadu 

Judicial Ministerial Service. 

4. Assistant in Secretariat  

(Finance Department) 

(i) A Bachelor's degree in Commerce or 

Economics or Statistics.  

(ii) Service for a period of not less than three 

years either in the category of Junior 

Assistant or in the category of Assistant or 

in both the categories put together, in the 

Tamil Nadu Ministerial Service or the Tamil 

Nadu Judicial Ministerial Service. 

 

குறிப்பு: 

 

(i) 

 

 

 

 

The educational qualifications prescribed for these posts should       have been 

obtained by passing the required qualification in the following order of studies 

viz., 10th + HSC or its equivalent + U.G. Degree as required under Section 

25 of the Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) Act, 2016. 

The results of examination should have been declared on or before the date of 

Notification. [Section 20 (4) (iv) of the Tamil Nadu Government Servants 

(Conditions of Service) Act 2016] 
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(ii) Applicants claiming equivalence of qualification to the prescribed qualification 

should upload and submit evidence for equivalence of qualification in the form 
of Government Order issued on or before the date of this notification and submit 
it along with the online application, failing which, their application will be 

summarily rejected after due process. The government orders regarding 
equivalence of qualification issued after the date of this notification will not be 
accepted. [Refer Para 9 of the “Instructions to Applicants‟ and “Disclaimer”] 

(iii) Every person appointed to the category of Assistant Section Officer in 
Secretariat (Other than Law and Finance Department) and Assistant 
Section Officer in Secretariat (Finance Department), by recruitment by 

transfer shall undergo the Foundational Training for a period of two months and 
pass the examination conducted at the end of such training within the period of 
his probation. Failure to pass the test within such period shall result in being 

reverted to their parent department. 
(iv) Every person appointed to the category of Assistant Section Officers in the 

Finance Department shall pass the Account Test for Subordinate Officers, 

Part-I within the period of his probation: 
Provided that if the person so appointed is not required to undergo a period of 
probation, he shall pass the Account Test for Subordinate Officers, Part-I within 

two years from the date of his appointment. 
(v) Every person appointed to the category of Assistant in Secretariat (Other 

than Law and Finance Department) and Assistant in Secretariat (Finance 

Department),  by recruitment by transfer shall pass the examination 
conducted by the Human Resources and Management Department at the end of 
the Foundational Training Course within the period of his probation. Failure to 

pass the test within such period shall result in being reverted to the post from 
which he was appointed. The service rights of the selected candidates in the post 
from which he was appointed shall be protected upto one year from the date of 

appointment in the Tamil Nadu Secretariat Service. 
 

 

(இ) நியைன அலுவைரொை் வழங்கப்படுை் சொன்றி ழ்,  லடயின்லைச ் சொன்றி ழ் 

ைற்றுை் இ ர சொன்றி ழ்கள் இலணயவழி விண்ணப்ப ்துடன் பதிசவற்றை் 

தசய்ய சவண்டுை். 
 

 

விண்ணப்பதாரரக்ை் நியமன அலுவலரியிடமிருந்து சபறப்பட்ட ொன்றிதழின் 

நகளலயும் (இலணப்பு-II-ஐ பாரக்்கவும்) வயது, கல்வித் தகுதி, பிரிவு மபான்ற 

உரிளம மகாரல்களுக்கு ஆதரவான ஆவணங்கைின் ொன்றைிக்கப்பட்ட 

நகல்களுடன் கூடுதலாகப் பதிமவற்றம் செய்ய மவண்டும். விண்ணப்பதாரர ்

01.08.2022 அன்று தமிழ்நாடு அளமெச்ுப் பணி அல்லது தமிழ்நாடு நீதி அளமெச்ுப் 

பணியில் இைநிளல உதவியாைர ் அல்லது உதவியாைர ் பதவியில் (பதவி 

குறிப்பிடப்பட மவண்டும்) தனிமய அல்லது இரண்டு பதவிகைிலும் மெரத்்து 5 

ஆண்டுகை் / 3 ஆண்டுகை் பணிக்காலம் முடித்து தகுதிகாண் பருவமும் 

முடித்தவராக இருத்தல் மவண்டும். இந்த நியமனத்திற்கு விண்ணப்பத்ளத 

பரிசீலிக்க நியமன அலுவலருக்கு எந்த ஆட்மெபளனயும் இல்ளல என்ற 

பரிந்துளரயுடன் தளடயின்ளமெ ்ொன்றிதளழயும் பதிமவற்றம் செய்ய மவண்டும். 
 

நியைன அலுவைரொை் வழங்கப்படுை் சொன்றி ழ் ைற்றுை்  லடயின்லைச ்

சொன்றி லழ 06.12.2022 அன்சறொ அ ற்கு முன்னசரொ பதிசவற்றை் தசய்ய 

சவண்டுை். 
 

The candidates should upload, at the time of submitting online 

application, the attested copies of; 
 

a) First page of the Service Register of the candidate in which his/ 
her details are entered along with seal and signature of the 

concerned authority of the Government Department, who made 
such entry on his/ her first appointment in Government service. 
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b) The relevant page of service register of the candidate in which 

entries have been made certifying that the candidate is appointed 
as Junior Assistant / Assistant in the respective Government 

Department in the Tamil Nadu Ministerial Service or Tamil Nadu 
Judicial Ministerial Service, as the case may be. 
 

 

(ஈ)  உடற் குதி சான்றிதழ்: 
 

பணி நியமனதிற்காக ததரிவு தசய்யப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் கீமழ 

குறிப்பிடட்ுள்ள தரத்தில் உடற்தகுதிச ்சான்றிதரழச ்சமரப்்பிக்க தவண்டும். மாதிரி 

படிவம் அறிவிக்ரகயின் பிை்தசரக்்கக-III-இல் இளணக்கப்படட்ுள்ளது. இச ்

சான்றிரன ததரிவு தசய்யப்பட்ட ததரவ்ர,் தனது  நியமன அலுவலரிடம் பணியில் 

தசரும் தபாது சமரப்ிக்க தவண்டும். 
 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ள 

பாரக்வயின் தரம் 
உடை்தகுதி சான்றிதழ் படிவம் 

பாரக்வ தரம் – III அை்ைது 

அ ற்கு சைை்பட்ட  ரை் 

தகலகமச ்பசயலகப் பதவிகளுக்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ள படிவம். 

 

ததரிவிற்கு  வரும் கண்பாரர்வ குரறபாடுரடய  விண்ணப்பதாரரக்ள் தகுதி 

வாய்ந்த அரசு கண் மருத்துவ நிபுணரிடம் (Specialist) கண்பாரர்வத் தகுதிச ்

சான்றிதரழப் தபற்று நியமன அலுவலரிடம் சமரப்்பிக்க தவண்டும். 
 

(உ) தமிழ் பமாழியறிவு: 
 

விண்ணப்பதாரரக்ள் தபாதுமான தமிழ் தமாழியறிவு தபற்றிருக்க தவண்டும். 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகளில் பத்தி 14(I)(iii) இந்நியமனத்திற்குப் 

சபாருந்தாது. 
 

6. கட்டணம்: 
 

அ) பதிவுக் கட்டணம் 

நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டணம் [(அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) 

நிரவ்ாக சீர்திருத்தத்துகை, நாள் 01.03.2017-இன் படி] 

குறிப்பு : 

நிரந்தர  பதிவில்  பதிவு  தசய்த  நாளிலிருந்து  ஐந்தாண்டுகள்  

முடிவுறாத  விண்ணப்பதாரரக்ள், இத்ததரவ்ுக்கான  பதிவுக்கட்டணம்  

தசலுத்துவதிலிருந்து  விலக்கு  அளிக்கப்படுகின்றனர ்

ரூ.150/- 

ஆ) ததரவ்ுக் கட்டணம் 

கீதழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ததரவ்ுக்கட்டணச ் சலுரக தபற 

தகுதியுரடயவரக்ளைத் தவிர பிற விண்ணப்பதாரரக்ள், இரணயவழி  

விண்ணப்பத்ரதச ்  சமரப்்பிக்கும்தபாது  ததரவ்ுக்கட்டணம்  தசலுத்த  

தவண்டும். 

ரூ.100/- 

 

ததரவ்ுக் கட்டணச ்சலுகக: 
 

வகக சலுகக 

1. ஆதிதிராவிடர்/ 

ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்) 
கட்டணம் பசலுத்தத் ததகவயில்கல. 

2. பட்டியை் பழங்குடியினர் கட்டணம் பசலுத்தத் ததகவயில்கல. 

3. மிகவும் பிை்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ 

சீர்மரபினர்  

மூன்று முகை மட்டும் கட்டணம் 

பசலுத்தத் ததகவயில்கல 

4. இசுைொமியர் அை்ைொ  பிை்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர் / பிை்படுத்தப்பட்ட 

இசுைொமிய வகுப்பினர் 

மூன்று முகை மட்டும் கட்டணம் 

பசலுத்தத் ததகவயில்கல 



8 

5. நிரண்யிக்கப்பட்ட குகைபாடுகடய  

மாை்றுத்திைனாளிகள் (இயைொலையின் 

அளவு 40% ைற்றுை் அ ற்கு சைலுை்) 

கட்டணம் பசலுத்தத் ததகவயில்கல. 

