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ANNEXURE - I 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 
INSTRUCTIONS  TO  CANDIDATES FOR DEPARTMENTAL EXAMINATIONS 

இணைப்பு - I 
தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் ததர்லாணைம் 

துணமத்ததர்வு விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள் 
 

I. The Departmental Examinations (except General Educational Test of the S.S.L.C. Standard /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Compendium of Office Orders and Instructions to Applicants(Direct Recruitment) are open 

to all persons, whether in Government Service or not, on payment of the prescribed fees.   

Persons in Government Service who are eligible under the existing rules to apply without 

paying the examination fee, should also pay the fee and may claim reimbursement of the fee 

from their offices. 
 

அசுப்பணியில் உள்ரலர்கள், இல்யாதலர்கள் அணனலருக்கும் (பபாதுக்கல்வித் தகுதித் 
ததர்வு/ ஒருங்கணந்த அலுலயக ஆணைகள் ற்றும் விண்ைப்பதார்களுக்கான 
அறிவுணகள் (தநடித் ததர்வுகள் தவி) துணமத் ததர்வுகள் பபாதுலானணலாகும், உரி 
கட்டைத்ணதச் பெலுத்தி இத்ததர்வுகணர ழுதயாம். நணடமுணமயிலுள்ர விதிகளின்படி, 
ததர்வுக் கட்டைம் பெலுத்தால் விண்ைப்பிக்கத் தகுதியுள்ர அசுப்பணிாரர்களும் 
கட்டைத்ணதச் பெலுத்தி விைைப்பிக்க தலண்டும். பின்னர், இத்ததர்வுக் கட்டைத்ணத 
அலர்களுணட அலுலயகங்களின் மூயாகப் பபற்றுக்பகாள்ரயாம். 

   

II. The candidates who apply for any of the Departmental Examinations should have completed 

the age of 16 years on the date of this Notification. 

துணமத் ததர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதார்கள் இவ்லறிவிக்ணக நாரன்று 16 
லது நிம்பிலாக இருக்க தலண்டும். 
 

III. The candidates should note that Registration fee of Rs.30/- along with examination fee of 

Rs.200/- for each test should be paid through online mode only using Net banking / Debit 

Card / Credit card. (Payment through Challan will not be allowed/accepted). 

விண்ைப்பதார்கள் ஒவ்பலாரு ததர்விற்கும் ரூ.200/- ததர்வுக் கட்டைாகவும், 
பதிவுக்கட்டைாக ரூ.30/-ம் தெர்த்து இணைலழி பெலுத்தும் முணமயில் அதாலது 
இணைலங்கி / பற்று அட்ணட / கடன் அட்ணட முணம ஆகிலற்றில் ததனும் ஒரு 
முணமயில் ட்டுத ததர்வுக் கட்டைத்ணதச் பெலுத்தயாம். பெலுத்துச்சீட்டு மூயம் 
பெலுத்தப்படும் கட்டைம் அனுதிக்கப்படாட்டாது / ற்றுக்பகாள்ரப்படாட்டாது. 

IV. How to apply through online: 

 இணை  லழியில்  விண்ைப்பிப்பது  ப்படி  
 
 
 

1. Applicants should apply only through online mode in the Commission's Website 

www.tnpsc.gov.in./www.tnpscexams.in 

விண்ைப்பதார்கள் www.tnpsc.gov.in/www.tnpscexams.in ன்ம ததர்லாணைத்தின்  
இணைதரம் மூயம் ட்டுத விண்ைப்பிக்க தலண்டும். 

 
 

2. One Time Registration (OTR), Aadhaar Number details and applicant Dashboard 

are mandatory before applying. Aadhaar number details shall be lilnked with the 

One Time Registration.  

http://www.tnpsc.gov.in/
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ந்தபலாரு துணமத்ததர்விற்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஒருமுணமப்பதிவு னப்படும் 
நிந்தப்பதிவு, ஆதார் ண் விலங்கள் ற்றும் தன்விலப்பக்கம்  (Dashboard) 

ஆகின கட்டாம் ஆகும். ஆதார் ண்ணை நிந்தப் பதிவுடன் இணைக்கப்பட 
தலண்டும். 
 

3. Approach the internet browsing centre, which has scanning facility for 

filling the departmental examination online application. 

துணமத்  ததர்வுக்கு  விண்ைப்பிக்கும்  விைைப்பதார்கள்  scanning 
லெதியுள்ர  இணைதர  ணங்களில்  விண்ைப்ப த்திணன  பூர்த்தி  
பெய்  அணுகவும்  
 
 

4. Before registering in One Time Registration, scan the signature and 

recent (not more than 3 months) passport size photograph with blue / white 

background with good clarity and store it in a folder as an image in JPG / 

JPEG format.  

நிந்தப்  பதிவில்  விலங்கணரப்  பதியும்  முன்  ணகபாப்பத்திணனயும்  
ற் றும் அண்ணயில்  (மூன்று  ாதங்களுக்கு  மிகால் ) டுக்கப்பட்ட  
நீயம்  அல்யது  பலள்ணர  நிம  பின்புயம்  பகாண்ட  பதளிலான  பாஸ்தபார்ட்  
அரவியான  நிறற்படத்ணத யும் JPG /JPEG format-ல் தாாக  
ணலத்திருக்கவும் . 

 

 

 

 

5. Please ensure that the photo image should be of 165 x 125 pixels and  

30 kb – 40 kb size and also the signature image should be of 80 x 125 

pixels and 20 kb – 30 kb size with reasonably good quality image. 

நிறற்படம்  165 x 125 pixels  ற்றும்  30kb - 40kb அரவிலும்  ற்றும்  
ணகபாப்பம்  80 x 125 pixels   ற்றும்  20kb ? 30kb அரவிலும்  நல்ய  
தத்துடன்  உள்ரதா  ன்பணத  உறுதி  பெய்து  பகாள்ரவும் . 
 

 

6. In online application Selfie photos / Polaroid photos / without photos / 

and / or signature are not accepted and will be rejected.  Applications not 

complying with these instructions or without clear photograph or other 

than the above mentioned specifications are liable to be rejected.  

தற்படம்  /  தபாயாய்டு  நிறற்படங்கள்  பகாண்ட  / நிறற்படம்  இல்யாத  
ற்றும்  ணகபாப்பமிடப்படாத  விண்ைப்பங்கள்  ற்றுக்  பகாள்ரப்பட  
ாட்டாது . தற்காணும்  அறிவுணகணர  பின்பற்மாத  அல்யது  பதளிலான  
நிறற்படம்  பகாண்டு  பூர்த்தி  பெய்ப்படாத  விண்ைப்பங்கள்  
நிாகரிக்கப்படும் . 

 

 

 

7. If the image of photo and signature exceeds the above given size adjust 

the scanner settings suitably such as DPI resolution, Colors etc. during 

the process of scanning so as to reduce the file size - Ms Paint may also 

be used to resize the scanned image. 

தகாப்பின்  அரவு  ததய  குறிப்பிடப்பட்ட  அரவிணன  தாண்டும்  
பட்ெத்தில்  Scanner settings (அதாலது  DPI resolution, colours etc.) ெரி  
பெய்து  தகாப்பின்  அரவிணன  குணமக்கவும்  அல்யது  Ms Paint 

பன்படுத்தியும்  தகாப்பின்  அரவிணன  குணமக்கயாம் . 
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8. One Time Registration is not an application for Departmental Tests.  It is just collection 

of information from the applicants and giving a separate dashboard to each applicant to 

facilitate them to maintain their own profile. Applicant who wishes to apply for 

Departmental Tests shall click “Apply” against the Departmental Tests notified in the 

Commission‟s Website and use the same USER ID and PASSWORD given for ONE 

TIME REGISTRATION.  Mobile Number of the applicant has to be utilized for creation 

of User ID, i.e. Mobile Number is the User ID forever.  Applicant has to create 

password themselves.  In case, if the applicant forgets the PASSWORD, he / she can 

change or reset them using “FORGOT PASSWORD” Option. The Commission will 

not furnish USER ID / PASSWORD details to the applicants. 

ஒருமுணமப்பதிவு ன்பது ந்தபலாரு துணமத்ததர்விற்கான விண்ைப்பம் அல்ய. இது 
விண்ைப்பதார்களின் விலங்கணரப் பபற்று அலர்களுக்கு தன்விலப் பக்கம் 
ஒன்றிணன உருலாக்க ட்டுத பன்படும். ந்தபலாரு துணமத்ததர்விற்கும் 
விண்ைப்பிக்க விரும்பும் விண்ைப்பதார்கள் ததர்லாணை இணைதரத்தில் 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ர துணமத் ததர்வுகளுக்கான அறிவிக்ணகயில்  “Apply” ன்ம  
உள்ளீடு லழித  நிந்தப்பதிவுக்குரி  பனாரர் குறியீடு ற்றும் கடவுச்பொல் 
ஆகிலற்ணம உள்ளீடு பெய்து விண்ைப்பிக்க தலண்டும். விண்ைப்பதார்கள் 
பனாரர் குறியீடு ற்றும் கடவுச்பொல் ஆகிலற்ணம தாங்கதர உருலாக்கிக் பகாள்ர 
தலண்டும். விண்ைப்பதார் ற்பகனதல ற்படுத்தி கடவுச்பொல் மந்துவிட்டால் 
அதணன “FORGOT PASSWORD”னும் விருப்பத்பதரிவு   மூயம் மீண்டும்  
உருலாக்கயாம்,  ாற்றிக்பகாள்ரயாம். விண்ைப்பதார்களுக்குப் பனாரர் குறியீடு 
ற்றும் கடவுச்பொல் ஆகி விலங்கள் ததர்லாணைத்தால் லறங்கப்படாட்டாது. 
 
 

9. A valid e-mail ID and Mobile Number is mandatory for one time registration. E-mail ID 

and Mobile Number are to be kept in active mode. TNPSC will send all communications 

and messages only to the registered email ID and Mobile. 

ஒருமுணமப்பதிவு (OTR) பெய்லதற்கு பன்பாட்டில் உள்ர மின்னஞ்ெல் முகலரி 
ற்றும் அணயதபசி ண் ஆகிணல கட்டாாகும்.  மின்னஞ்ெல் முகலரி ற்றும் 
அணயதபசி ண் ஆகிலற்ணம பதாடர்ந்து பன்பாட்டில் ணலத்திருக்க தலண்டும். 
ததர்வு பதாடர்பான பெய்திகள் அணனத்தும் விண்ைப்பதார் பதிவு பெய்துள்ர 
மின்னஞ்ெல் முகலரி ற்றும் அணயதபசிக்கு ட்டுத அனுப்பப்படும். 
 

10. Though the applicants furnish details / information in the One Time Registration, the 

details furnished in the application for the Departmental Tests concerned alone will be 

taken into consideration. 

விண்ைப்பதார்கள் ஒருமுணமப்பதிவில் தங்கரது விலங்கணரப் பதிவு 
பெய்திருந்ததபாதிலும் அலர்கள் குறிப்பிட்ட துணமத்ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் 
பபாழுது அந்தத் துணமத் ததர்வுக்கான விண்ைப்பத்தில் பதிவு பெய்த விலங்கள் 
ட்டுத அலர்கள் தரும் விலங்கராக டுத்துக் பகாள்ரப்படும். 
 

11. Please note that all the particulars mentioned in the online application including Name 

of the applicant, Date of  birth, Address, e-mail ID, Centre of Examination etc., will be 

considered as final.  Applicants are hence requested to fill in the online application form 

with utmost care as no correspondence regarding change of details will be entertained. 
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இணைலழியில் ெர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பத்தில் விண்ைப்பதார்கள் தரும் பபர், 
பிமந்த தததி, முகலரி, மின்னஞ்ெல் முகலரி ற்றும் ததர்வு ணம் தபான்ம விலங்கள் 
இறுதிானணலாகக் கருதப்படும். னதல விண்ைப்பதார்கள் தங்கரது விலங்கணர 
உள்ளீடு பெய்யும் பபாழுது மிகுந்த கலனத்துடன் உள்ளீடு பெய்து விண்ைப்பத்ணதப் 
பதிவு பெய்யுாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார்கள். ஒருமுணமப்பதிவு அல்யது இணைலழி 
விண்ைப்பம் ஆகிலற்றில் திருத்தம் தகாரி ததர்லாணைத்தால் பபமப்படும் 
ந்தபலாரு தகாரிக்ணகயும் பரிசீலிக்கப்படாட்டாது. 
 