 

குறிப்பு: 
 

1.  முந்ரதய விண்ணப்பங்களில் தகாரப்பட்ட கட்டணெ ் ெலுளககைின் 

அடிப்பரடயில், தமாத்த ததரவ்ுக்கட்டண இலவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரக 

கணக்கிடப்படும். 
 

2.  விண்ணப்பதாரர ் தபறும் இலவச கட்டணெ ் ெலுளக வாய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்ரகயானது ததரிவின் எந்நிரலயிலும் ததரவ்ாரணயத்தால் 

சரிபாரக்்கப்படும்.  
 

3.  விண்ணப்பதாரர ் தம்முரடய முந்ரதய விண்ணப்பங்கைில் தகாரப்பட்ட 

கட்டணெ ் ெலுளக ததாடரப்ான தகவல்கரள மரறத்து விண்ணப்பக் கட்டணம் 

தசலுத்துவதிலிருந்து கட்டணவிலக்கு தவறாகக் தகாரும் படச்த்தில்,    அவருரடய 

விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படுவதுடன், 

ததரவ்ாரணயத்தால் நடத்தப்படும் ததரவ்ுகள் / ததரிவுகளில்  கலந்து 

தகாள்வதிலிருந்து  ஒருவருடகாலத்திற்கு  விலக்கி ரவக்கப்படுவார.்  
 

4.  விண்ணப்பதாரர ் ததரவ்ுக்கட்டண விலக்கு ததாடரப்ான இலவச சலுரகரயப் 

தபறுவதற்கு இளணயவழி விண்ணப்பத்தில் “ஆம்” அல்லது “இல்ரல” என்ற 

விருப்பங்கரள கவனமாகத்  ததரவ்ு தசய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார.் 
 

5.  விண்ணப்பதாரர,் தங்கைது தன் விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் 

ததான்றும் தகவல்கரளப் தபாருட்படுத்தாமல் ததரவ்ுக்கட்டணச ் சலுரக 

இதுவரர எத்தரன முரறபயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது என்பரத தாங்கை் 

சுயமாகக் கணக்கிடட்ு ரவத்துக்தகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார.் 
 

6.  கட்டணசச்லுரக தகாரி விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பமானது   

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தமாத்த இலவச வாய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்ரகயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குரறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 
 

7.  அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபடச் இலவசவாய்ப்புகரள ஏற்கனமவ பயன்படுத்திக் 

சகாண்ட விண்ணப்பதாரர ் / ததரவ்ுக்கட்டணச ் சலுரகரய தபற விரும்பாத 

விண்ணப்பதாரர ் / ததரவ்ுக்கட்டணச ்சலுரக சபற தகுதியற்ற விண்ணப்பதாரர ்

ததரவ்ுக்கட்டணச ் சலுரக ததாடரப்ான தகள்விக்கு “இல்ரல” என்ற 

விருப்பத்திரன ததரிவு செய்து நிரண்யிக்கப்பட்ட ததரவ்ுக்கட்டணம் தசலுத்தும் 

முரற மூலம் உரிய கட்டணத்ளதெ ் செலுத்த மவண்டும். 
 

8.  விண்ணப்பதாரர ் நிரண்யிக்கப்பட்ட ததரவ்ுக்கட்டணத்துடன் குறித்த 

தநரத்திற்குள் விண்ணப்பத்திரன சமரப்்பிக்கவில்ரலதயன்றால், விண்ணப்பம் 

உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். 
 

[மமலும் மதரவ்ுக் கட்டணெ ் ெலுளக சதாடரப்ான விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான விதிமுகைகளில்” உள்ள பத்தி 6-ஐ காண்க] 
 

7.  ததரவ்ுக் கட்டணம் பசலுத்தும் முகை: 
 

i. ததரவ்ுக் கட்டணம் ரூ.100/-ஐ (ரூபாய் நூறு மடட்ும்) இரணயவழியில் (இரணய 

வங்கி, பற்று அடர்ட, கடன் அடர்ட) விண்ணப்பிக்க நிரண்யிக்கப்பட்ட இறுதி 

நாளிற்குள் தசலுத்த தவண்டும். 
 

ii. விண்ணப்பதாரரக்ள் உரிய தசரவக்  கட்டணமும்  தசரத்்து  தசலுத்த தவண்டும். 
 

iii. விண்ணப்பதாரரக்ளின் கட்டணச ்சலுரகக்கான  தகுதியின் அடிப்பரடயில்தான் 

ததரவ்ுக்கட்டணம் தசலுத்துவதிலிருந்து  விலக்கு  தபற முடியும். 
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iv. இரணயவழியில் ததரவ்ுக் கட்டணம் தசலுத்தாமல், தநரடியாக தசலுத்தும் வரரவு 

காதசாரல/ அஞ்ெல் ஆளண தபான்றரவ ஏற்றுக் தகாள்ளப்படமாட்டாது. 

அத்தரகய விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுவதுடன் அவரக்ை் செலுத்திய 

கட்டணமும் திருப்பி அைிக்கப்படமாட்டாது. 
 

v. இளணய வழியில் ததரவ்ுக் கட்டணம் செலுத்துவதில் மதால்வி அல்லது 

கட்டணத்ளத வங்கிகை் ஒத்திளெவு செய்வதற்கு தாமதம் ஆகியவற்றிற்கு 

மதரவ்ாளணயம் சபாறுப்பாகாது. விண்ணப்பதாரர ் செய்த பணப் பரிமாற்றம் 

சவற்றிகரமாக முழுளமயளடந்து இருப்பளத உறுதி செய்வது 

விண்ணப்பதாரரக்ைின் சபாறுப்பாகும். 
 

[ததரவ்ு கட்டணம் பதாடர்பாக “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகளில்” 

பத்தி – 2(V)-ஐ காண்க] 
 

8.  சலுகககள்: 
 

i. ஆதிதிராவிடர,் ஆதிதிராவிடர ் (அருந்ததியர)், பட்டியல் பழங்குடியினர,் மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் / சீரம்ரபினர,் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்

(இசுலாமியர ் அல்லாதவர)், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் (இசுலாமியர)், 

நிரண்யிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆகிமயாருக்கான 

கட்டணச ் சலுரககள் குறித்த விவரங்கள் “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுகரகளில்” பத்தி  6-ஐ காண்க. ஆதரவற்ற விதளவகை் மற்றும் முன்னாை் 

இராணுவத்தினருக்கான கட்டணெ ்ெலுளக இந்த நியமனத்திற்கு சபாருந்தாது. 
 

ii. தமதல குறிப்பிடப்படட்ுள்ள சலுரகரயக் தகாரும் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

அதற்குரிய ொன்றிதழ் ஆதாரங்கரள இளணயவழி விண்ணப்பத்துடன் 

இளணத்து பதிமவற்றம் செய்ய மவண்டும். பதிமவற்றம் செய்யத் தவறினால் 

உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றி விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 
 

குறிப்பு : 
 

முன்னாள்  இராணுவத்தினர்,  ஏததனும்  ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு 

ஏற்கனசவ ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டு விட்டால்,  பின்னர், தவறு  எந்த  நியமன 

நிகழ்வுகளிலும்  “முன்னாள்  இராணுவத்தினர்” என்ை சலுகககயக் தகார 

முடியாது.  [தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளரக்ள் (பணி நிபந் லனகள் சட்டம், 2016 

பிரிவு 3(j)- இை்  குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 

9. ததரவ்ுத் திட்டம்  (விரிந்துலரக்குை் வகக)  : 
 

குறிப்பு: 
 

(i) தாள்-I மற்றும் தாள்-II-இல் தபறும் சமாத்த மதிப்தபண்கள் தர நிரண்யத்திற்கு 

கணக்கில் எடுத்துக் தகாள்ளப்படும். 

பாடம் கால அளவு 
அதிகபட்ச 

மதிப்பபண்கள் 

த ரிவிற்கு ்  குதி 

தபற அலன ்து 

பிரிவினருக்கொன 

குலறந் பட்ச 

ைதிப்தபண்கள் 

 ொள் –I  

தபொது ்  மிழ்  

(பட்டப்படிப்பு ்  ரை்) 

3   

ைணி சநரை் 
100 

60 
 ொள் –II 

தபொது ஆங்கிைை்  

(பட்டப்படிப்பு ்  ரை்) 

3   

ைணி சநரை் 
100 
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(ii) தமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்ரகயின் 

பிற்தசரக்்ரக-I மற்றும் மதரவ்ாளணயத்தின் இரணயதளத்திலும் உள்ளன. 

(iii) ததரவ்ாரணயத்தால் நடத்தப்படும் தபாட்டித் ததரவ்ுகளுக்கு பின்பற்ற தவண்டிய 

வழிமுரறகள் குறித்து விண்ணப்பதாரரக்ளின் அறிவுகரகளில் பத்தி 17-ஐ 

காண்க. 
 