 

12. The Instructions and Illustration regarding One time Registration are available in 

the website  www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in 

13. ஒருமுணமப்பதிவு குறித்த அறிவுணகள் ற்றும் விரக்கங்கள் www.tnpsc.gov.in / 

www.tnpscexams.in  ன்ம இணைதரத்தில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 
 

14. The Examination fee and the Test code details are available in the 

Commission‟s website (Annexure-III). 

ததர் வுக்  கட்டைம்  ற்றும்  ததர்வுகளுக்கான  குறியீட்டு  ண்                           
ஆகி  விலங்கள்  ததர்லாணை த்தின்  இணை  தரத்தில்  உள்ரன . 
(இணைப்பு -III) 
 

 

15. Fill all the columns of online application since it is mandatory. 

இணைலழி விண்ைப்பத்தில் உள்ர அணனத்து கயங்கணரயும் (Columns) பூர்த்தி  
பெய்லது கட்டாாகும். 
 
 

 

16. Fill the relevant columns including examination center, working details 

(Government Employee only), details regarding disability, 

Communication and Office address, name of the tests, and also the details 

regarding the Second class / Second class Part-D / Third class language 

test may be filled by the candidates who apply for the same. 

இணைலழி  விண்ைப்பத்தில்  உரி  கயங்கணர  அதாலது  ததர்வு  
ணம் , பணி  விலம்  (அசுப்  பணிாரர்  ட்டும் ) ாற்று  திமனாளி                
னில்  அதன்  விலம் , பதாடர்புபகாள்ர  தலண்டி  முகலரி  ற்றும்  
அலுலயக  முகலரி , ததர்வு  தாளின்  பபர்கள்  ற்றும்  இண்டாம்  நிணய  / 
இண்டாம்  நிணய  பகுதி  – ஈ /  மூன்மாம்  நிணய  பாழித்  ததர்வுகளுக்கு  
விண்ைப்பிப்பலர்கள்  அதன்  விலங்கணர  நிப்ப  தலண்டும் . 
 
 

 

17. The candidate should upload the photo and signature in the appropriate 

links (the photo and signature scanned and kept in the folder already may 

be used).  Also carefully read the declaration in this page. 

விண்ைப்பத்தில்  விண்ைப்பதார்கள்  தங்கள்  நிறற்படம்  ற்றும்  
ணகபாப்பத்திணன  உரி  கட்டங்களில்  பதிதலற்மம்  பெய்  தலண்டும்  
(ற்பகனதல  Scan பெய்ப்பட்டுள் ர நிறற்படம்  ற்றும்  
ணகபாப்பத்திணன  பன்படுத்திக்  பகாள்ரயாம் ). தலும்  
இப்பக்கத்திலுள்ர  உறுதிபாழியிணனயும்  கலனாக  படிக்கவும் . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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18. The payment is only through online mode i.e. Net banking / Debit card/ 

Credit card. Other mode of payment will not be allowed/accepted. The 

fee details will be generated automatically for the number of tests the 

candidate has chosen i.e. Registration fee of Rs.30+Rs.200 x No. of 

tests=the amount to be paid. 

விண்ைப்பதார்கள்  தங்கரது  கட்டைங்கணர  இணைலழி  பெலுத்தும்  
முணமயில்  அதாலது  இணைலங்கி  /  பற்று  அட்ணட  /  கடன்  அட்ணட  
முணம  ஆகிலற்றில்  ததனும்  ஒரு  முணமயில்  ட்டுத                                    
ததர்வு  கட்டைத்ணத ச் பெலுத்தயாம் . பிம  லணகக ளில் பெலுத்தப்படும்  
கட்டைம்  அனுதிக்கப்படாட்டாது  / ற்றுக்பகாள்ரப்படாட்டாது.  
ஒவ்பலாரு ததர்விற்கும்  ரூ.200/- ததர்வுக் கட்டைாகவும்,  பதிவுக்கட்டைாக  ரூ.30/-ம் 
தெர்த்து கட்டைத்திற்கான கயத்தில் கணினி தானாகதல பாத்தபதாணகயிணன 
கைக்கிட்டு காட்டும். 
 

 

19. After submitting the payment details in the online application form, wait 

for the intimation from the server.  Meanwhile do not press “back” or 

“Refresh” button to avoid payment failure or double payment. 

விண்ைப்பிக்கும்தபாது கட்டை விலங்கணரப் பதிவு  பெய்த பின்னர், அதற்கான 
தகலல் திணயில் லரும்லண காத்திருக்கவும். இணடயில் “Back” அல் யது  
“Refresh” பபா த்தான்கணர  இக்கால்  காத்திருக்க  தலண்டும் . 
இல்ணயபனில்  பைப்பரிாற்மம்  தணடபடும் . இண்டாம்  முணமாக  
பைம்  பெலுத் தும் சூழ்நிணய  ற்படு ம். இணத  தவிர்ப்பதற்காக க் 
காத்திருக்க  தலண்டும்  
 

20. If the process of online application is successfully completed, a message 

will be sent to the registered mobile number. 

விண்ைப்பத்திணன  ெரிாக  பூர்த்தி  பெய்த  பின்னர்  அது  குறித்து  பதிவு  
பெய்துள்ர  அணயதபசி  ண்ணிற்கு  குறு ஞ்பெய்தி  அனுப்பப்படும் . 

 

V.  General instructions to the candidates: 

விண்ைப்பதார்களுக்கான  பபாதுலான  விதிமுணமகள்  
 

 

1) No need to send the application printout or any other documents to the 

Commission‟s Office. Only Online submission of application is enough 

(except the candidates those who are applying for the II Class / II Class 

Part-D & III Class language tests). 
 

 

ததர் லாணைத்திற்கு  விண்ைப்ப  படிலங்கதரா  அல்யது  
ஆலைங்கதரா  அனுப்ப  ததணலயில்ணய . இணைலழி  மூயம்  
விண்ைப்பித்தல்  ட்டுத  தபாதுானது .  (இண்டாம்  நிணய  /  இண்டாம்  
நிணய  பகுதி -ஈ / ற்றும்  மூன்மாம்  நிணய  பாழித்  ததர்விற்கு  
விண்ைப்பிக்கும்  விண்ைப்பதார்கணர  தவிர்த்து ). 
 

 
 

2) Applicants are advised in their own interest to apply on-line much before 

the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of 
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disconnection / inability / failure to log on to the TNPSC's website on 

account of heavy load on internet/website. 

விண் ைப்பதார்கள்  ததர்வுக்கு  விண்ைப்பிக்க  குறிப்பிட்டுள்ர  கணடசி  
நாள்  லண  காத்திருத்கால்  அதற்கு  முன்னத  தபாதி  காய  
அலகாெத்தில்  விண்ை ப்பிக்குாறு  அறிவுறுத்தப்படுகிமார்கள் . 
பனனில்  கணடசி  நாளில்  அதிகப்படிான  விண்ைப்பதார்கள்  
விண்ைப்பிக்கும்தபாது , விண்ைப்பம்  ெர்ப்பிப்பதில்  தாததா  அல்யது  
பதாழில்நுட்பச்  சிக்கல்கதரா  ற  லாய்ப்புள்ரது . 
 

 

3) TNPSC does not assume any responsibility for the applicants not being 

able to submit their applications within the last date and time on account 

of the aforesaid reasons or for any other reason beyond the control of 

TNPSC. 

தற் கூறி  பதாழில்நுட்பக்  காைங்கரால்  அல்யது  தலறு  
காைங்கரால் , விண்ைப்பதார்கள்  தங்கரது  விண்ைப்பங்கணரக்  
கணடசி  கட்ட  நாட்களில்  /  தநத்தில்  ெர்ப்பிக்க  இயால்  தபானால்  
அதற்கு   ததர்லாணைம்  பபாறுப்பாகாது . 
 

4) Every applicant should have his own e-mail ID and Password. No applicant should share 

his e-mail ID, Password, Mobile Number with any other person.  In case an applicant 

does not have a valid personal e-mail ID, he/ she should create a new e-mail ID before 

applying on-line and must maintain that email account live. 

ஒவ்பலாரு  விண்ைப்பதாரும் தனக்பகன தனி மின்னஞ்ெல் முகலரிணயும் 
கடவுச்பொல்ணயயும் உருலாக்கி ணலத்திருக்க தலண்டும். அலற்ணம ந்தச் 
சூழ்நிணயயிலும் ற்மலர்களுடன் பகிர்ந்து பகாள்ரக் கூடாது. விண்ைப்பதார்கள் 
தங்களுக்களுக்கான மின்னஞ்ெல் முகலரி துமில்ணய னில் அலர்கள் 
விண்ைப்பிக்கும் முன்னர் புதிதாக ஒரு மின்னஞ்ெல் முகலரிண உருலாக்கி 
விண்ைப்பத்ணதச் ெர்ப்பிக்க தலண்டும். மின்னஞ்ெல் முகலரிணத் பதாடர்ந்து 
பன்பாட்டில் ணலத்திருக்க தலண்டும். 

5) Applicants should carefully fill in the details in the On-Line Application at the 

appropriate places and click on the "SUBMIT" button at the end of the On-Line 

Application format.  Before pressing the "SUBMIT" button, applicants are advised to 

verify every particular field in the application.  The name of the applicant or name of his 

/ her father etc., should be spelt correctly in the application as it appears in the 

certificates / mark sheets.  Any change / alteration found may lead to disqualification of 

the candidature. 

விண்ைப்பதார்கள் விண்ைப்பத்தில் அளிக்க தலண்டி விலங்கணர மிகுந்த 
கலனத்துடன் உள்ளீடு பெய்து விண்ைப்பத்திணனச் ெர்ப்பிக்குாறு 
தகட்டுக்பகாள்ரப்படுகிமார்கள். ெர்ப்பிக்கும் முன்னர் தாங்கள் அளித்த விலங்கள் 
அணனத்தும் ெரிாக உள்ரனலா னச் ெரிபார்த்துக் பகாள்ளுாறு 
தகட்டுக்பகாள்ரப்படுகிமார்கள். விண்ைப்பதார்களின் பபர் ற்றும் பபற்தமார் பபர் 
ஆகிலற்ணமச் ொன்றிதழ்களில் உள்ரபடி மிகச்ெரிாகப் பதிவு பெய்யுாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிமார்கள். தற்படி விலங்களில் ாற்மம் காைப்படின் அலர்கரது 
விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்பட லாய்ப்புள்ரது. 
 

 

6) Commission is not responsible for any data transmission loss / online 

interruption or failure. 
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தகலல்  பரிாற்மத்தின்  தபாது  ற்படும்  குணமபாடுகள்  /  இணை  லழி  
கட்டைம்  பெலுத்தும்  முணமயில்  ற்படும்  இடர் பாடுகளுக்குத்  
ததர்லாணைம்  பபாறுப்பல்ய . 
 

7) No physical hall tickets will be sent to the candidates individually. Hall 

Ticket can be downloaded from the Commission‟s Website from a week 

before the commencement of Departmental Examinations till the last day 

of examination by presenting the unique online Application Number and 

Date of birth. 

நுணறவுச்  சீட்டுகள்  தும்  விண்ைப்பதார்களுக்குத்  தனிப்பட்ட  
முணமயில்  ததர்லாணைத்தால்  அனுப்பப்படாட்டாது . 
விண்ைப்பதார்கள்  தங்களின்  தனித்துல  விண்ைப்ப  ண்  ற்றும்  பிமந்த  
தததிண  குறிப்பிட்டு  ததர்லாணை  இணைதரத்தில்  தங்கரது  
நுணறவுச்சீட்டிணன  துணமத்ததர்வு  பதாடங்குலதற்கு  ஒரு  லாத்திற் கு 
முன்பிருந்து  கணடசி  ததர்வு  நாள்  லண  பதிவிமக்கம்  பெய்து  பகாள்ரயாம் . 
 
 

8) Candidates coming without downloaded hall tickets will not be permitted 

to write the examination. 

பதிவிமக்கம்  பெய்ப்பட்ட  நுணறவுச்சீட்டு  இல்யால்  ததர்வுக்கூடத்திற்கு  
லரும்  விண்ைப்பதார்கள்  ததர் பலழுத  அனுதிக்கப்பட  ாட்டார்கள் . 