 

10. பதரிவு முகை: 
 

எழுத்துத் மதரவ்ில் விண்ணப்பதாரர ்சபற்ற சமாத்த மதிப்சபண்கை் மற்றும் பணி 

நியமனங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு விதி ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் 

(தனித்தனிமய ஒவ்சவாரு பதவிக்கும் சபாருந்தும்) தகுதி வாய்ந்த 

விண்ணப்பதாரரக்ைின் பட்டியல் மதரவ்ாளணய இளணய தைத்தில் 

சவைியிடப்படும். ஏற்கனமவ விண்ணப்பதாரரக்ை் பதிமவற்றம் செய்த 

ொன்றிதழ்களைெ ் ெரிபாரத்்த பின்னர ் அெல் ொன்றிதழ்களைெ ் ெரிபாரக்்கும் 

சபாருடட்ு விண்ணப்பதாரரக்ை் அளழக்கப்படுவர,் பின்னர ் தகுதியான 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு கலந்தாய்வு நளடசபறும். 
 

11. ததரவ்ு கமயங்கள்: 

எழு ்து ் ச ரவ்ு தசன்லன  (0101)   ச ரவ்ு லைய ்திை் ைட்டுசை நலடதபறுை். 
 

குறிப்பு: 

விண்ணப்பதாரரக்ை் மதரவ்ு எழுதுவதற்கும் / ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்புக்கும் / 

கலந்தாய்விற்கும் ஏமதனும் ஒரு வளகயான விடுப்பிளனத் துய்த்து தங்கைது சொந்த 

செலவில் மதரவ்ு ளமயம் /  மதரவ்ாளணயத்திற்கு வரமவண்டும். 
 

12. குை்ைவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்கககள் பதாடர்பான உறுதிபமாழி: 
 

i. விண்ணப்பதாரருக்கு எதிராக ததாடங்கப்பட்ட /  நிலுளவயில்லுை்ை அல்லது 

முடிக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்ரககள் / குற்றவியல் நடவடிக்ரககள், ரகது, விடுவிப்பு,  

ஏததனும் இருப்பின்  அந்த தகவல்கரளத் ததரவ்ாரணயத்திற்கு இரணய வழி 

விண்ணப்பத்தில் விண்ணப்பிக்கும்தபாது ததரிவித்தல் தவண்டும். 
 

ii. இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் நிலுரவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு நடவடிக்ளககை் 

பற்றி சதரிவித்துை்ை விண்ணப்பதாரர,் அது சதாடரப்ான முதல் தகவல் அறிக்ளகயின் 

நகளல / குற்றக் குறிப்பாளண / காரணம் மகடக்ும் குறிப்பாளணயின் நகளல 

(மநரவ்ுக்மகற்ப) கண்டிப்பொக இலணயவழி விண்லணப்ப ்துடன் இலண ்து 

பதிசவற்றை் தசய்ய சவண்டுை். தவறினால் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் 

பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். 
 

iii. விண்ணப்பதாரர,் தங்கை் மீதான குற்றவியல் நடவடிக்ளககைில் குற்றத் தீரப்்பு / ஒழுங்கு 

நடவடிக்ளககைில் தண்டளன விதிக்கப்பட்டது சதாடரப்ாக தங்கைது இளணயவழி 

விண்ணப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், மகாரும் சபாழுது சதாடரப்ுளடய நீதிமன்ற ஆளண 

அல்லது விடுவிக்கப்பட்ட ஆளண அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்ளக ொரந்்த 

குறிப்பாளணயிளனக் கண்டிப்பொக இலணயவழி விண்லணப்ப ்துடன் இலண ்து 

பதிசவற்றை் தசய்ய சவண்டுை். மமற்குறிப்பிடட் ஆவணங்களை பதிமவற்றம் செய்ய 

தவறும் நிளலயில் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். 
 

iv. தரடயின்ரமச ் சான்றிதரழ சமரப்்பித்த பிறதகா அல்லது இரணய வழி 

விண்ணப்பத்திரனச ் சமரப்்பித்த பிறதகா,  நியமனம் ததாடரப்ான பணிகள் 

முழுரமயாக நிரறவரடவதற்கு முன் வரர உள்ள ததரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு 

நிரலயின் தபாதும் விண்ணப்பதாரர ் மீது, ஏததனும் குற்றவியல் வழக்கு 

பதியப்படட்ிருந்தாதலா / ஒழுங்கு நடவடிக்ரக  எடுக்கப்படட்ிருந்தாதலா, அவர ்

குற்றத்தீரப்்பு / தண்டரண ஏதும் தபற்றிருந்தாதலா, ததரவ்ாரணயத்தால் 

ஆவணங்கரளப் பதிதவற்றம் / சமரப்்பிக்கக் தகாரும் நிரலயில், விண்ணப்பதாரரக்ள் 

அது குறித்த உண்ரம விவரங்கரள, ததரவ்ாரணயத்திற்குத ் ததரிவிதத்ல் தவண்டும். 

தமலும், இந்த அறிவுரரயிரன கரடபிடிக்கத் தவறினால் அத்தரகய 

விண்ணப்பதாரரக்ளுரடய விண்ணப்பம் ததரவ்ாரணயத்தால் உரிய வழிமுரறகரளப் 

பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படுவதுடன் ஓராண்டுக்கு ததரவ்ு எழுதுவதிலிருந்தும் விலக்கி 

ரவக்கப்படுவர.் [விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் 14(S)-இை் உள்ளவாறு] 
 

v. விண்ணப்பதாரருக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்ளகயின் விவரங்கை் 

நியமன அலுவலரால் வழங்கப்படும் ொன்றிதழில் (பிற்சசரக்்லக-II) சதைிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட மவண்டும். 

தமற்கூறிய அறிவுரரகளில் ஏததனும் விதி மீறப்பட்டால் அவரக்ளது விண்ணப்பம் உரிய 

வழிமுரறகரளப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும். 
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13. பபாதுவான தகவல்கள்: 
 

(A) இட ஒதுக்கீடு விதி இதச்தரிவிற்கு சபாருந்தும். இருப்பினும், இதச்தரிவுக்கான 

காலிப்பணியிடங்கை் பணிமாறுதல் மூலம் நிரப்பப்பட உை்ைதால் தமிழ்வழியில் கல்வி 

பயின்மறாருக்கான முன்னுரிளம, சபண்கை், ஆதரவற்ற விதளவகை், முன்னாை் 

இராணுவத்தினர ் மற்றும் நிரண்யிக்கப்பட்ட குளறபாடுளடய மாற்றுத்திறனாைிகை் 

ஆகிமயாருக்கான இட ஒதுக்கீடு இந்நியமனத்திற்குப் சபாருந்தாது. 
 

(B) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடரப்ாக,  மாண்பளம சென்ளன உயரநீ்திமன்றம்  மற்றும் 

சென்ளன உயரநீ்திமன்றத்தின் மதுளரக் கிளையில் ஏமதனும் வழக்குகை் நிலுளவயில் 

இருப்பின், அவற்றின் மீதான இறுதி ஆளணகளுக்குட்படட்ு தற்காலிகமாக சதரிவு 

செய்யப்படும். 
 

(C) நிரண்யிக்கப்பட்ட குகைபாடுகடய மாை்றுத்திைனாளிகள் : 

நிரண்யிக்கப்பட்ட குலறபொடுலடய ைொற்று ்திறனொளிகளுக்கொன 4% இடஒதுக்கீடு 

இந்நியைன ்திற்கு தபொருந் ொது. இருப்பினுை் அரசாகண (நிகல) எண் 20, ைொற்று ் 

திறனொளிகள் நை ் (DAP.3.2) துலற, நொள் 20.06.2018–இல் இப்பதவிக்கு கீழ்க்கண்ட 

குகைபாடுகள் பகாண்ட தகுதியான விண்ணப்பதாரரக்ள் மட்டுதம அகடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. 

 

 

வ. 

எண் 
பதவியின் பபயர் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட 

குலறபொடுலடய 

ைொற்று ்திறனொளிகளின் 

வலக 

1. உ விப் பிரிவு அலுவைர்,  லைலைச ்

தசயைகை் 

(சட்டை் ைற்றுை் நிதி ் துலற  விர) 

LV, HH, LD (OA, OL, BL, 

OAL, BLOA), LC, DF, AC 

2. உ விப் பிரிவு அலுவைர்,  லைலைச ்

தசயைகை் (நிதி ் துலற) 
LV, HH, LD (OA, OL, BL, 

OAL, BLOA), LC, DF, AC 

3. உ வியொளர்,  லைலைச ்தசயைகை் 

(சட்டை் ைற்றுை் நிதி ் துலற  விர) 
All categories of 

Differently Abled Persons 4. உ வியொளர்,  லைலைச ்தசயைகை் 

(நிதி ் துலற) 

(D) நிரண்யிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 

உரிரமகள் விதி, 2017-ல் (மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல்துரற (Divyangjan), 

சமூகநீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அரமசச்கம், இந்தியஅரசு) குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

கீழ்க்காணும் படிவத்தில் அரசாரண (நிரல) எண்.28, மாற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) 

நலத்துரற, நாள் 27.07.2018-ல், வரரயறுக்கப்படட்ுள்ள சான்றிதழ் வழங்கக்கூடிய 

தகுதிவாய்ந்த அலுவலரிடமிருந்து தபறப்படட் மாற்றுத்திறனாளிச ் சான்றிதரழ 

சமரப்்பிக்கதவண்டும். (விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 14(M)-ஐ 

காண்க). 
 

(E) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர)் வகுப்பினர ் முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் அவரக்ளுக்தகன 

ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினரக்ளில் தகுதி வாய்ந்த 

விண்ணப்பதாரரக்ளாக இருப்பின் அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள், ஆதிதிராவிட 

வகுப்பினரக்ளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்தபண் தரவரிரசப்படி 

நிரப்பப்படுவர.் அருந்ததியரக்ளுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த 

விண்ணப்பதாரரக்ள் கிரடக்கப்தபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர ்

வகுப்ரபச ்சாரந்்தவரக்ரளக் தகாண்டு நிரப்பப்படும். [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளரக்ள் 

(பணி நிபந் லனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு ] 
 

(F) இகணயவழி விண்ணப்பத்தில் பதரிவிக்கப்பட்ட உரிகம தகாரல்களுக்கான 

ஆவணச ் சான்றுககள இலணயவழி விண்ணப்ப ்துடன் இலண ்து பதிசவற்றை் 

தசய்ய சவண்டுை். விண்ணப்பை் சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர,் விண்ணப்ப ்திை் 

ைொற்றை் தசய்யக் சகொருை் எந் தவொரு சகொரிக்லகயுை் பரிசீலிக்கப்பட ைொட்டொது. 

குறிப்பிட்ட காலதநரத்திை்குள் ஆவணங்ககள பதிதவை்ைம் பசய்யத் தவறினால் உரிய 

வழிமுகைககளப் பின்பை்றி விண்ணப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 
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(G) கீழ்க்காணும் உண்ரமகரள மரறக்கும்படச்த்தில் விண்ணப்பதாரரக்ளின் விண்ணப்பம் 

உரிய வழிமுளறளயப் பின்பற்றி நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

ததரவ்ாரணயத்தால் நிரந்தரமாகதவா அல்லது தக்கததன கருதப்படும் காலம் வரரயில் 

ததரவ்ாரணயத்தால் நடத்தப்படும் ததரவ்ுகளிலிருந்து விலக்கிரவக்கப்படுவர.் (i) முந்ரதய 

ததரவ்ுகளில் கலந்துதகாண்டது மற்றும் இலவச சலுரகரய பயன்படுதத்ியது. (ii) அரசு 

அல்லது மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி மன்றங்கள், தபாதுத ்

துரற நிறுவனங்கள், சட்டத்தின் வாயிலாக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள், அரசுத் துரற 

கழகங்கள், பல்கரலக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் முரறயாகதவா / தற்காலிகமாகதவா 

பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (iii) குற்றவியல் நிகழ்வுகள், ரகதானது, 

குற்றங்களுக்கான தண்டரன தபற்றது / விடுவிக்கப்பட்டது. (iv) மத்திய அரசுப் பணியாளர ்

ததரவ்ாரணயம் / மாநில அரசுப் பணியாளர ் ததரவ்ாரணயங்களினால் ததரவ்ு எழுதும் 

உரிரம இரத்து தசய்யப்பட்டது அல்லது தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது. 
 

(H) ரகது தசய்யப்படட்ிருத்தல், குற்றத்தீரப்்பு / குற்றமற்றவர ்எனத் தீரப்்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், 

தவரலக்கு ஆடக்ள் ததரிவு தசய்யும் ஏததனும் ஒரு முகரமயினால் தரட / தகுதியின்ரம 

தசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற நடவடிக்ரக (அல்லது) ஏததனும் ஒழுங்கு நடவடிக்ரக 

ததாடங்கப்பட்டிருத்தல் / முடிவுற்றிருத்தல் ஆகியவற்றுடன் ததாடரப்ுரடய சரியான 

மற்றும் உண்ரமயான தகவல்கரள, விண்ணப்பத்தில் ததரிவிப்பதுடன், தீரப்்பின் அசல் / 

ஆரண / அரசாரண/ துரற நடவடிக்ரக ரகவிடப்பட்ட அரசாரண அல்லது இதர 

ஆவணங்கரள இலணயவழி விண்ணப்ப ்துடன் இலண ்து பதிசவற்றை் தசய்ய 

சவண்டுை். தமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ணப்பம் சமரப்்பித்த பின்னர,் நியமனம் 

தபறும் காலம் வரர எப்தபாது ஏற்படட்ிருப்பினும் உடனடியாக ததரவ்ாரணயத்திற்கு 

ததரிவிக்கப்பட தவண்டும். தவறினால், தகுந்த தண்டரனக்குரிய நடவடிக்ரகரய 

ததரவ்ாரணயம் மமற்சகாை்ளும். (விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 12-ஐ 

காண்க) 
 

(I) இடஒதுக்கீடு குறித்த தவைான தகவல்கள் / தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, 

பாலினம், வகுப்பு பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பணிக்கொை ்  குதி, உடை் குதி தபான்ை 

அடிப்பகடத் தகுதிகள் குறித்த தவைான தகவல் பகாண்ட விண்ணப்பங்களும் 

முழுகமயாக நிரப்பப்படாத விண்ணப்பங்களும் உரிய வழிமுகைககளப் பின்பை்றி 

நிராகரிக்கப்படும். 
 

(J) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்ததவாரு பதவி / நியமனத்துக்கான விண்ணப்பமாக கருதப்பட 

மாட்டாது. விண்ணப்பதாரரக்ளால் நிரந்தரப்பதிவில் தபாதுவான தகவல்கள் 

அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் ததரவ்ுக்குரிய விண்ணப்பத்தில் அளிக்கப்படும் 

விவரங்கள் / தகவல்கள் மட்டுதம இத்ததரவ்ுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த 

நியமனத்திற்கான இரணயவழி விண்ணப்பதத்ில் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ததரவயான 

விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக அல்லது முழுரம தபறாதரவயாக இருந்தால் அதற்கு 

ததரவ்ாரணயம் தபாறுப்பாகாது. 

(K) திருநங்கககளின் வகுப்பு நிரண்யம்; 

i. எந்த ஒரு சாதிச ் சான்றிதழும் இல்லாத திருநங்ரக விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது 

இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் அரசாரண(நிரல) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர,் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர ்மற்றும் சிறுபான்ரமயினர ்நலத்துரற, 

நாள் 06.04.2015-இன் படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் பிரிவிரனதயா அல்லது 

ஏரனதயார ்பிரிவிரனதயா ததரவ்ு தசய்து தகாள்ளலாம்.  

ii. சாதிசச்ான்றிதழ் ரவதத்ுள்ள ஆதிதிராவிடர ் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர)் / 

பழங்குடியினர ் வகுப்பிரனச ் சாரந்்த திருநங்ரக விண்ணப்பதாரர,் அவரக்ளது 

சமூகத்திரனச ்சாரந்்தவரக்ளாகதவ கருதப்படுவர.்   

iii. ஆதிதிராவிடர ் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர)் / பழங்குடியினர ் வகுப்ரபத் தவிர மற்ற 

வகுப்பிரனச ்சாரந்்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் சாதிசச்ான்றிதழ் தபற்றுள்ள 

திருநங்ரக விண்ணப்பதாரர,் அவருரடய வகுப்பு (Class) அல்லது மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு சாதகமாக 

ததான்றுகின்ற ஒன்ரற, ஒரு முரறப் பதிவின் தபாதத ததரவ்ு தசய்ய தவண்டும். 

அதன்பிறகு, வகுப்ரப எப்தபாழுதும் மாற்ற இயலாது.  

திருநங்ரககள் வகுப்பு நிரண்யம் குறித்து அரசாரண நிரல எண்.90, சமூக நலம் 

மற்றும் சத்துணவுத் [SW8(2)] துரற, நாள் 22.12.2017 மற்றும் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுலரகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)-ஐ காண்க. 



13 

14. இ ர முக்கிய அறிவுகரகள்: 
 

a) விண்ணப்பதாரரக்ள் ததரவ்ிை்கான தங்களுகடய தகுதிககள உறுதி பசய்தல்: 

ததரவ்ிற்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரரக்ள் தரப்படட்ுள்ள அறிவுரரகரள நன்கு 

படித்த பின்னர ்தாங்கள் அத்ததரவ்ிற்கான அரனத்துத் தகுதிகரளயும் தபற்றுள்ளனரா 

என உறுதி தசய்து தகாள்ள தவண்டும். எழுதத்ுத்ததரவ்ு / சான்றிதழ் சரிபாரப்்பு /  

கலந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது ததரிவு தசய்யப்பட்தடார ் பட்டியலில் 

தற்காலிகமாக விண்ணப்பதாரரின் தபயர ் தசரக்்கப்படுவதால் மடட்ுதம, 

ஒருவிண்ணப்பதாரர ் பதவி நியமனம் தபற உரிரம அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார.் 

எனதவ, விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம், எல்லாநிரலகளிலும் தற்காலிகமானது 

மற்றும் விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றாதலா ததரவ்ாரணய 

அறிவுரரகள் அல்லது விதிகள் மீறப்படட்ுள்ளன என்று கண்டறியப்படும்படச்த்தில், 

எந்நிரலயிலும், ததரிந்ததடுக்கப்பட்ட பின்னர ் கூட, உரிய வழிமுளறளயப் பின்பற்றி 

விண்ணப்பத்ரத நிராகரிக்கும் உரிரம ததரவ்ாரணயத்திற்கு உண்டு. 

[விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுலரகள்” பத்தி -11(B)(C) & (D) -இல் உள்ளவாறு]. 
 

b) தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரருக்கு, ததரவ்ு எழுதுவதற்கான அனுமதிசச்ீடட்ுகள், 

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற ததரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் 

பதிதவற்றம் தசய்யப்படும். விண்ணப்பதாரர ் அவற்ரற பதிவிறக்கம் தசய்து 

தகாள்ளதவண்டும். அனுமதிசச்ீடட்ு தனியாக அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட மாட்டாது. 

விண்ணப்பதாரர ் ததரவ்ின் தபாழுது அனுமதிசச்ீட்டில் தகாடுக்கப்படட்ுள்ள ஒவ்தவாரு 

நிபந்தரனரயயும் கட்டாயம் கரடப்பிடிக்க தவண்டும். [விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுலரகள்” பத்தி -2 (V)(g)-இல் உள்ளவாறு]. 
 

c) ததளிவுரர தவண்டுதவார,் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ் ததரவ்ாரணய 

அலுவலகத்திரன தநரில் அல்லது 1800 419 0958 என்ற கட்டணமில்லா ததாரலதபசி 

எண்ணின் மூலம், அரனத்து தவரல நாடக்ளிலும் முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 

5.45 மணி வரர ததாடரப்ு தகாள்ளலாம். ஒருமுளற பதிவு மற்றும் இளணயவழி 

விண்ணப்பம் குறித்த ெந்மதகங்களுக்கு helpdesk@tnpscexams.in என்ற மின்னஞ்ெல் 

முகவரிக்கும் இதர ெந்மதகங்களுக்கு grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்ெல் 

முகவரிக்கும் அனுப்பலாம்.  

[விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுலரகள்” பத்தி-2(V)–இல் குறிப்பு (h)(i)(j)-இல்  

உள்ளவாறு]. 
 

d) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான தகவல் பரிமாை்ைம்:  

எழுத்துத் ததரவ்ு முடிவுகள் / சான்றிதழ் சரிபாரப்்பு / வாய்தமாழித் ததரவ்ு / 

கலந்தாய்விற்கான நாள் மற்றும் தநரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு அஞ்சல் மூலமாக அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த 

தகவல்கள் ததரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் தவளியிடப்படும்.  
 

e) விளம்பர அறிவிக்கக பவளியிடப்பட்ட நாள் முதல் பதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக 

முடிவு பபறும் நாள் வகர இந்த பதரிவு குறித்த தகவல்கள், விளக்கங்கள் எதுவும்  

தகவல் அறியும் உரிகமச ் சட்டத்தின் கீழ் பபைப்படும் மனுக்கள் உட்பட எந்த ஒரு 

மனுவிை்கும் தகவல் வழங்கப்படமாட்டாது. 
 

f) ககப்தபசி மை்றும் இதர மின்னணு  சாதனங்களுக்குத் தகட: 
 

1. விண்ணப்பதாரரக்ள் ததரவ்ுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது தபாருடக்ை் 

தவிர, மின்னணு சாதனங்களான தரவி (Blue Tooth) ரகப்தபசி, நிரனவூடட்ு 

உள்கட்டரமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ரகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் தமாதிரம் 

அல்லது ஏரனய மின்னணு சாதனங்கள், மின்னணு அல்லாத பதிவுக்கருவிகள், 

புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ரகப்ரப வண்ண எழுது தகால், தபன்சில் புத்தகங்கள், 

குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் வரரப்படக் கருவிகள், மடக்ரக 

அட்டவரண, படிதயடுக்கப்பட்ட வரரபடம், காட்சி வில்ரலகள், 

பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் தபாதுக் குறிப்புத் தாடக்ள் மற்றும் பதிவுதசய்யும் 

தனிக்கருவிகளாகதவா தமாதிரம் அல்லது ரகக்கடிகாரத்தின் இரணப்பாகதவா 

தகாண்டுவரக் கூடாது. 

2. அவ்வாறான தபாருடக்ரள ரவத்திருப்தபார ் காணப்பட்டால் அவரக்ள் 

ததாடரந்்து ததரவ்ு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டாரக்ள். தமலும், அவரக்ளது 
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விரடத்தாள் தசல்லாததாக்கப்படுவதுடன் ததரவ்ு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் 

ரவக்கப்படுவர.் ததரவப்படின், அவ்விடத்திதலதய முழுச ் தசாதரனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவர.் 

3. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் ரகப்தபசி உள்ளிட்ட தரடதசய்யப்பட்ட 

தபாருடக்ரள ததரவ்ுக்கூடத்திற்கு தகாண்டுவர தவண்டாம் என 

அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், அப்தபாருடக்ளின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர 

இயலாது எனவும் ததரிவித்துக் தகாள்ளப்படுகிறது. 

(தமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுலரகள் 17(E) ஐ காண்க) 
 

g) ததரவ்ுக்கு விண்ணப்பிப்பவரக்ள் அத்ததரவ்ிற்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட அரனத்து 

தகுதிகரளயும் தபற்றவராக இருத்தல் தவண்டும். விண்ணப்பதாரரக்ளால் 

ததரிவிக்கப்படட்ுள்ள தகவல்கரளத் ததரவ்ாரணயம் ஐயமறத் ததரிந்து 

தகாள்ளும்வரர அவரக்ளின் விண்ணப்பங்கள் எழுத்துத் ததரவ்ிற்கு (அதாவது எல்லா 

நிரலகளிலும்)  தற்காலிகமாக கருதப்படும். விண்ணப்பதாரர ் ததரவ்ிற்கு முன்தபா 

அல்லது பின்னதரா நியமனத்திற்கு தபாட்டியிடத ் தகுதியற்றவர ் என்று 

ததரவ்ாரணயத்தால் கண்டறியப்படட்ால், எந்நிரலயிலும், அதாவது 

ததரிந்ததடுக்கப்பட்ட பின்னர ் கூட உரிய வழிமுளறளயப் பின்பற்றி விண்ணப்பத்ரத 

நிராகரிக்கும் உரிரம உண்டு. 
 

h) ததரிவிக்கப்படட்ுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய 

வழிமுளறகளைப் பின்பற்றி விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதுடன்   

அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள் மீது தகுந்த நடவடிக்ரக தமற்தகாள்ளவும் தநரிடும். 
 

i) ஒழுங்கீனச ்பசயல்களுக்குத் தகட: 

ததரவ்ு எழுதும் அரறயில் மற்ற விண்ணப்பதாரரக்ளுரடய விரடத்தாள்களிலிருந்து 

பாரத்்து எழுதுதல் / பாரத்்து எழுத அனுமதித்தல் அல்லது தவறு ஏததனும் முரறயற்ற 

உதவிகரளப் தபறதவா அல்லது தபற முயற்சிக்கதவா அல்லது அத்தரகய முரறயற்ற 

உதவிகரளத் தரதவா அல்லது தர முயற்சிக்கதவா கூடாது.  
 

j) ததரவ்ுக் கூடத்தில் நடந்து பகாள்ளும் முகை: 

ததரவ்ு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ணப்பதாரரும் ததரவ்ுக் கூடத்தில் தவறான 

நடவடிக்ரகயிதலா (அல்லது) ததரவ்ிரன சீரக்ுரலக்கும் தநாக்கத்திதலா (அல்லது) 

ததரவ்ாரணயத்தால் ததரவ்ிரன நடத்த பணியில் அமரத்்தப்படட்ுள்ள அலுவலர ் / 

பணியாளரக்ரள தாக்கும் முயற்சியிதலா ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபடும் 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் தசயல்கள் கடுரமயான தவறாக கருதப்படட்ு, 

அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள் தண்டரனக்கு உட்படுத்தப்படுவர.் 
 

k) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான விதிமுரறகரள மீறும் படச்த்தில் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 17(E)-ன் படி அல்லது 

ததரவ்ாரணயம் தபாருத்தமானததனக் கருதும் தண்டரன விதிக்கப்படும். 
 

l) i. விரிந்துரரக்கும் வரகத் ததரவ்ிற்கான விரடகள் ததரவ்ாரணய 

இரணயதளத்தில் தவளியிடப்பட மாட்டாது.  

 ii. இதச்தரிவிற்கான சதரிவுப் பணிகை் முற்றிலுமாக முடியும் முன்னர,் தங்கைது 

மதிப்சபண் அல்லது விளடத்தாை் / விளடப்புத்தக நகல் அைிக்குமாறு மகாரும் 

விண்ணப்பதாரரின் மகாரிக்ளககை் ஏற்றுக் சகாை்ைப்பட மாட்டாது / 

பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

 iii. மதரவ்ு நடவடிக்ளககை் முழுவதும் நிளறவளடந்த பின்னர,் மதரவ்ரக்ைின் 

விரிந்துளரக்கும் வளகத்மதரவ்ு விளடப்புத்தகம் மதரவ்ாளணய 

இளணயதைத்தில் கிளடக்கப்சபறும். உரிய கட்டணம் செலுத்தி மதரவ்ரக்ை் 

அவரக்ைது விளடத்தாை்களை பதிவிறக்கம் செய்து சகாை்ைலாம். 

 iv. மதரவ்ு நளடமுளறகை் முழுவதும் நிளறவளடந்த பின்னர,் அத்மதரவ்ுக்கு 

விண்ணப்பித்த அளனத்து விண்ணப்பதாரரின் சதாடரப்ுளடய விவரங்கை் 

மதரவ்ாளணய இளணயதைத்தில் சவைியிடப்படும். 