 

VI. CENTRES OF EXAMINATIONS:- 
 

 The Departmental Examinations will be held at the following Centres:- 

 

Name of 

Centre  

Code 

No 

Name of   

Centre  

Code 

No 

Name of   

Centre  

Code 

No 

Ariyalur 030 Mayiladuthurai 038 Thiruvannamalai 022 

Chengalpattu 033 Nagapattinam 011 Thiruvallur 021 

Chennai 001 
Nagercoil 

(Kanyakumari) 
119 

Thiruvarur 023 

Coimbatore 002 Namakkal 012 Thoothukudi 024 

Cuddalore 003 Perambalur 014 Tiruchirappalli 025 

Dharmapuri 004 Pudukkottai 015 Tirunelveli 026 

Dindigul 005 Ramanathapuram 016 Tirupathur 037 

Erode 006 Ranipet 035 Tiruppur 032       

Kallakurichi 034 Salem 017 Udhagamandalam 013 

Kancheepuram 007 Sivaganga 018 Vellore 027 

Karur 009 Tenkasi 036 Villupuram 028 

Krishnagiri 031 Thanjavur 019 Virudhunagar 029 

Madurai 010 Theni 020 New Delhi 175 
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ததர்வு  ணங்கள் :- 
 துணமத்  ததர் வுகள்  கீழ் க்காணும்  ணங்களில்  நணடபபறும் :- 

ணத்தின்  
பபர்  

குறியீட்டு  
ண்  

 ணத்தின்  பபர்  குறியீட் டு 
ண்  

 ணத்தின்  பபர்  குறியீட்டு  
ண்  

அரிலூர்  030 யியாடுதுணம  038 திருலண்ைாணய  022 
பெங்கல்பட்டு  033 நாகப்பட்டினம்  011 திருலள்ளூர்  021 
பென்ணன  001 நாகர்தகாவில்   

(கன்னிாகுரி ) 
119 திருலாரூர்  023 

தகாம்புத்தூர்  002 நாக்கல்  012 தூத்துக்குடி  024 
கடலூர்  003 பபம்பலூர்  014 திருச்சிாப்பள்ளி  025 
தர்புரி  004 புதுக்தகாட்ணட  015 திருபநல்தலலி  026 
திண்டுக்கல்  005 இாநாதபும்  016 திருப்பத்தூர்  037 
ஈதாடு  006 இாணிப்தபட்ணட  035 திருப்பூர்  032 
கள்ரக்குறிச்சி  034 தெயம்  017 உதகண்டயம்  013 
காஞ்சிபும்  007 சிலகங்ணக  018 தலலூர்  027 
கரூர்  009 பதன்காசி  036 விழுப்பும்  028 
கிருஷ்ைகிரி  031 தஞ்ொவூர்  019 விருதுநகர்  029 
துண  010 ததனி  020 புதுடில்லி  175 
Note / குறிப்பு:- 

The candidates should write the examination only at the Head quarters of the 

District in which they are working, unless or otherwise they are specifically 

permitted by the Tamil Nadu Public Service Commission to write the Examination 

in any other Centre.  This condition will not apply to the unemployed candidates 

and candidates employed in private concerns. 

விண்ைப்பதார்கள்  தாங்கள்  பணிபுரியு ம் ாலட்டத்தின்  தணயநகரில்  தான்  ததர்வு  
ழுத  தலண்டும் . தலறு  ததர்வு  ணத்தில்  ததர்வு  ழுத  தலண்டுபனில்  அதற்குத்  
ததர்லாணைத்தின்  தனிப்பட்ட  அனுதி  பபமதலண்டும் . இந்த  நிபந்தணன  
பணியில்  இல்யாதலர்களு க்கும் , தனிார்  நிறுலனங்களில்  பணிபுரிபலர்களுக்கும்  
பபாருந்தாது . 

VII. CHANGE OF CENTRE 

The candidate will appear for the examination at the centre where he/ she is employed. Any 

subsequent claim, in regard to change of centre made thereafter on submission of online application 

will not be entertained.   
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ததர்வு ணத்ணத ாற்றுதல் 
விண்ைப்பதார் தான் பணிபுரியும் இடத்ணதச் தெர்ந்த ததர்வு ணத்திதயத ததர்வு ழுத 
தலண்டும். விண்ைப்பத்திணன ெர்ப்பித்த பின்னர் ண ாற்மத்திற்கான தகாரிக்ணக 
கலனிக்கப்பட ாட்டாது. 
 
VIII. SCHEDULE OF WRITTEN EXAMINATIONS:-  

 

All the candidates shall be present in examination venue One hour before 

(i.e., 8.30 a.m. forenoon and 1.30 p.m. afternoon) the commencement of the 
examination. However candidates are not allowed inside the venue after 9.00 

a.m and 2.00 p.m in the forenoon and afternoon sessions respectively. 

ததர்வின் காய அட்டலணை:- 
விண்ைப்பதார்கள் ததர்வு  பதாடங்குலதற்கு ஒரு ணி தநத்திற்கு  முன்பாக அதாலது 8.30 
முற்பகல் ற்றும் 1.30 பிற்பகல் ததர்வு  ணத்திற்கு லருணக புரி தலண்டும். முற்பகல் 9.00 ற்றும்  
பிற்பகல் 2.00-க்கு பின்னர் லரும் விண்ைப்பதார்கள் லரும் ததர்வுக் கூடத்திற்குள் 
அனுதிக்கப்படாட்டார்கள். 
 

FEE:-   
 

The fee payable for each of the tests included in the Departmental Examinations is given in 

the Annexure-III. 

ததர்வுக் கட்டைம்:- 
துணமத் ததர்வில் அடங்கியுள்ர ஒவ்பலாரு ததர்வுக்கும் பெலுத்தப்பட தலண்டி ததர்வுக் கட்டைம் 
பிற்தெர்க்ணக –III ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 
Note / குறிப்பு:- 

i) Candidates are at liberty to apply for as many tests as the time table allows.  If a candidate applies 

for two or more tests which are held at one and the same time, he/she will be permitted to write only 

one of the tests which may be decided by him/her, even though all the opted tests appear in the 

Memorandum of admission. 

விண்ைப்பதார்கள் காய அட்டலணையில் உள்ர த்தணன ததர்வுகணரயும் ழுதுலதற்கு 
விண்ைப்பிக்கயாம். ஒரு விண்ைப்பதார், ஒத தநத்தில் நணடபபமவிருக்கும் இண்டு அல்யது 
அதற்கு தற்பட்ட ததர்வுகணர ழுத விண்ைப்பித்திருந்து, அதற்காக இவ்லலுலயகத்திலிருந்து 
அத்ததர்வுகளுக்குரி ததர்வு நுணறவுச் சீட்டு பபமப்பட்டிருந்தாலும், தனது விருப்பப்படி 
அத்ததர்வுகளில் தாலது ஒரு ததர்ணல ட்டுத ழுதுலதற்கு அலர் அனுதிக்கப்படுலார். 
ii) If, for any reason, the Commission is not satisfied as to the trustworthiness of a candidate‟s 

result, the candidate will be required to undergo examination in one or more of the subjects of the 

examinations for which he appeared and his success or failure will be determined on the result of 

such re – examination. 

தாலது காைத்தினால், விண்ைப்பதாருணட ததர்வு முடிவின் நம்பகத்தன்ணயில் 
ததர்லாணைம் னநிணமவு பகாள்ராவிடில், அலர் ழுதி ததர்வின் ஒன்று அல்யது அதற்கு 
தற்பட்ட பாடங்களின் றுததர்வுக்கு அலர் உட்படுத்தப்படுலார்.  இம்றுததர்வின் முடிவுகளின் 
அடிப்பணடயில்  தான் அலருணட  பலற்றி  அல்யது  ததால்வி   நிர்ையிக்கப்படும். 
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IX. SYLLABUS / SCHEME / PATTERN / TYPE OF DEPARTMENTAL EXAMINATION  

துணமத்ததர்வுகளுக்கான பாடத்திட்டம் - ததர்வு அணப்பு முணம  
The detailed syllabus and the pattern / type of Examination / Duration of Examination / 

minimum pass marks (Annexure-II) of the Departmental test 

துணமத் ததர்வுகளுக்கான விரிலான பாடத்திட்டம் ற்றும் ததர்வின் லணக - ததர்வு அணப்பு  முணம- 

ததர்வின் காய அரவு - ததர்ச்சி  பபம ததணலான குணமந்தபட்ெ திப்பபண்கள் (இணைப்பு II ) 
Note / குறிப்பு:- 

Candidates are allowed the option to answer the paper in all the tests either in English or in Tamil 

or partly in English and partly in Tamil, except for the Language Tests, Translation Tests, General 

Educational Test Paper-I, Audit Superintendents of Highways Department - First Paper, Members 

of the Staff of the Tamil Nadu Khadhi and Village Industries Board-First Paper. 

விண்ைப்பதார்கள், பாழித் ததர்வு பாழி பபர்ப்புத் ததர்வு, பபாது கல்வித் தகுதித் ததர்வு தாள்-I, 
பநடுஞ்ொணயத் துணம யில் தணிக்ணக கண்காணிப்பாரர்  தாள்-I, தமிழ்நாடு கதர் கிா பதாழில் 
லாரிம், தாள்-I, ஆகிலற்ணமத் தவி , பிம துணமத் ததர்வுகணர ஆங்கியத்தில் அல்யது தமிழில் 
அல்யது விணடத் தாளின் ஒரு  பகுதிண ஆங்கியத்திலும் றுபகுதிணத் தமிழிலும் கயந்து 
விணடளிக்க அலர்கள் அனுதிக்கப்படுலர். 

X. GENERAL EDUCATIONAL TEST (S.S.L.C. Std.)  

பபாதுக் கல்வித்  தகுதித்  ததர்வு  (ஸ். ஸ். ல். சி. பாடத்திட்டம்) 
 

The classes of persons mentioned in column (2) of Table below are eligible to apply for admission 

to the Examination for the purpose specified in the corresponding entry in column (3) subject to 

production of the certificate obtained from the authorities mentioned in column (4) thereof:- 

 

பபாதுக் கல்வித்  தகுதித் ததர்வு (ஸ். ஸ். ல். சி.  பாடத்திட்டத்தின்படி) கீதற உள்ர 
அட்டலணையின் கயம் (2)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர நபர்கள், அதற்பகதிாகக், கயம் (3)-ல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ர காைங்களுக்காக கயம் (4)-ல் கூமப்பட்டுள்ர தகுதியுணட 
அலுலயரிடமிருந்து பபமப்பட்ட ொன்றிதழுடன் இத்ததர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கயாம். 

 

TABLE 

Sl.  

No 
Classes of Person Purpose 

Competent 

authority to issue 

the Certificate 

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

1. 

 

Members, who do not possess the 

Minimum General Educational 

Qualification, employed in any of the 

Subordinate Services. 

 

To qualify for promotion or 

for transfer to other posts, for 

which the service rules 

prescribe M.G.E.Q 

 

Head of the Department 

concerned. 

 

 

2. 

 

Employees of Local Bodies, 

Corporations, Panchayats, Panchayat 

Unions, Municipalities and Town 

Panchayats. 

 

To qualify for promotion or 

transfer to other posts for 

which Minimum General 

Educational Qualification is 

prescribed. 

District Collector                  

(P.D. Unit) or 

Commissioners / 

Divisional 

Development Officers 

concerned. 
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3. 
Employees of Board High Schools 

and Higher Secondary Schools. 

 

To qualify for promotion or 

transfer to other posts for 

which Minimum General 

Educational Qualification is 

prescribed. 

Chief Educational 

Officer, District 

Educational Officer of 

the District concerned. 

4. 
Employees of Agricultural Marketing 

Committees. 
- Do - 

 

Secretary, Agricultural 

Marketing Committee. 

 

5. 

 

Employees, who do not possess the 

M.G.E.Q., employed in the National 

Cadet Corps Units.  

- Do - 
Director, National 

Cadet Corps, Chennai. 

6. 

Employees, who do not possess the 

M.G.E.Q., employed in Local Library 

Authorities. 

- Do - 

Chairman, Local 

Library Authority, 

Chennai. 

7. 
Employees of State owned 

Corporations. 
- Do - 

Appointing authority 

concerned. 
 

அட்டலணை 

லரிணெ 
ண் நபர்கள் காைம் ொன்றிதழ் அளிக்க 

தகுதியுணட அலுலயர் 
(1) (2) (3) (4) 

1. 