 [தமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 17(D)(ix)–

(xii)-ஐ காண்க] 
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15. விண்ணப்பிக்கும் முகை; 
 

1. விண்ணப்பதாரரக்ள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய ததரவ்ாரணயத்தின் 

இரணயதளங்கள் மூலம் மடட்ுதம விண்ணப்பிக்க தவண்டும். 

2. எந்ததவாரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிக்கும் முன்பு ஆதார ் எண் மூலம்ஒருமுரறப்பதிவு 

எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன 

கட்டாயமாகும். விண்ணப்பதாரரக்ள் நிரந்தர பதிவு மூலம் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/- ஐ 

தசலுத்தி, பதிவு தசய்து தகாள்ள தவண்டும். ஒருமுரறப்பதிவு, பதிவு தசய்த நாள் முதல் 

ஐந்தாண்டுகள் வரர நரடமுரறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முரறப் பதிவு கணக்கு 

(One Time Registration ID) மற்றும் கடவுச ் தசால் மூலமாக மடட்ுதம விண்ணப்பதாரரக்ள் 

தங்கள் விண்ணப்பங்கரள சமரப்்பிக்க தவண்டும். 

3. ஒருமுரறப்பதிவில் பதிதவற்றம்தசய்ய, விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது புரகப்படம், 

ரகதயாப்பம் ஆகியவற்ரற CD/DVD/Pen drive தபான்ற ஏததனும் ஒன்றில் பதிவு தசய்து 

தயாராக ரவத்திருக்க தவண்டும். 

4. ஒரு விண்ணப்பதாரர ் ஒன்றுக்கும் தமற்பட்ட ஒருமுரறப் பதிவுக் கணக்ரக (One Time 

Registration ID) உருவாக்க அனுமதியில்ரல. 

5. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கணக்கு மற்றும் 

கடவுசத்சால்ரலப் பயன்படுத்தி ஏற்கனதவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கரள 

பாரர்வயிடவும், புதுப்பிக்கவும் தசய்யலாம். தங்களது ஒருமுரறப் பதிவு , கடவு 

தசால்லிரன தவறு நபரிடதமா (அ) முகவரக்ளிடதமா பகிரந்்து தகாள்ள கூடாது. 

6. ஒருமுரறப்பதிவு என்பது எந்ததவாரு பதவிக்கான / நியமனத்திற்கான விண்ணப்பம் 

அல்ல. இது விண்ணப்பதாரரக்ளின் விவரங்கரளப் தபற்று அவரக்ளுக்கு தன்விவரப் 

பக்கம் ஒன்றிரன உருவாக்க மடட்ுதம பயன்படும். எந்ததவாரு பதவிக்கும் 

விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரரக்ள், அறிவிக்ரகயில் “Apply” என்ற உள்ளடீு 

வழிதய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர ் குறியீடு மற்றும் கடவுசத்சால் ஆகியவற்ரற 

உள்ளடீு தசய்து விண்ணப்பிக்க தவண்டும். 

7. விண்ணப்பதாரரக்ள் தாங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் தபயரர ததரிவு 

தசய்ய தவண்டும். 
 

8. புரகப்படம், பிற்சசரக்்லக-II-இை் குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் ரகதயாப்பம் 

இல்லாமல் பதிதவற்றம் தசய்யப்படும் இரணயவழி விண்ணப்பம் உரிய 

வழிமுரறகரளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 
 

9. இலணயவழி விண்ணப்ப ்ல  திரு ் ை் தசய் ை்: 

இளணயவழி விண்ணப்பத்ளத ெமரப்்பிப்பதற்கான இறுதி மததிக்குப் பிறகு, 

அறிவிக்ளகயின் பத்தி 4-ல் (முக்கியமான மததி மற்றும் மநரம்) குறிப்பிடட்ுை்ைபடி, 

இளணவழி விண்ணப்பத ் திருத்த காலத்தில் விண்ணப்பதாரரக்ை் தங்கைது இளணவழி 

விண்ணப்பத்ளத திருத்தம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர.்  திருத்தம் செய்யும் காலத்தின் 

இறுதி மததிக்குப் பிறகு, இளணயவழி விண்ணப்பத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்ய 

அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. விண்ணப்பதாரரக்ை் தாங்கை் இறுதியாக அைித்துை்ை 

விவரங்கைின்படி விண்ணப்பங்கை் பரிசீலிக்கப்படும். மமலும் இளணயவழி 

விண்ணப்பத்தில் ஏற்கனமவ ெமரப்்பிக்கப்பட்ட விவரங்களைத் திருத்தியதால் பிளழகை் 

ஏமதனும் ஏற்படட்ு விண்ணப்பம் நிராகரிப்பட்டால் அதற்கு மதரவ்ாளணயம் 

சபாறுப்பாகாது, இது விண்ணப்பதாரரக்ைின் சபாறுப்பாகும். எந்தசவாரு முளறயிலும் 

இளணயவழி விண்ணப்பத்தில் உை்ை உரிளமக் மகாரல்களை மாற்றியளமப்பதற்காக 

மதரவ்ாளணயத்திற்கு அனுப்பப்படும் மகாரிக்ளககை் / மனுக்கை் 

ஏற்றுக்சகாை்ைப்படமாட்டாது.  
 

10. அசச்ிடுதலில் விருப்பததரவ்ு: 

i. விண்ணப்பத்ரத இரணய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ணப்பதாரரக்ள் PDF 

முரறயில் தங்கள் விண்ணப்பத்ரத அசச்ிட / தசமிக்க முடியும். 

ii. விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு விண்ணப்ப நகல் ததரவப்பட்டால், பயனாளர ் குறியீடு 

மற்றும் கடவுச ் தசால்ரல பயன்படுத்தி அசச்ிடட்ுக் தகாள்ளலாம் / பதிவிறக்கமும் 

தசய்து தகாள்ளலாம். 

iii. இரணயதள விண்ணப்ப அசச்ுப்படி அல்லது தவறு எந்தவிதமான ஆதார 

ஆவணங்கரளயும் ததரவ்ாரணயத்திற்கு அனுப்ப தவண்டாம். 

 (விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுலரகள்” பத்தி - 2–இல் உள்ளவாறு) 
 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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16. ஆவணங்கள் பதிதவை்ைம்: 
 

I. விண்ணப்பதாரரக்ை் இளணயவழி விண்ணப்பத்ளதெ ் ெமரப்்பிக்கும்மபாது 

இளணயவழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவித்த அளனத்து உரிளம மகாரல்களுக்கும் / 

விவரங்களுக்கும் ஆதாரமாக ொன்றிதழ்கை் / ஆவணங்களை கட்டாயமாக பதிமவற்றம் 

செய்ய மவண்டும். அவ்வாறு செய்யத ் தவறினால் இளணயவழி விண்ணப்பத்ளத 

ெமரப்்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாடட்ாரக்ை். விண்ணப்பதாரரக்ைால் பதிமவற்றம் செய்த 

ொன்றிதழ்களைத் தங்கை் ஒரு முளறப்பதிவின் மூலமாக ெரிபாரக்்கும் வெதி உை்ைது. 

ஏமதனும் ொன்றிதழ் தவறாகப் பதிமவற்றப்பட்டாமலா அல்லது பதிமவற்றம் 

செய்யப்படாமல் விடுபட்டிருந்தாமலா அல்வது ஆவணங்களைப் பதிமவற்றுவதில் 

ஏமதனும் மாற்றங்கை் செய்யப்பட மவண்டியிருந்தாமலா விண்ணப்பதாரரக்ை், 

இப்பதவிக்கான மதரவ்ின் நுளழவுெ ் சீடட்ு வழங்கும் நாளுக்கு இரண்டு நாடக்ளுக்கு 

முன்பு வளர / மதரவ்ு நளடசபறுவதற்கு பன்னிசரண்டு நாடக்ளுக்கு முன்பு வளர 

ஆவணங்களைத் திருத்த மற்றும் மீை்பதிமவற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ை். 

மமலும், விவரங்களுக்கு இவ்வறிவிக்ளகயின் பத்தி 5-C-ஐ காண்க. 

(விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுலரகள்” பத்தி-2-W–இல் உள்ளவாறு) 

II. விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன  கவை்:  

எழுத்துத் மதரவ்ு முடிவுகை், ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு மற்றும் கலந்தாய்வு சதாடரப்ான மததி 

மற்றும் மநரம் மபான்ற தகவல்கை் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு தபால் மூலம் 

அனுப்பப்படமாட்டாது. அவ்விவரங்கை் மதரவ்ாளணய இளணயதைத்தில் மடட்ுமம 

சவைியிடப்படும். இருப்பினும் விண்ணப்பதாரரக்ைின் பதிவு செய்யப்படட் அளலமபசி 

எண் / மின்னஞ்ெலுக்கு ொன்றிதழ் பதிமவற்றம், ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு மற்றும் 

மநரக்ாணல், கலந்தாய்வு ஆகியவற்றிற்கான மததி மற்றும் மநரத்ளத வழங்க 

மதரவ்ாளணயம் கூடுதல் வெதிளய செய்கிறது. அளனத்து புதுப்பிக்கப்படட் விவரங்கை் 

/ தகவல்களுக்கு மதரவ்ாளணய இளணயதைத்ளத அவ்வப்மபாது பாரள்வயிடுமாறு 

விண்ணப்பதாரரக்ை் அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ை். சதாழில்நுட்ப சிக்கல்கை் உை்ைிட்ட 

எந்தசவாரு காரணங்கைாலும் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு குறுஞ்செய்தி / மின்னஞ்ெல் 

சென்றளடவதில் / சபறுவதில் சிக்கல் / தாமதம் ஏற்பட்டால் / சென்றளடய தவறினாலும் 

மதரவ்ாளணயம் அதற்கு சபாறுப்பாகாது. குறுஞ்செய்தி அல்லது மின்னஞ்ெல் சபறாதது 

சதாடரப்ாக விண்ணப்பதாரரக்ைிடமிருந்து சபறப்படும் மகாரிக்ளககை் 

பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

 

17. விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதை்கான இறுதி நாள்: 
 

I. இரணயவழி மூலம் 21.09.2022 அன்று இரவு 11.59 ைணி வலர விண்ணப்பிக்க / திருத்த 

இயலும். பின்னர ்அசத்சரவ நிறுத்தப்படும். 

II. இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் 26.09.2022 அன்று நள்ளிரவு 12.01 ைணி மு ை் 28.09.2022 

அன்று இரவு 11.59 ைணி வலர திருத்தம் செய்யலாம். பின்னர ்அசத்சரவ நிறுத்தப்படும். 

III. இளணய வழி விண்ணப்பத்துடன் இளணதத்ு பதிமவற்றம் செய்த ஆவணங்கை் / 

ொன்றிதழ்கை் மாற்ற / பதிமவற்ற / மீை்பதிமவற்றம் செய்ய, நியமன அலுவலரால் 

வழங்கப்படும் ொன்றிதழ் மற்றும் தளடயின்ளமெ ்ொன்றிதழ் பதிமவற்றம் செய்ய 06.12.2022 

அன்று இரவு 11.59 ைணி வலர அனுமதிக்கப்படுவர.் பின்னர ்அெம்ெளவ நிறுத்தப்படும். 
 

(தமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு ததரவ்ாகணயத்தின் “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான 

அறிவுலரகள்” ததரவ்ாகணயத்தின் இகணயதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-இல் 

காணலாம்) 
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ஏற்றுக்தகொள்ள ைறு ் ை் (DISCLAIMER) 
 

இரணக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாரணகள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ்

ததரவ்ாரணயத்தின் இரணயதளத்தில் உள்ளன. எனினும், விண்ணப்பதாரரக்ள் 

இத்ததரவ்ிற்கு விண்ணப்பிக்கும் தபாது இரணக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாரணகள் 

இத்ததரவ்ிற்கான விளம்பர அறிவிக்ரக தவளியிடப்பட்ட நாளிதலா அல்லது அதற்கு 

முன்தபா இரணக்கல்வி ஏததனும் இருப்பின் அது குறித்த தகவரல விண்ணப்பத்தில் 

ததரிவித்தும்,தமலும் சான்றிதழ்கள் பதிதவற்றம் தசய்யும் தபாது 

அவ்வரசாரணகரளயும் தசரத்்து இலணயவழி விண்ணப்ப ்துடன் இலண ்து 

பதிசவற்றை் தசய்ய சவண்டுை். இவ்வாறு தசய்யத் தவறினால் விண்ணப்பதாரரின் 

விண்ணப்பம் உரிய வழிமுளறளயப் பின்பற்றியப் பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

இத்ததரவ்ின் விளம்பர அறிவிக்ரக நாளிற்கு பின்பு தவளியிடப்பட்ட இரணக்கல்வி 

தகுதிக்கான அரசாரணகள் ஏற்றுக் தகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 

        

                    பசயலாளர் 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexure-I  / பிற்சேரக்்கக -I 
 

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் சதரவ்ாகணயம் 

பாடத்திட்டம் 

விரிந்துகரக்கும் வகக 

குறியீடு எண் 389 

ததாகுதி-V. A                 

Paper-I: தபாதுத்தமிழ் (படட்ப்படிப்புத் தரம்) 

******* 

பாடத்திட்ட ந ாக்கம் 

 கட்டுரை எழுதும் திறன் 

 கடிதம் - பல்நேறு அலுேலகக் கடிதம் எழுதும் திறன் 

 ககாடுக்கப்பட்ட பகுதிரைச ்சுருக்கமாகவும், குறிப்புகரைக் 

ககாண்டு விைிோகவும் எழுதும் திறன் 

 கபாருளுணை ்்து வினாக்களுக்குத் கதைிோகவும் 

சுருக்கமாகவும் விரடைைிக்கும் திறன் 

 கருத்துச ்கசறிவுடனும் கதைிவுடனும் கமாழி கபைைக்்கும் திறன் 

 தமிழ்கமாழித் திறன், ஆட்சிகமாழிக் கரலசக்சால்லாக்கத் திறன் 

 

நமற்கண்ட திறன்கை் கேைிப்படும் ந ாக்கில் இப்பாடத்திட்டம் அரமகிறது. 

  



பாடத்திட்டம் 

அலகு-1 

கட்டுரை எழுதும் திறன் 

 கீழ்க்காணும் கபாதுோன தரலப்புகைில் வினாக்கை் அரமதல் 

நேண்டும். 

1. தமிழக விடுதரல வீைைக்ை் / தமிழை ்பண்பாடு 

2. அசச்ு ஊடகம் / மின்னணு ஊடகங்கை் 

3. சுற்றுசச்ூழல் / உணவும் உடல்  லமும் 

4. மனித உைிரமகை் / பாலினச ்சமதத்ுேம் 

5. சமூக  ீதி ேைலாறு 

அலகு-2 

 ககாடுக்கப்பட்ட பகுதியிலிரு ்து நகட்கப்பட்ட வினாக்களுக்குத் 

கதைிோன, சைிைான, சுருக்கமான விரட தருதல். 

 

அலகு-3 

 ககாடுக்கப்பட்ட பகுதிரை மூன்றில் ஒரு பங்காகச ்சுருக்கி எழுதும் 

திறரன கேைிப்படுத்துதல் 

 

அலகு-4 

 ககாடுக்கப்பட்ட சுருக்கக் குறிப்புகைிலிரு ்து விைிோக்கம் கசை்து 

எழுதும் திறரனக் கண்டறிதல் 

 

அலகு-5 

கமாழிகபைைப்்பு 

 ஆங்கிலப் பகுதிரைத் தமிழில் கமாழிகபைைப்்பு கசை்தல். கருத்துச ்

கசறிவும் கதைிவும் கேைிப்படும் ேரகயில் கமாழிகபைைப்்பு அரமதல் 

நேண்டும். 

 

அலகு-6 

அலுேலகக் கடிதம் 

 1. அறிக்ரக எழுதும் திறன் கேைிப்படல் 

 2. திட்ட மதிப்பீட்டறிக்ரக உருோக்கல் 

 3. கருத்துரு (Proposal) எழுதும் திறன் கேைிப்படல் 



அலகு-7 

கமாழித்திறன் கண்டறிதல் 

 அ) ோக்கிைத்தில் அரமத்து எழுதுதல் 

 ஆ) இரணசக்சாற்கரைப் பைன்படுத்தி ஒநை கதாடைரமத்தல் 

 இ) அகை ேைிரசப்படுதத்ுதல் 

  1) உயிை ்எழுத்தில் கதாடங்கும்  ான்கு கசாற்கை் 

  2) உயிைக்மை் எழுதத்ில் கதாடங்கும்  ான்கு கசாற்கை் 

  3) உயிரும் உயிைக்மை்யும் கல ்த  ான்கு கசாற்கை்   

    இடம்கபறல் நேண்டும். 