ொர்நிணயப் பணிகளில் பணிபுரியும் 
குணமந்தபட்ெ பபாதுக்கல்வித் 
தகுதி பபமாதலர்கள் 

குணமந்தபட்ெ பபாதுக்கல்வித் 
தகுதி  நிர்ைம் பெய்ப்பட்ட 
பதவிகளுக்கு ாறுதலில் 
அல்யது பதவி உர்வில் பெல்ய 
தகுதி பபறுலதற்கு 

ெம்பந்தப்பட்ட துணமத் 
தணயலர் 

2. 

உள்ராட்சிகள், ாநகாட்சிகள், 
ஊாட்சிகள், ஊாட்சி 
ஒன்றிங்கள், நகாட்சிகள், 
தபரூாட்சிகள் ஆகிலற்றின் 
பணிாரர்கள் 

தற்படி அந்தந்த ாலட்ட ஆட்சிர் 
(ஊாட்சி லரர்ச்சி ) 

3. 
லாரி உர்நிணயப் பள்ளிகள், 
தனிணயப்பள்ளிகள் 
ஆகிலற்றின் பணிாரர்கள் 

தற்படி 
அந்தந்த ாலட்டங்களின் 
முதன்ணக் கல்வி அலுலயர், 
ாலட்டக் கல்வி அலுலயர் 

4, தலராண் விற்பணனக் குழுவின் 
பணிாரர்கள் தற்படி பெயாரர், தலராண் 

விற்பணனக் குழு 

5. 
ததசி ாைலர் பணடப்பிரிவில் 
பணிாற்றும் குணமந்தபட்ெக் 
கல்வித் தகுதி இல்யாத 
பணிாரர்கள் 

தற்படி இக்குநர், ததசி ாைலர் 
பணட, பென்ணன 

6. 
லட்டா நூயக ஆணைக்  
குழுக்களில் பணிாற்றும் 
குணமந்தபட்ெக் கல்வித் தகுதி 
பபமாத பணிாரர்கள் 

தற்படி தணயலர், லட்டா நூயக 
ஆணைக் குழு, பென்ணன 

7. 
அசுக்கு பொந்தான 
கறகங்களில் பணிபுரியும்  
பணிாரர்கள் (state owned 
Coporation) 

தற்படி பணி நினம் பெய்யும் 
ெம்பந்தப்பட்ட அலுலயர்கள் 
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Note / குறிப்பு:- 

i) The authority competent to issue the certificate in respect of persons employed in the Revenue 

Department, Commercial Taxes Department and Survey and Land Records Department shall be the 

Collector of the District, the Deputy Commissioner of Commercial Taxes concerned and the 

Deputy Director of Survey and Land Records, respectively. 

லருலாய்த் துணமயில் பணிபுரியும்  அலுலயர்கள் அம்ாலட்ட ஆட்சிரிடமிருந்தும், லணிக லரித் 
துணமயில் பணி புரியும் அலுலயர்கள் ெம்ந்தப்பட்ட லணிகலரித் துணம துணை 
ஆணைரிடமிருந்தும், நிய அரணல ற்றும் பதிவுருக்கள் துணமயில் பணி புரியும் அலுலயர்கள் 
அத்துணமயின் துணை இக்குநரிடமிருந்தும் ொன்றிதணறப்பபம தலண்டும்.  
 
ii) The candidates who apply for GENERAL EDUCATIONAL TEST (SSLC STANDARD) should 

furnish the particulars along with certificate of eligibility duly attested by their Head of the 

Department in the format furnished below and handover the same to the Invigilator on the last day 

of the examination.  Failure to do so will be liable for rejection of their application. 

பபாதுக் கல்வித் தகுதித் ததர்வுக்கு (S.S.L.C. தம்) விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதார்கள், தங்கள் 
துணமத் தணயலால்  ொன்பமாப்பமிடப்பட்ட தகுதிச் ொன்றுடன் கீழ்க்கண்ட படிலத்தில் 
தகாப்பட்டுள்ர விலங்கணர பூர்த்தி  பெய்து துணமத் தணயலரின் ொன்பமாப்பத்திணனப் பபற்று 
ததர்வு நாரன்று ததர்வுக் கூடத்திற்கு டுத்து லதலண்டும். ததர்வு முடிந்தவுடன் இதணன அணமக் 
கண்காணிப்பாரரிடம் ஒப்பணடக்க தலண்டும். அவ்லாறு பெய்த் தலறின் விண்ைப்பங்கள் 
நிாகரிக்கப்படும். 
 

FORMAT 

1.  Name of the Post held by him/her    

2. Whether his/her services have been regularized or 

whether he has been appointed temporarily and the 

services to which he/she belong to. 

 

3.   Basic pay in the Post held by him/her  

4.   Period of Service rendered so far in the Post.  

5. Highest Educational Qualification (attested copy of 

Mark List to be enclosed) 

 

6.  Whether Provincialised  or non- Provincialised  

7.  Reason for which he/she has applied for admission 

to General Educational Test of the SSLC Standard. 

 

 

Place:                                               Signature with Designation  

                                                                   Office Seal 

XI.SECOND / THIRD CLASS LANGUAGE TEST : 

i) The Second Class Language Test (Tamil), is conducted for persons in Government Service and 

for persons aspiring for Government service, who have passed S.S.L.C. Public Examination, but 

have not studied Tamil as one of the Languages, or not studied the high school course in Tamil 

medium of instruction.  Such candidates should submit a copy of SSLC Mark List / T.C. during the 

Viva Voce Examination. 
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இண்டாம் -  மூன்மாம் நிணய பாழித் ததர்வு 
இண்டாம் நிணய பாழித் ததர்வு (தமிழ்) ன்பது தமிழ்நாடு அசுப்பணியில் தெர்ந்த  - தெ விணறயும் 
நபர்கள் பள்ளியிறுதி லகுப்பு ததர்ச்சி லண, தமிழ் பாழிண பாட பாழிாகதலா ற்றும் பயிற்று 
பாழிாகதலா கற்கால், தலறு  பாழிணக் கற்மலர்களுக்காக நடத்தப்படுகிமது. தற்படி 
விண்ைப்பதார்கள் பள்ளியிறுதி லகுப்பு ததர்ச்சி  ொன்றிதழ்கள்  - ாற்றுச் ொன்றிதழ்களின் 
நகல்கணர தநர்முகத் ததர்வின் தபாது ெர்ப்பிக்க தலண்டும். 
 

ii) THE THIRD CLASS LANGUAGE TEST (VIVA VOCE) in Tamil/Telugu is conducted only 

for Assistant Curators in the Government Museum and in Hindi / Kannada / Malayalam / Telugu / 

Urdu for Probationary Sub-Registrars and Probationary District Registrars in the Registration 

Department. Hence the above candidates are directed to inform the details of their employment in 

the applications without fail. 

மூன்மாம் நிணய பாழித் ததர்வு – தமிழ் ற்றும் பதலுங்கு பாழிகளுக்கு அசு 
அருங்காட்சிகங்களில் Assistant Curator பதவியில்  உள்ரலர்களும், இந்தி, கன்னடம், 
ணயாரம், பதலுங்கு  ற்றும் உருது ஆகி பாழிகளுக்கு பதிவுத்துணமயில் துணைப்பதிலாரர் 
ற்றும் ாலட்டப் பதிலாரர் பதவியில் உள்ரலர்களும் விண்ைப்பிக்கயாம். னதல, 
இவ்விண்ைப்பதார்கள் தாங்கள் பணிபுரியும் விலத்ணத தலமாது பதரிவிக்குாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிமார்கள். 
 

iii) The candidates who satisfy the above conditions alone need apply for these tests and those who 

are not covered under the above categories are not eligible to apply for the test. The applications if 

any, received from candidates other than that of the two categories mentioned above will be 

rejected summarily / or made ineligible for the said tests, as the case may be. 

தற்காணும் நிபந்தணனகளுக்குட்பட்ட விண்ைப்பதார்கள் ட்டுத இத்ததர்வுகளுக்கு 
விண்ைப்பிக்க தலண்டும். அவ்லாறில்யாத விண்ைப்பதார்களின் விண்ைப்பங்கள் முழுணாக 
நிாகரிக்கப்படும் - அல்யது  இத்ததர்வுகளுக்கு விண்ைப்பிக்க தகுதிற்மலாக்கப் படுலார்கள். 

 

iv) The candidates, who are applying for the II  / II Class Part-D and III class language test 

should send the downloaded copy of applications immediately without fail to the Commission‟s 

office.(Test Code Nos: 019 & 201, 202, 203, 204, 205, 206 & 207) 

இண்டாம் நிணய /  இண்டாம்நிணய பகுதி-ஈ ற்றும் மூன்மாம் நிணய பாழித் ததர்விற்கு 

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதார்கள், பதிவிமக்கம் பெய்து பபமப்படும் விண்ைப்பத்தின் 
நகலிணன ததர்லாணைத்திற்கு அனுப்பி ணலக்க தலண்டும்.  (ததர்வு குறியீட்டு ண்கள் 019 & 

201, 202, 203, 204, 205, 206 & 207) 
 

XII. DIFFERENTLY ABLED CANDIDATES / ாற்றுத்திமனாளிகள் : 
i)  The candidates those who are differently abled must mention the disability in the online 

application without fail.  They should produce the proof of evidence in the Examination hall, 

compulsorily. 

ாற்றுத் திமனாளி விண்ைப்பதார்கள், அலர்களின் இயாண லணகயிணன விண்ைப்பத்தில் 
தலமால் குறிப்பிட தலண்டும். தலும், ாற்றுத் திமனாளி குறித்த ஆதாத்திணன கட்டாாக 
ததர்வு அணமயில் ெர்ப்பிக்க தலண்டும். 
ii) Persons with benchmark disabilities in the category of blindness / locomotor disability – both 

arm affected / cerebral palsy the facility of scribe shall be given, if so desired.  In case of other 

categories of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe can be allowed on 
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production of a certificate to the effect that, the person concerned has physical limitations to write 

including that of speed, and a scribe is recommended to write examination in his behalf, from the 

Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Medical Superintendent of a Government Health Care 

Institution, in the proforma annexed in Appendix -I, if so desired by that person. 

பார்ணலத்திமன் குணமபாடு,  இரு ணககளும் பாதிக்கப்பட்ட இக்க குணமபாடு ற்றும் பபருமூணர 
லாதம் உணட  ாற்றுத்திமனாளிகள், விருப்பத்தின் தபரில், உதவிாரர்கள் அர்த்திக்பகாள்ர 
அனுதிக்கப்படுலார்கள்.  உதவிாரர் தகாரும் இத ாற்றுத் திமனாளி விண்ைப்பதார்கள்,  ததர்வு 
ழுத இயாணயினால், உதவிாரர் அர்த்திக்பகாள்ர பரிந்துணத்து முதன்ண ருத்துல 
அலுலயர் - அறுணல சிகிச்ணெ நிபுைர் - அசு சுகாதா நிறுலன ருத்துலக் கண்காணிப்பாரால், 
லறங்கப்பட்ட ொன்றிதழ் (இணைக்கப்பட்ட படிலத்தில் Appendix-I) ெர்ப்பிக்க தலண்டும். 
 

iii) Differently abled candidate will be allowed extra time in the ratio of 20 minutes per hour (both 

Objective and Descriptive type of examination) for writing the departmental examination. 

ாற்றுத்திமனாளி  விண்ைப்பதார்கள் ததர்வு ழுதுலதற்கு ஒரு ணி தநத்திற்கு இருபது நிமிடம் 
ன்ம விகிதத்தில் (பகாள்குறி லணக ற்றும் விரிலான விணட ழுதும் லணக ததர்வுகள்) கூடுதல் 
தநம் லறங்கப்படும். 
 

iv) The Chief Invigilator shall arrange for the scribes and the scribes will be paid remuneration by 

the Commission. 

ததர்பலழுதுலதற்கு உதவிாரர்கணர முதன்ண கண்காணிப்பாரர் ற்பாடு பெய்லார். 
அலர்களுக்கு திப்பூதிம் ததர்லாணைத்தால் லறங்கப்படும். 
 

v) Before closure of the examination, the scribe will read what he/she has written in the answer 

book so as to ensure the correctness of the dictation.  A declaration to this effect should be given by 

such candidates with thumb impression/signature. 

ததர்வின் முடிவில், விண்ைப்பதார் கூறிணதத்தான உதவிாரர் ழுதியுள்ரார் ன்பணத உறுதி 
பெய்யும் பபாருட்டு, உதவிாரர் விணடத்தாளில் தான் ழுதிணதப் படித்துக்காட்டுலார். இதற்கான 
ொன்றிதணற விண்ைப்பதார் தனது பபருவில் தணக பதிவு பெய்து  - ணகபாப்பமிட்டு அளிக்க 
தலண்டும். 
 

vi) Candidates who are unable to make use of their own hands due to any infirmity to hold the 

answer books or turn the pages for answering the questions are allowed the assistance of a mazdoor 

subject to the conditions that the candidate has to engage an uneducated mazdoor to hold the book 

and turn the pages at his own cost.  

விணடத்தாள்கணரக் ணககரால் பிடித்து அதன் பக்கங்கணரத் திருப்புலதற்கு இயாத 
விண்ைப்பதார் நிபந்தணனகளுக்குட்பட்டு  உதவிாரர் (Mazdoor) ஒருலர் உதவியுடன் ததர்வு 
ழுத அனுதிக்கப்படுலார். இவ்லாறு உதவி பெய்லதற்கு ழுத்தறிவு இல்யாத ஒருலண 
(Uneducated  Mazdoor) விண்ைப்பதாத தன் பொந்த பெயவில் நிமித்துக் பகாள்ர தலண்டும். 

XIII. GENERAL INSTRUCTIONS / பபாதுலான விதிமுணமகள்: 
 

1. Any communication intended for the Commission must be made in writing with the 

particulars of Application Number assigned to him, the centre chosen by him/her and the 

name of the test for which he/she has applied and the Register Number, if any assigned to 

him/her and addressed only to the Controller of Examinations.  If a reply is sought, a self-

addressed and sufficiently stamped envelope should be sent so as to comply with his/her 

request.  
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ததர்லாணைத்திற்கு அனுப்பப்படும் வ்விதத் தகலலும், ழுத்து மூயாக, 
விண்ைப்பதாருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட விண்ைப்ப ண், விண்ைப்பதார் விண்ைப்பித்துள்ர 
ததர்வின் பபர், பதிவு ண், ததர்ந்பதடுத்துள்ர ததர்வு ணம் ஆகி விலங்கள் 
குறிப்பிடப்பட்டு ததர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுலயருக்கு ட்டுத முகலரியிடப்பட தலண்டும். 
றுபாழி தலண்டியிருப்பின், தன் முகலரியுடன், தபாதி அஞ்ெல் வில்ணய ஒட்டப்பட்ட 
உணமயும் அனுப்பப்பட தலண்டும். 
 

2. A candidate submitting an application to the Departmental Examinations will abide by all 

the rules in force. 

துணமத் ததர்வு ழுதுலதற்கு விண்ைப்பம் ெர்ப்பிக்கும் ஒரு விண்ைப்பதார், ததர்வுகள் 
பதாடர்பாக நணடமுணமயிலிருக்கும் விதிகளுக்கு உட்பட்டலாலார். 

3. Candidates should sit for the examination only at the centre mentioned in the Memorandum.  

Candidates appearing at a centre other than the one mentioned in the Memorandum should 

produce an order from the Tamil Nadu Public Service Commission in which change of 

centre has been permitted. 

விண்ைப்பதார்கள் அனுதிக்  குறிப்பாணையில் குறிப்பிட்டுள்ர ததர்வு ணத்தில்தான் 
ததர்வு ழுததலண்டும். அனுதிக் குறிப்பாணையில் கண்டுள்ர ததர்வு ணத்தில் 
இல்யாது தலறு ணத்தில் ததர்வு ழுதுபலர்கள் தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் 
ததர்லாணைத்திடமிருந்து பபற்ம ததர்வு ண  ாற்மம் அனுதிக்கப்பட்டதற்கான 
குறிப்பாணைணக் காண்பிக்க தலண்டும். 

4. No candidates whose name is not in the Attendance Sheet will be admitted into the 

examination hall.  

ததர்வுக்கு அனுதிக்கப்பட்டலர்களின் லருணக பபர் பட்டிலில் பபர் இல்யாத லரும் 
ததர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுதிக்கப்பட ாட்டார்கள். 

  
 

5. Candidates should bring with them to the examination hall on each day of the examination 

the Memorandum of admission issued to them for inspection by the Invigilator and if they 

fail to do so they will not be allowed to write the examination.   

விண்ைப்பதார்கள் அனுதி குறிப்பாணைண ஒவ்பலாரு ததர்வு நாளின் தபாதும் டுத்து 
லதலண்டும். அவ்லாறு பெய்த் தலறுபலர்கள் ததர்வு ழுத அனுதி   றுக்கப்படுலர். 
 

6. Smoking is prohibited in the examination hall. 

ததர்வு கூடத்தில் புணகப் பிடிப்பது தணட பெய்ப்படுகிமது. 
7. No candidates suffering from any contagious disease will be admitted into the examination   

hall.  

பதாற்று தநாயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ர விண்ைப்பதார்கள் ததர்வுக்கூடத்திற்குள் 
அனுதிக்கப்படாட்டார்கள். 

8. The candidates are required to attend both objective and descriptive type of  

Departmental Examinations compulsorily for the Test Codes for which both objective 

and descriptive type of examinations are prescribed.   

ஒருங்கிணைந்த பகாள்குறி லணக ற்றும் விரிந்துணக்கும் லணக துணமத் ததர்வுகளுக்கு 
விண்ைப்பதார்கள் பகாள்குறி லணக ற்றும் விரிந்துணக்கும் லணகபன அணப் 
பபற்ம இண்டு லணகத் ததர்வுகளுக்கும் கட்டாாக லருணக புரிதலண்டும். 
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9. The candidates are required to obtain minimum pass marks in both types (objective &          

descriptive) for considering them as passed in the Departmental Tests where combination of 

objective and descriptive type of examinations is prescribed in respect of  the Departmental 

Test.  

 விண்ைப்பதார்கள் பகாள்குறி லணக ற்றும் விரிலான விணட ழுதும் லணகயில் 
ஒருங்தக அணப்பபற்ம தற்படி துணமத்ததர்வுகளில் இண்டு லணகத் ததர்வுகளிலும் 
ததர்ச்சி பபம நிர்ையிக்கப்பட்ட குணமந்தபட்ெ ததர்ச்சி திப்பபண்கணரக் கட்டாாகப் 
பபற்மால்தான் குறிப்பிடப்பட்ட துணமத்ததர்வில் ததர்ச்சி பபற்மலாக கருதப்படுலர். 

8 

10. No candidates will be allowed to leave the examination hall till the closure of the      

examination. 
 

ந்தபலாரு விண்ைப்பதாரும் ததர்வுக்குரி தநம் முடிலதற்கு முன்பாகத் ததர்வுக் 
கூடத்ணத விட்டுச் பெல்ய அனுதிக்கப்படாட்டார். 

 

 

11. Strict silence should be maintained in the examination hall. 

ததர்வுக்கூடத்திற்குள் கண்டிப்பாக அணதி கணடபிடிக்கப்பட தலண்டும். 
 

XIV.  SPECIAL INSTRUCTIONS FOR COMPUTER BASED ONLINE TEST 

      கணினி  லழி இணை ததர்வு முணமக்கான சிமப்பு விதிமுணமகள்  
     

i) The candidate has to appear for the examination where he/she has been allotted to the 

examination.  Change of centre or venue is not permitted.  He/She has to carry the Hall 

Ticket (Admission Card) and same has to be produced at the examination venue.  Each 

candidate will be assigned a computer to take up the examination.  Candidates will be 

provided with a user name and password to login the system.  Necessary instructions 

will be displayed on screen.  Kindly read all the instructions carefully.   

விண்ைப்பதார்கள் அலர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ததர்வு ணத்தில் ட்டுத ததர்வு 
ழுத தலண்டும்.  ததர்வு ணத்திணன ாற்மம் பெய் அனுதிக்கப்பட ாட்டாது. 
விண்ைப்பதார்கள் நுணறவுச் சீட்டிணன ததர்வு ணத்திற்குக் பகாண்டு பென்று 
காண்பிக்கப்பட தலண்டும். விண்ைப்பதார்கள் பனாரர் குறியீடு ற்றும் 
கடவுச்பொல்ணயப் பன்படுத்தி  கணினியில் புகுபதிணக பெய் தலண்டும். திணயில் 
ததான்றும் அணனத்து அறிவுணகணரயும் கலனாகப் படிக்கவும். 
 
 

ii) Candidates are not permitted to carry any electronic and/or communication device into 

the examination hall.  They are advised not to bring the electronic gadgets with them.   

விண்ைப்பதார்கள் மின்னணு ற்றும் தகலல் பதாடர்பு ொதனங்கணர ததர்வு 
அணமக்குள் பகாண்டு பெல்ய அனுதியில்ணய. அதனால் மின்னணு ொதனங்கணர 
டுத்து ல தலண்டாம் ன அறிவுறுத்தப்படுகிமார்கள். 
 

iii) Computer Based Test, is similar to paper pen shading test.  

கணினி லழி ததர்வு ன்பது, தாளின் மீது ழுதுதகால் பகாண்டு விணடண நிப்பும் 
ததர்வு தபான்மதத. 

 

iv) In Computer Based Test, questions with four options each will be displayed in the 

computer screen.  

கணினி லழி ததர்வில், நான்கு விணடகள் திணயில் ததான்றும். 
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v) Candidate can use only the mouse to select the correct answers and proceed with 

answering the questions.  

விண்ைப்பதார்கள் சுட்டிணப் பன்படுத்தி ெரிான விணடயிணன ததர்ந்பதடுத்து 
தகள்விகளுக்கு பதியளிக்கயாம். 
 

vi) Candidates will be provided with a paper for doing rough work.  After closure of the 

examination, rough sheet will be collected. 

விண்ைப்பதார் ஒவ்பலாருலருக்கும், லழிமுணமகளுக்காக பன்படுத்தும் பபாருட்டு 
தனித்தாள் லறங்கப்படும். ததர்வு முடிவுற்ம பின் தனித்தாள் திரும்பப் பபமப்பட்டுவிடும். 
 

vii) Candidate has to click the best answer to the question.  Candidates can proceed to the 

next question by clicking next button. Or previous question by clicking previous button.  

விண்ைப்பதார்கள் உரி விணடயிணன பொடுக்க தலண்டும். விண்ைப்பதார்கள், 
„next‟ ன்ம  பபாத்தணன பொடுக்குலதன் மூயம் அடுத்த தகள்விக்கு பெல்யயாம் 
அல்யது  „previous‟ ன்ம  பபாத்தணன பொடுக்குலதன் மூயம் முன்புள்ர தகள்விக்கு 
பெல்யயாம். 
 

viii) Candidates can review any question and the answers, and the answers can be changed at 

any time before the closure of examination. They can skip the questions also, if they 

desire so. 

விண்ைப்பதார்கள் ந்த தகள்வியிணனயும் பார்ணலயிடயாம், ததர்வு முடியும் 
தநத்திற்கு முன் ப்தபாது தலண்டுானாலும் விணடயிணன ாற்மயாம். அலர்கள் 
விரும்பினால், சிய தகள்விகளுக்கு விணடளிக்கால் அடுத்த தகள்விக்கும் பெல்ய 
முடியும். 

ix) The Question and optional answers will be shuffled randomly and displayed to the 

candidate.  

ஒவ்பலாரு விண்ைப்பதாரின் திணயிலும், தகள்விகள் ற்றும் விணடகளின் லரிணெ 
ாற்மம் பெய்ப்பட்டிருக்கும். 
 

x) Candidate can submit their answers at any time during the examination.  

விண்ைப்பதார்கள், ததர்வு தநத்திற்குள் ப்பபாழுது தலண்டுானாலும் தங்கரது 
விணடயிணன ெர்ப்பிக்கயாம். 

    

xi) Once the answers are submitted, the candidates have no option to proceed further.  

விணடயிணன ெர்ப்பித்த பிமகு ததர்விணன பதாட முடிாது. 
 

xii) If the candidate fails to submit their answers, the system will automatically submit the 

answers to the server, at the closure of the examination.  