 ஈ) பிரழ  ீக்கி எழுதுதல் 

எழுதத்ுப்பிரழ, ஒற்றுப்பிரழ, கதாடைப்்பிரழ, கருத்துப்பிரழ 

 ீக்கி எழுதும் ேரகயில் மூன்று வினாக்கை் அரமதல் 

 நேண்டும். 

 உ) கரலச ்கசால்லாக்கம் 

தமிழக அைசின் தமிழ் ேைைச்ச்ித் துரற கேைியிட்ட ஆடச்ிதத்மிழ் 

அகைாதிரை ரமைமிட்டு, துரறசாை ்ஆட்சித் தமிழ்ச ்கசாற்கை் 

குறிதத் அறிரே கேைிப்படுத்தும் ேரகயில் வினாக்கை் 

அரமதல் நேண்டும். அகைாதியிலுை்ை ஆங்கிலச ்கசாற்களுக்கு 

 ிகைான தமிழ்க் கரலசக்சாற்கரை எழுதும் ேரகயில் 

வினாக்கை் அரமதல் நேண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 

SYLLABUS 

(Descriptive Type) 

Group-V.A 

Code: 390 

Paper-II: General English (Degree Standard) 

******* 
 

I. Essay Writing in 300 words  

 Argumentative Essay 

 Descriptive Essay 

 Narrative Essay 

 Critical Essay 

 Expository Essay 

 Persuasive Essay 

II. Letter Writing  

 Letter expressing demands / needs 

 Enquiry letter 

 Order letter 

 Letter responding to Enquiries 

III. Precis Writing  

An seen passage in 200 words is to be given.  

It has to be briefed in around 70 words. 

IV. Reading Comprehension  

An unseen passage in 200 words is to be given. 

Questions are to framed following K 5 Model Barrett’s Taxonomy 

1. Understanding Question 

2. Appreciation Question 

3. Interpretative Question 

4. Analytical Question 

5. Organizing Question 

6. Inferential Question 

7. Critical Question 

8. Explanatory Question 

9. Descriptive Question 

10. Creative Question 

  V.       Translation  

             (a) From Tamil to English  

             Government Order/ circular 

                               and 

              (b) From English to Tamil  

              News articles / 5 sentences of complex structure 



VI. Hints Development  

Developing the hints into a readable passage 

     VII. Notification  

Drafting Announcements / Advertisements  

                       and 

Writing Explanations / Circulars  

VIII. Grammar  

1. Active to Passive.  

2. Passive to Active. 

3. Direct to Indirect Speech. 

4. Indirect to Direct Speech. 

5. Rewrite Compound Sentence as Simple sentence. 

6. Rewrite Simple Sentence as Complex sentence. 

7. Transform statement into a strong question. 

8. Transform statement into a weak question. 

9. Transform assertive sentence into a negative sentence. 

10. Add a suitable question tag. 

11. Use the homophones in meaningful sentence. 

12. Use the right adverb. 

13. Fill in the blank with right preposition. 

14. Rewrite the sentence in comparative degree. 

15. Rewrite the sentence in past tense. 

16. Change the underlined phrase into clause. 

17. Change the underlined clause into phrase. 

18. Identify the pattern of the given sentence. 

19. Fill in the blanks with a suitable Article. 

20. Rewrite the sentence correcting the error. 



ANNEXURE – II / பிற்சேரக்்கக -II 
 

List of Documents to be uploaded 

(Not less than 200KB in PDF) (single or multiple page in 200 KB in PDF) 

 

1. SSLC  Mark Sheet 

2. HSC  Mark Sheet 

3. I. U.G degree or U.G. degree in Commerce or Economics or 

Statistics. 

II. P.G. Degree. 

III. Diploma  
 

Provisional Certificate / Degree certificate / Consolidated 

Mark Sheet 

Note: 

If the issue date of provisional certificate / U.G degree / P.G Degree 

Certificate / Diploma falls after the date of notification (i.e., 23.08.2022) 

candidates should upload evidence for having acquired the prescribed 

qualification on or before the date of Notification, failing which their 

applications will be rejected. 

4. Equivalence G.O. (if applicable) 

5. Community Certificate 

6. Differently abled certificate (if applicable) 

7. Transgender ID Card (if applicable) 

8. Gazetted copy for name change (if applicable) 

9. No Objection Certificate  

10. Form of Certificate by the appointing Authority (copy enclosed) 

11. Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in 

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

12. A passport size photo 

13. Other document (if any) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நியமன அலுவலரால் அளிக்கப்படும் ோன்றிதழ் 

(FORM OF CERTIFICATE BY THE APPOINTING AUTHORITY) 
(To be uploaded along with online application for the posts  

included in Group-V.A Services) 

 

1. விண்ணப்பதாரரின் பபயர் 

Name of the applicant 

 

2. வகிக்கும் பதவியின் பபயர் 

Name of the post held 
 

3. விண்ணப்பதாரர் தகுதிகாண் பருவத்திகன முடித்தவரா? 

ஆம் எனில் எந்த பதவியில்? 

Is the applicant an approved probationer ? 

If so, in which post? 
 

4. விண்ணப்பதாரர் இளநிகல உதவியாளர் பதவியிசலா அல்லது 

உதவியாளர ் பதவியிசலா அல்லது இரண்டிலும் சேர்ந்சதா 01.08.2022 

அன்று குகறந்த பட்ேம் மூன்றாண்டுகள் / ஐந்தாண்டுகள் முகறயாக 

பணியாற்றியுள்ளாரா? ஆம் எனில் கீழ்க்காணும் விவரங்ககளத் தரவும். 

Has the applicant put in Regular Service for not less than Five / Three years 

as on 01.08.2022 either in the post of Junior Assistant or Assistant or in 

both the categories taken  together?   Yes / No 
 

A) If Yes, give the following details: 

பதவியின் பபயர் 

Name of the Post 

பணியின் பபயர் 

Name of the Service 

பணிக்காலம் 

Period of employment 

முதல் (நாள்) 

From (date) 

வகர (நாள்) 

To (date) 

1. 

 

 

2. 

Tamil Nadu 

Ministerial Service/  
 

Tamil Nadu Judicial 

Ministerial Service* 
 

  

 *Strike the Service whichever is not applicable.  

B)Please mention the period of drafting experience (Years/months/days): 

__________________________________________________________ 

5. விண்ணப்பதாரர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கக ஏதாவது எடுக்கப்பட்டுள்ளதா? 

(முடிவுற்றது / நிலுகவயிலுள்ளது) ஆம் எனில் அதன் விவரத்கத 

பதரிவிக்கவும்.  

Is there any disciplinary action against the applicant? (Completed / 

Pending) If so, furnish the details. 
 

சமற்குறிப்பு எண்.     நாள் 

Endorsement No.    Date 
 

6. இவரது விண்ணப்பம் இந்த நியமனத்திற்கு பரிசீலிக்கப்படுவதில் எனக்கு 

மறுப்சபதுமில்கல 

I have no objection to the applicant's application being considered for 

this recruitment. 

7. இந்த விண்ணப்பதாரருக்கு இதுநாள் வகர தண்டகன ஏதும் 

அளிக்கப்படவில்கல என்று ோன்றளிக்கப்படுகிறது. 

Certified that the applicant has no punishments against him.  
 

இடம்               அலுவலக முத்திகர                 ககபயாப்பம் 

Place:                            Office Seal                   Signature 

நாள்                           பதவியின் பபயர் (நியமன அலுவலர்) 

Date:                         Designation (Appointing Authority) 



Note: 

1. The application of the candidate who have been imposed with punishment 

will not be considered for this recruitment.  In respect of applicants on 

whom charges are pending, their results will be withheld by the 

Commission till the charges are disposed and if ultimately any punishment 

is imposed they will not be considered for selection. 

2. If charges are framed or punishments are awarded after forwarding the 

application, the fact shall be informed to the Commission immediately. 
 

 



ANNEXURE-III/ பிற்சேரக்்கக -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: 

  



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. 



பிற்சேரக்்கக –IV 

தெரிவு முகற குறிெ்ெ உெ்செே கால அட்டவகை 

வ. 

எை். 
நிகழ்வு கால வரிகே 

1.  இணையவழி விை்ைப்பத்திணை 

விை்ைப்பிக்க விை்ைப்பத்திலுள்ள 

விவரங்கணளத் திருத்த / கட்டைம் 

செலுதத் இறுதி நாள் 

21.09.2022 

2.  இணையவழி விை்ைப்பத்தில் திருத்தம் 

மமற்சகாள்வதற்காை காலம் 

 

26.09.2022 

நள்ளிரவு 12.01 மைி முெல் 

28.09.2022 

இரவு 11.59 மைி வகர 

3.  ொை்றிதழ்கணள பதிமவற்றம் செய்ய / 

மாற்ற / மீள் பதிமவற்றம் செய்ய இறுதி 

நாள் 
06.12.2022 

4.  எழுதத்ுத் மதரவ்ு முடிவு சவளியீடு 
ஏப்ரல் 2023 

5.  ொை்றிதழ் ெரிபாரப்்பு / கலந்தாய்வு 
சம 2023 

 

 

தேயலாளர ்
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