விண்ைப்பதார்கள் தங்கள் விணடயிணன ெர்ப்பிக்க தலறும்பட்ெத்தில், ததர்வு முடியும் 
தருலாயில் தானாகதல விணடகள் ெர்ப்பிக்கப்பட்டுவிடும். 

 

xiii) No computer knowledge is required to take up the Computer Based Test. Knowledge in 

Mouse operation is suffice to take up the Computer Based Test.  

கணினி லழி ததர்விற்கு, சுட்டியிணன வ்லாறு பன்படுத்துலது ன்று பதரிந்தாதய 
தபாதுானது, கணினிறிவு அலசிமில்ணய. 
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xiv) The question and answers can be zoomed to the required level for the candidates with 

visual impairment.  Candidates have to sign the attendance sheet and affix thumb 

impression for verification of his/her identity. All the activities of the candidates with the 

mouse will be recorded in the server and a log file will be created for future reference. The 

Examination Hall will be under camera surveillance. To acquaint with the operation of 

Mouse and the CBT, the candidates can take up the mock test available in the 

Commissions website ( www.tnpsc.gov.in ) and they can practice the usage of mouse in 

the mock test.  Mock test is similar to the CBT to be held on the day of examination.  In 

the Mock test, all the steps are given similar to the CBT.  Candidate can practice the mock 

test as many times as he/she likes. 

பார்ணலக் குணமபாடுள்ரலர்கள், தகள்வி ற்றும் விணடகணர ததணலக்தகற்ப ழுத்து 
லடிலங்கணர பபரிதாக்க முடியும். விண்ைப்பதார்கள், தங்கரது அணடாரத்ணத உறுதி 
பெய், லருணகத்தாளில் ணகபாப்பமிட்டு பபருவில் தணகயிணனப் பதிவு பெய் 
தலண்டும்.  சுட்டியின் அணனத்து பெல்பாடுகளும் தெணலகத்தில் தெமிக்கப்பட்டு,  
பின்னாளில் பார்ணலயிடுலதற்கிைங்க, தகாப்பு உருலாக்கப்படும். ததர்லணம புணகப்படக் 
கருவி மூயம் கண்காணிக்கப்படும். ததர்லாணை இணைதரம் (www.tnpsc.gov.in)- ல் 
உள்ர ாதிரி ததர்விணன பறகுலதன் மூயம், கணினி லழி ததர்வில்,  சுட்டிணக் 
ணகாளும் முணமயிணன அறிந்துபகாள்யாம். ாதிரி ததர்வு ன்பது, ததர்வு  நாரன்று 
நணடபபறும் கணினி லழியில் நணடபபறும் இணை ததர்வு தபான்மது. ாதிரி ததர்வில் 
படிப்படிான அணனத்து விலங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ரது. விண்ைப்பதார்கள் ாதிரி 
ததர்விணன த்தணன முணம தலண்டுானாலும் பறகிக் பகாள்ரயாம். 

 

xv) Answer sheet answered in a Departmental test other than the test mentioned by the 

candidate in the application/specified in the Hall Ticket will be invalidated. 

விண்ைப்பதார்கள் விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர அல்யது அனுதிச்சீட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ர துணமத்ததர்வு அல்யால் தலறு துணமத்ததர்விணன ாற்றி ழுதும் 
விணடத்தாள் பெல்யாததாக்கப்படும். 

 

XV. SPECIAL INSTRUCTIONS FOR DESCRIPTIVE TYPE / PATTERN OF EXAMINATION  

 விரிலான   விணட ழுதும் ததர்வு  முணமக்கான சிமப்பு விதிமுணமகள் 

a. The candidates will be supplied with descriptive answer booklets with Preprinted 

Personalized Bar Coding Sheet attached to it containing self-description of the 

candidate like Photo, Name, Register No., Test Code No. /  Name of the Departmental 

Test, Date of the Examination, Venue of the Examination etc.  

விண்ைப்பதாருணட புணகப்படம், பபர், பதிவு ண், ததர்வுக்குறியீட்டு ண் -– 

துணமத்ததர்வின் பபர், ததர்வு  நாள் ற்றும் ததர்வுக் கூடம் தபான்ம விலங்கள் 
அடங்கி தனித்துலான தன் வில பட்ணட தாளுடன் கூடி விரிலான விணட 
ழுதும் விணடத்தாள் லறங்கப்படும். 

 

b. It is the responsibility of the candidate to confirm as to the personal particulars printed 

in the Bar Coding Sheet are related to him / her before answering.  

விண்ைப்பதார்களுக்கு லறங்கப்பட்ட தனித்துலான தன் வில பட்ணட தாளில் 
அச்சிடப்பட்டு இருக்கும் தம்ணப்பற்றி விலங்கள் ெரிாக உள்ரனலா ன்பணத 

http://www.tnpsc.gov.in/
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பதியளிக்க துலங்குமுன் உறுதி பெய்து பகாள் தலண்டிது விண்ைப்பதாரின் 
பபாறுப்பாகும். 

c. Before starting to write the descriptive type of examination, candidates should check 

the bar code in the answer sheet given to them.  If the answer sheet is defective in any 

way ask the Room Invigilator to replace it. 

விண்ைப்பதார்கள் ததர்வு ழுதத் பதாடங்குமுன் தங்களுக்கு லறங்கப்பட்டுள்ர 
தனித்துலான தன் வில பட்ணட தாள் விணடத்தாளில் பட்ணடக் குறிமுணம (bar code) 

இடப்பட்டுள்ரதா ன ெரிபார்த்துக் பகாள்ரவும். தலும், விணடத்தாள் 
வ்லணகயிதயனும் குணமபாடுணடதாக இருந்தால் அதணன ாற்றிக் 
பகாடுக்கும்படி அணமக் கண்காணிப்பாரரிடம் தகட்கயாம். 

d. Candidates are instructed to read the instructions to candidates on the reverse side of 

the bar coding sheet in the descriptive answer booklets.   

தனித்துலான தன் வில பட்ணட தாளின் பின் பக்கம் உள்ர 
விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுணகணர கலனாகப் படிக்கவும். 

e. Candidates are instructed to enter the number of pages answered by him in the space 

provided in the bar coding sheet. 

விண்ைப்பதார்கள் தங்கரால் விணடளிக்கப்பட்ட பக்கங்களின் ண்ணிக்ணகண 
தன் வில பட்ணட தாளின் அதற்பகன பகாடுக்கப்பட்டுள்ர இடத்தில்  நிப்பப்பட 
தலண்டும். 

f. Candidates are allowed to write the descriptive type of examination in ink or ball point 

pen (only blue or black or blue black). 

அணனத்து விணடகணரயும் ணயினால் தான் ழுத தலண்டும்.  விண்ைப்பதார்கள் 
விணடகணர ழுத பந்துமுணனப் தபனாக்கணரயும் பன்படுத்தயாம். அலர்கள் நீயம் 
அல்யது கருப்பு அல்யது கருநீயம் ஆகி ணகளில் ட்டுத ழுத  
அனுதிக்கப்படுகிமார்கள். 
 

g. Candidates are allowed the option to answer the paper in all the tests either in English 

or in Tamil or even to answer any of the papers partly in English and Partly in Tamil 

except the test on translation and the language test which have to be answered only in 

the language chosen by them in their applications. 

பாழி பபர்ப்புத் ததர்வு ற்றும் பாழித் ததர்ணலப் பபாருத்தட்டில் விண்ைப்பப் 
படிலத்தில் குறிப்பிட்டுள்ர பாழியில்தான் விணடகணர ழுத தலண்டும்.  பிம 
துணமத் ததர்வுகணர ஆங்கியத்திதயா அல்யது தமிழிதயா அல்யது விணடத்தாளின் 
ஒரு பகுதிண ஆங்கியத்திலும் றுபகுதிண தமிழிலும் கயந்ததா விருப்பப்படி 
விணடளிக்க அனுதிக்கப்பட்டுள்ரனர். 

h. Before starting to write the examination candidates should verify whether the page 

numbers are also in sequence.  If the Answer Book (Main / Additional) is defective in 

any way ask the Room Invigilator to replace it. 

விண்ைப்பதார்கள் ததர்வு ழுதத் பதாடங்குமுன் தங்களுக்கு லறங்கப்பட்டுள்ர 
விணடத்தாளில் பக்க ண்கள் லரிணொக உள்ரனலா ன்பணதயும் ெரிபார்க்கவும். 
விணடத்தாள் (முதன்ண - கூடுதல்) வ்லணகயிதயனும் குணமபாடுணடதாக 
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இருந்தால் அதணன ாற்றிக் பகாடுக்கும்படி அணமக் கண்காணிப்பாரரிடம் 
தகட்கயாம். 

i. As the candidates details are preprinted in the personalized bar coding sheet, the 

candidates are instructed not to write their register number and test name, etc. 

anywhere in the main Answer Book, or on any other page including in the additional 

answer book, special kind of survey sheets, graph sheet, maps or in the journal sheet if 

any supplied to them.  The answer book of the candidate who violates this instruction 

will be invalidated.   

விண்ைப்பதார்களுக்கு லறங்கப்படும் விணடத்தாளில் தம்ணப் பற்றி தன் 
விலங்கள் அணனத்தும் அச்சிடப்பட்டுள்ரதால் ததர்வு நாடுதலார் தங்கள் பதிவு 
ண்கள் ற்றும் ததர்வு தாள் பபர் ஆகிணலகணர முதன்ண விணடத்தாளில் ந்த 
ஒரு பக்கத்திலும் ழுதக்கூடாது. தலும் அலர்களுக்கு லறங்கப்படும் கூடுதல் 
விணடத்தாளிதயா, நியஅரணலத் துணமக்கான சிமப்பு தாள்களிதயா, கிாஃப் ஷீட், 
லணபடங்கள், ஜர்னல் ஷீட் தபான்மணலகளிதயா அல்யது ற்ம பக்கங்களிதயா 
அலர்கரது பதிவு ண்ணை ழுதக்கூடாது. அவ்லாறு அல்யால் முதன்ண 
விணடத்தாள் ற்றும் ற்ம பக்கங்களில் தங்கரது பதிவு ண்கணர ழுதும் 
விண்ைப்பதார்களின் விணடத்தாள்கள் பெல்யாதணலகராக்கப்படும். 

j. Candidates are strictly forbidden from writing their names or initials or any other 

names or initials on the main or additional answer books.  They should not attach their 

names or initials or any other names or initials even in the order, judgement letter etc.  

EXCEPT WRITING ANSWER TO QUESTION, CANDIDATES ARE 

FORBIDDEN FROM MAKING ANY OTHER MARKS OR WRITNG ANY 

FIGURES OR DRAWING ANY DIAGRAMS IN THE MAIN OR ADDITIONAL 

ANSWER BOOKS. No answer book (whether main or additional) in which these 

instructions are violated will be valued.   
 

விண்ைப்பதார்கள் தம் பபர்கணரதா அல்யது தம் பபர் சுருக்கங்கணரதா 
அல்யது பிம பபர்கணரதா அல்யது அப்பபர் சுருக்கங்கணரதா முதன்ண 
அல்யது கூடுதல் விணடத்தாட்களில் ழுத கண்டிப்பாக தணடபெய்ப்படுகிமார்கள். 
விணடகளில் லரும் ஆணை,  தீர்ப்பு,  கடிதங்கள் முதலிலற்றில் கூட அலர்களுணட 
பபர்கணரதா அல்யது பபர் சுருக்கங்கணரதா அல்யது ற்ம பபர்கணரதா 
அப்பபர் சுருக்கங்கணரதா ழுதக்கூடாது.  வினாவிற்கான விணடகள் தவி 
முதன்ண அல்யது கூடுதல் விணடத்தாட்களில் குறிகணர இடுதல், ண்கணர 
ழுதுதல், படங்கணர லணதல் தபான்மணலகளிலிருந்து விண்ைப்பதார்கள் தணட 
பெய்ப்படுகிமார்கள். இத்தணக விதிகள் மீமப்பட்ட விணடத்தாட்கள் (முதன்ண 
அல்யது கூடுதல்) திப்பீடு பெய்ப்படாட்டா. 

k. The lower part of the left hand pages or if necessary a page or pages of the answer 

books may be used for any rough work.   The rough work should be crossed through 

afterwards. 

விணடத்தாள்களின் கீழ் இடது பக்கம் அல்யது அலசிமிருப்பின் ஓரிரு தாட்கள் 
லழிமுணமகளுக்காகப் பன்படுத்தப்படயாம். அணலகள் பிமகு குறுக்காக 
அடிக்கப்படதலண்டும். 
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l. In answering to practical questions candidates must show the entire detailed working 

in the answer books themselves. 

பெய்முணம வினாக்களுக்கான விணடகள் ழுதும் தபாது விண்ைப்பதார்கள் 
அணனத்து லழிமுணமகணரயும் விணடத்தாள்களிதயத குறித்துக் காட்டல் 
தலண்டும். 

m. In answering papers candidates will on no account be allowed to exceed the time 

allotted for each paper.  Candidate will on no account be allowed to change the test or 

parts of tests offered by them and for which they are admitted. 

ஒவ்பலாரு தாளுக்கும் லணறுக்கப்பட்டுள்ர காய அரவிணன கடந்து விணடகணர 
ழுத விண்ைப்பதார்கள் க்காைத்ணதக் பகாண்டும் அனுதிக்கப்பட 
ாட்டார்கள். க்காைத்ணதக் பகாண்டும் விண்ைப்பதார்கள் அனுதிக்கப்பட்ட 
ததர்ணலத் தவி தலறு ததர்வுகணரதா அல்யது ததர்வுகளின் பகுதிகணரதா 
ாற்றிக் பகாள்ர அனுதிக்கப்படாட்டார்கள். 

n. Candidates should give the correct numbers of the question or sub-divisions in their 

answers.  If they fail to indicate the correct question number or sub-division of a 

question or if they give question number incorrectly they are liable to lose marks. 

வினாக்களின் ெரிான ண்கள் அல்யது உட்பிரிவுகளின்(sub-division) ண்கணர 
தங்கள் பதிலில் ெரிாக குறிக்க தலறினாலும் தலறுதயான வினா ண்கணரக் 
குறித்தாலும் திப்பபண்கணர இறக்க தநரிடும். 
 

o. Candidates should bring authorised books with them for the purpose of answering the 

objective and descriptive type question papers in the test in the case of which the use 

of books are allowed.  Books other than those prescribed for a test will not be allowed 

in answering the paper or papers in the test. Refer to the Commission‟s website 

www.tnpsc.gov.in for the list of books allowed. 

புத்தகங்கணர ணலத்து விணடபழுத அனுதிக்கப்பட்ட பகாள்குறி லணக ற்றும் 
விரிலான விணட ழுதும் துணமத்ததர்வுகளுக்கு விண்ைப்பதார்கதர 
அனுதிக்கப்பட்ட புத்தகங்கணர தங்களுடன் பகாண்டு லருதல் தலண்டும். 
அனுதிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் அல்யால் தலறுபுத்தகங்கணரக் பகாண்டு ததர்வு 
ழுத அனுதிக்கப்படாட்டார்கள். அனுதிக்கப்பட்ட புத்தகங்களின் பட்டிணய 
ததர்லாணை இணைதரம்  www.tnpsc.gov.in-y; காண்க. 

p. No candidates will be allowed to give books or to take books from any other 

candidates during the hours of examination. 

ததர்வு நணடபபறும் தநத்தில் ந்தபலாரு விண்ைப்பதாரும் புத்தகங்கணர 
ற்மலர்களுக்கு பகாடுக்கதலா அல்யது ற்ம விண்ைப்பதார்களிடமிருந்து 
லாங்கதலா அனுதிக்கப்படாட்டார்கள். 

q. Candidates are required to provide themselves with their own pens, ink, and blotting 

paper and instrument boxes.  

விண்ைப்பதார்கதர ழுதுதகால், ண, ணபாற்றித்தாள் ற்றும் கருவிப்பபட்டிகள் 
ஆகிலற்ணம டுத்து லதலண்டும். 

r. The candidates are permitted to use calculators at the examination hall only for writing the 

descriptive type of Examination. 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpsc.gov.in-y/
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விண்ைப்பதார்கள் விரிலான விணட ழுதும் லணகயியான ததர்வுகளுக்கு ட்டும் 
கணிப்புப்  பபாறிண   (Calculator) உபதாகிக்க அனுதிக்கப்படுலர். 

 

XVI General Notes to candidates appearing for the Departmental Examinations 

        துணமத்ததர்வுகள் ழுதும் விண்ைப்பதார்களுக்கான பபாதுலான குறிப்புகள் 
 

1. Any representation regarding the test for which the candidate is admitted should be made 

immediately on receipt of the memorandum of admission. 
 

ததர்வு ழுத அனுதிக்கப்பட்ட விண்ைப்பதார் ததர்வு பதாடர்பான முணமயீடு ணததனும் 
பதரிவிக்க தலண்டியிருப்பின் அதணன அனுதிக் குறிப்பாணை கிணடக்கப் பபற்மவுடன் 
பதரிவிக்க தலண்டும். 
 

2. Candidates should take the examination only at the Examination Hall assigned to his/her 

Register Number. Otherwise their answer books will be invalidated. 

விண்ைப்பதார் அலருணட பதிவு ண்ணுக்கு ஒதுக்கப்பபற்ம ததர்வுக்கூடத்தில் 
ட்டும்தான் ததர்வு ழுத தலண்டும்.  இல்ணயபனில் அலது விணடத்தாள்கள் 
பெல்யாதணலாக்கப்படும். 

3. Candidates should write only the test for which he/she had applied and been admitted 

otherwise his/her answer books will be invalidated. 

விண்ைப்பதார்  ந்த ததர்வுகள்  ழுத விண்ைப்பித்து அனுதிக்கப்பட்டுள்ராதா, அந்த 
ததர்வு ட்டுத அலர் ழுத தலண்டும்.  இல்ணயபனில் அலது விணடத்தாட்கள் 
பெல்யாததாக்கப்படும். 

4. Candidates appearing for the Departmental Examinations are warned that they should not use 

unauthorized books containing commentaries, guides, digests, summaries, etc., or books 

containing notes or unauthorized index noted down in ink or pencil while answering the 

papers with books.  The answer books of the candidates who violate the instructions will be 

invalidated. The candidates will be expelled from the Examination Hall.  They are also liable 

to be debarred from appearing for any of the examinations either for 3 years or for such term 

of years as the Commission decides as fit.   

துணமத்ததர்வுகணர  ழுதும் விண்ைப்பதார்கள் விரக்கவுணயுடன் கூடி 
அங்கீகரிக்கப்படாத நூல்கள், லழிகாட்டிதடுகள், சுருக்க உணகள், பின் சுருக்கங்கள், வினா 
விணட டுகள் தபான்மலற்ணமதா அல்யது நூல்கதராடு ழுதக் கூடி ததர்வுகளில் 
குறிப்புணகணரக் பகாண்ட நூல்கணரதா அல்யது ணால் அல்யது பபன்சியால் 
ழுதப்பட்ட  அனுதிக்கப்படாத குறிப்புணகதராடு கூடி குறியீடுகணரதா உபதாகிக்கக் 
கூடாபதன ச்ெரிக்கப்படுகிமார்கள்.   தற்காணும்  அறிவுணகணர மீறுபலர்களின் 
விணடத்தாள்கள் திருத்தப்படாட்டா, ததர்வுக்கூடத்திலிருந்து அலர்கள் பலளிதற்மம் 
பெய்ப்படுலர்.  தலும், அத்தணகதார் மீண்டும் ந்தபலாரு ததர்வு ழுதுலதினின்றும் 
மூன்று லருடங்களுக்தகா அல்யது ததர்லாணைம் தக்கபதனக் கருதும் காய அரவிற்தகா 
வியக்கி ணலக்கப்படுலர். 

5. In the case of the Civil and Criminal Judicial Test and the Criminal Judicial Test the books 

containing bare Acts that need not necessarily be Government Publications. 
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குடிமுணம ற்றும் குற்மவில் நீதிமுணம (Civil and Criminal Judicial Test). ற்றும் 
குற்மவில் நீதிமுணம  (Criminal Judicial Test) ததர்வுகளுக்குரி ெட்டப் பிரிவுகணர ட்டும் 
பகாண்டுள்ர புத்தகங்கள் அசு பலளியீடுகராக இருக்க தலண்டும் ன்ம அலசிமில்ணய. 

6. The books containing only bare Acts and Rules (without any notes or commentaries or 

explanations) need not necessarily be Government publication. 

குறிப்புணகள், கருத்துணகள் அல்யது விரக்கவுணகள் துமில்யாத பலறும் ெட்டங்கள் 
ற்றும் விதிகள் ஆகிலற்ணமக் பகாண்டுள்ர புத்தகங்கள் அசு பலளியீடுகராகதல இருக்க 
தலண்டும் ன்ம அலசிமில்ணய. 

7. As far as Registration Department Test is concerned, the examinees are permitted to use 

guides containing only circulars and orders issued by Inspector – General of Registration, 

Government and Board of Revenue and also the Judgement relating to the Department. All 

other guides, digests, summaries, etc. are prohibited. 

பதிவுத் துணமணப் பபாருத்தட்டில், பதிவுத்துணமத் தணயலர், அசு ற்றும் லருலாய் 
லாரித்தினால் பலளியிடப்பட்ட சுற்மறிக்ணகள், ஆணைகள் ட்டும் அடங்கி லழிகாட்டி 
நூணயயும்  ற்றும் அத்துணம ெம்பந்தப்பட்ட தீர்ப்புணகணரயும் விண்ைப்பதார்கள் 
பன்படுத்திக் பகாள்ர அனுதிக்கப்படுலார்கள்.  பிம அணனத்து லழிகாட்டி நூல்கள், 
பதாகுப்புகள், சுருக்க உணகள் முதலிணலகணர ததர்வின் தபாது பன்படுத்த தணட 
பெய்ப்பட்டுள்ரது.  

8. Special ruled Sheets for answering question on Book-keeping in the Departmental Test for 

Officers of the Co-operative Department will not be supplied.  Candidates should themselves 

rule the papers in the Answer book.  For this purpose they should bring their own pencil and 

ruler or scale. 

கூட்டுமவுத் துணமத்ததர்வில் லணிகக் கைக்கு முணம வினாத்தாளுக்கு விணடளிக்க 
தகாடிட்ட சிமப்புத் தாள்கள் லறங்கப்படாட்டா.  விண்ைப்பதார் விணடத்தாள்களில் தாத 
தகாடிட்டிக் பகாள்ர தலண்டும்.  இதற்பகன அலர்கள் தம் பொந்த ழுதுதகால் ற்றும் லண 
உருணர அல்யது அரவுதகால் ஆகிலற்ணமக் பகாண்டு லதலண்டும். 

9. A list of Instruments, etc, to be brought by the Candidates appearing for the Survey 

Department Test (Descriptive Type) is as follows:- 

நிய அரணலத் துணமத்ததர்வு ழுதுதலார் பகாை தலண்டி கருவிகளின் பட்டில் 
கீழ்லருாறு :- 
 

i. Plotting Scale: 1:5,000; 1:1,000 (Metric) and Offset scale 

அரவுப்படி லணலதற்கான அரவுதகால் : 1 : 5,000 ;  1 :1,000 (பட்ரிக் ற்றும் 
பெங்குத்தரவுதகால்) 

ii.  Brass Compass -  பித்தணர லண கருவி                                   

iii.  Parallel Ruler -  இணைதகாடு லணவி                        

iv.  Drawing Pen – லண தபனா                   

v.  Pen - தபனா    

vi.  Pencil of plotting, erasers. – அரவுப்படி லணலதற்கான ழுதுதகால், அழிப்பான்கள்                

vii.  Area Square paper 1:5,000; 1:1,000 (Metric)  

      பப்பரவு ெதுத் தாள் : 1 : 5,000 ;  1 : 1,000 (பட்ரிக்) 
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viii.  Protractor - தகாைானி 
 

ix. Colour boxes, brushes, saucers, crow quills and Indian ink, cake or other kinds of ink, if 

necessary for answering the papers in the Survey Test. 
 

நிய அரணலத் துணமத்ததர்வில் விணடளிக்கத் ததணலயிருப்பின் லண்ைக் கயணலப் 
பபட்டிகள் தூரிணககள், தூரிணகத் தட்டுகள், காக்ணக இமகுகள், இந்தின் ண, 
ணக்கட்டி அல்யது பிம லணக ண. 

 

x.  Chamber‟s Mathematical Tables and Boileau‟s Traver‟s Tables for answering questions 

in the Survey Test. 
 

நிய அரணலத் துணமத்ததர்வில் விணடளிக்கத் ததணலயிருப்பின் தெம்பரின் கணித 
அட்டலணை ற்றும் பாய்யரின் டிாலரின் அட்டலணைகள். 

xi.  Metric Computing Scale - பட்ரிக்   கைக்கீட்டு அரவுதகால் 

xii.  Calculator – கணிப்புப் பபாறி 
 
 
 
 

10. The Commission provides separate booklets containing special kind of papers [i.e Time 

Sheet, Line Sheet, Traverse Sheet, Field Measurement Sheet (A4 Sheet), Tracing Sheet, 

Plotting Sheet (A3 Sheet-2Nos.] to the candidates who appear for the Survey Departmental 

Test so as to answer the diagram type of questions.  The candidates should use only the 

special kind of papers provided by the Commission.  If the candidates use the special kind of 

papers attached with question paper or any other sheets, their answer sheets will not be 

evaluated. 

நிய அரணலத் துணமத்ததர்வு ழுதும் விண்ைப்பதார்கள் லணபடம் லணலது பதாடர்பான 
வினாக்களுக்கு விணடளிப்பதற்பகன சிமப்பு லணபடத்தாள்கள் அடங்கி கற்ணமகள் 
(booklets) [Time Sheet, Line Sheet, Traverse Sheet, Field Measurement Sheet(A4 Sheet), 

Tracing Sheet, Plotting Sheet(A3 Sheet-2Nos.] ததர்லாணைத்தால் லறங்கப்படுகிமது.  
அத்தாள்கணர ட்டுத விணடளிக்க பன்படுத்த தலண்டும்.  தவி, வினாத்தாளுடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ர தாள்கணரதா அல்யது தலறு ததனும் தாள்கணரதா பன்படுத்தக் 
கூடாது.  அவ்லாறு பன்படுத்தினால், அத்தாள்கள் திப்பீடு பெய்ப்படாட்டாது. 
 

11. The candidates may be allowed to write with photostat copies of the permitted books 

recommended by the Head of the Department, duly attested by the Group A Officer working 

in their Department and with certificate on number of pages contained in the Photostat copies 

of prescribed books.  

விண்ைப்பதார்கள் புத்தகங்கணரப் பார்த்து ழுதும் ததர்வுகளில் அந்தந்த துணமகளில்                         
(பதாகுதி A-விற்கு குணமாத தகுதியுணட) அதிகாரிகரால் ொன்பமாப்பமிட்ட 
புத்தகங்களின் புணகப்பட நகலிணன (Photostat)  உபதாகிக்க அனுதிக்கப்படுலார்கள்.  
தலும்,  அனுதிக்கப்பட்ட தற்படி புத்தகங்களின் நகல்களில் த்தணன பக்கங்கள் உள்ரன 
ன்று அதிகாரிகரால் ொன்பமாப்பம் அளிக்கப்பட தலண்டும். 

 

12. The use of Government publication containing an index will not be objected to for the 

examination in which books are allowed. 
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அட்டலணைகள் அடங்கி அசு பலளியீடுகணர (புத்தகங்கணரப் பார்த்து விணட ழுதும் 
ததர்விற்கு) உபதாகிக்க றுப்தபதும் இல்ணய. 

13. Candidates are prohibited from introducing into the examination hall any book or portion of a 

book other than those allowed or manuscripts, printed form of paper of any description from 

communicating with or copying from each and from communicating with any person outside 

the examination hall. Candidates are strictly prohibited from writing on the memorandum 

issued to them or on question paper. 

விண்ைப்பதார்கள் அனுதிக்கப்பட்டிாத ந்தபலாரு நூல் அல்யது நூலின் பகுதி அல்யது 
ணகபழுத்துப் பிதி, அச்சுப் படிலங்கள் அல்யது தாலது விரக்கத்தின் அப்பாற்பட்டதுான 
தாளிணனத் ததர்வுக் கூடத்திற்குள் டுத்துல தணடபெய்ப்பட்டுள்ரது. அன்றியும் 
ததர்வுக்கூடத்திற்குள் விண்ைப்பதார்கள் ஒருலதாபடாருலர் பதாடர்பு பகாள்ர ஒருலர் 
ற்மலர் விணடகணரப் பார்த்து ழுத. ததர்வுக்கூடத்திற்கு பலளித உள்ரலர்களுடன் 
பதாடர்பு பகாள்ரத்தணட பெய்ப்பட்டுள்ரது.  விண்ைப்பதார்கள் அலர்களுக்கு 
அளிக்கப்பட்டுள்ர அனுதிக்குறிப்பாணைகளிதயா வினாத்தாட்களிதயா ணதயும் ழுத 
கண்டிப்பாக தணட பெய்ப்பட்டுள்ரது. 

14. Except for the purpose mentioned below candidates are forbidden to ask the Invigilator 

questions of any kind during the examination. 

விண்ைப்பதார்கள் ததர்வு தநத்தின்தபாது கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ர காைங்களுக்காக அன்றி 
கண்காணிப்பாரரிடம் ந்தவிதான தகள்விகணரயும் தகட்கக்கூடாது. 

15. A candidate who wants paper fastener, additional answer books should raise from his / her 

seat and remain standing until the invigilator goes to his/her seat and ascertains his / her 

requirement. 

கூடுதல் விணடத்தாட்கள்  அல்யது தாட்கணர இணைப்பதற்கான நூல் ஆகிணலகணரப் 
பபம விரும்பும் விண்ைப்பதார் தனது இருக்ணகயினின்றும் ழுந்து தனது ததணலயிணனக் 
கண்காணிப்பாரர் லந்து அறியும் லண நின்றுபகாண்டிருக்க தலண்டும். 

16. The candidate will be supplied with the additional answer books only after getting his 

signature in a list maintained by the Chief invigilator for noting the supply of additional 

answer books. 

கூடுதல் விணடத்தாட்கள் ததணலப்படும் விண்ைப்பதார் தணயணக் கண்காணிப்பாரால் 
நிர்லகிக்கப்படும் கூடுதல் விணடத்தாள் அளித்தல் பற்றி பட்டிலில் ணகபாப்பமிட்ட பிமதக 
கூடுதல் விணடத்தாள்கள் லறங்கப்படும். 

17. A candidate who has completed his answer should raise from his seat and remain standing 

until the invigilator takes his answer books.  Similarly at the end of the time prescribed for 

each paper a candidate should stop writing, raise from the seat and remain standing until the 

Invigilator takes his answer books.  Candidates should use additional answer book including 

printed form if any for the main answer books with paper fasteners or thread to be obtained 

from the Invigilator. 

விணடகணர ழுதி முடித்த விண்ைப்பதார் அலது விணடத்தாளிணன கண்காணிப்பாரர் 
லந்துபபற்றுச் பெல்லும் லணயில் தனது இருக்ணகயிலிருந்து ழுந்து நின்று பகாண்டிருக்க 
தலண்டும். அதுதபாயதல ஒவ்பலாரு ததர்வுத்தாளுக்கும்  லணறுக்கப்பட்ட தநம் 
முடிந்தவுடன் ழுதுலணத நிறுத்திவிட்டு  கண்காணிப்பாரர் தன்னிடமிருந்து 
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விணடதாள்கணரப் பபற்றுச் பெல்லும்லண இருக்ணகயிலிருந்து ழுந்து  
நின்றுபகாண்டிருக்க தலண்டும். விண்ைப்பதார்கள் கூடுதல் விணடத்தாள்கணரயும் 
அச்சுப்படிலங்கள் ததனும் இருப்பின் அலற்றிணனயும் திப்பபண்தாள் அடங்கி முதன்ண 
விணடத்தாளின் கணடசிப் பக்கத்திற்கு பின் ணலத்து கண்காணிப்பாரரிடமிருந்து பபமப்பட்ட 
தாள் இணைப்பாதயா அல்யது நூலினாதயா பிணைக்க தலண்டும். 

18. Candidates are prohibited from taking with them from the examination hall any unused 

answer books. 

விண்ைப்பதார்கள் உபதாகப்படுத்தாத விணடத்தாட்கள் ணதயும் ததர்வுக்கூடத்திலிருந்து 
பலளித டுத்து பெல்ய தணட பெய்ப்படுகிமார்கள். 

19. Candidates are strictly warned that they should not approach the examiners with reference to 

their answer books. Any candidate approaching or attempting to approach an examiner or 

getting other people to approach an examiner on his behalf will be disqualified and will also 

be reported for disciplinary action to the head of the Department in which he may be 

employed. 

விண்ைப்பதார்கள் தங்கள் விணடத்தாட்கள் ெம்பந்தாக ததர்லாரர்கணர அணுகக்கூடாது 
ன்று கடுணாக ச்ெரிக்கப்படுகிமார்கள். ந்த விண்ைப்பதாாலது   ததர்லாரண 
அணுகினாதயா அல்யது அணுக முற்சி பெய்தாதயா அல்யது தனக்காக பிமர் மூயம் 
ததர்லாரண அணுகிட பிமண பன்படுத்தினாதயா அலர் விண்ைப்பதார்  னும் தகுதிண 
இறந்தலாக ஆக்கப்படுலதுடன் இது குறித்து விண்ைப்பதார் மீது ஒழுங்கு நடலடிக்ணக 
டுப்பதற்காக தலண்டி அலர் பணிபுரியும் துணமத் தணயலருக்கு பதரிவிக்கப்படும். 

20. The above penalty will be imposed also in case where candidates make an appeal in their 

answer books invoking the sympathy of examiner in connection with their result. 

தற்கூறி தண்டணனானது ததர்வின் முடிவுகளுக்காக தங்கள் விணடத்தாளில் 
ததர்லாரரின் கருணையிணன தலண்டி முணமயிட்டுக்பகாள்ளும் விண்ைப்பதாருக்கும் 
விதிக்கப்படும். 

21. Any candidate violating any of these instructions or the instructions printed on the second 

page of the main answer book or in the Memorandum of Admission will run the risk of his 

answer books being invalidated or marks being deducted. 

இந்த விதிமுணமகளில் ணதாலது அல்யது முதன்ண விணடத்தாளின் இண்டாம் 
பக்கத்தில் காைப்படும் விதிமுணமகணராலது அல்யது அனுதிக் குறிப்பாணையில் உள்ர 
விதிமுணமகணராலது மீறி பெல்படும் விண்ைப்பதாரின் விணடத்தாள் 
பெல்யாததாக்கப்படும் நிணயக்தகா அல்யது  திப்பபண்கள் குணமக்கப்படும் நிணயக்தகா 
உள்ராக தநரிடும். 

22. Any candidate who does not behave properly towards the Chief Invigilator / Invigilators of 

the Examination Halls / any other inspecting authority or any candidate resorting to 

malpractice of any kind will have his / her answer book invalidated.  He / She is also liable to 

be debarred either for 3 years or for such term of years as the Commission may decide as fit.  

The same penalty will be imposed on any candidate who personally or by letter attempts to 

canvas or bring influence to bear on an examiner or Member of the Commission or its staff, in 

connection with the examination or on whose behalf such attempt is made by any relative, 

friend, patron / official or other persons. The above penalty will be imposed also in case 
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where candidates make an appeal in their answer papers invoking sympathy of examiners in 

connection with their result. 

விண்ைப்பதார் லதனும் ததர்வுக் கூடங்களில் தணயணக் கண்காணிப்பாரரிடம் அல்யது 
கண்காணிப்பாரர்களிடம் அல்யது கண்காணிப்புப் பணியிலிருக்கும் பிம அலுலயரிடம் 
முணமாக நடந்து பகாள்ரத் தலறினாதயா, ந்த லணகயிலும் ஒழுங்கீனாக 
பெல்பட்டாதயா அலது விணடத்தாட்கள் பெல்யாததாக்கப்படும்.   அத்தணக 
விண்ைப்பதார் மீண்டும் ந்தபலாரு ததர்வும் ழுதுலதினின்று மூன்று ஆண்டுகள் 
அல்யது ததர்லாணைம் தீர்ானிக்கும் குறிப்பிட்ட சிய ஆண்டுகளுக்கு வியக்கி 
ணலக்கப்படுலார். விண்ைப்பதார்கள் ததர்வுகள் குறித்து தநரிணடாகதலா, கடிதம் 
மூயாகதலா ஆதவு நாடினாலும், ததர்லாரர் அல்யது ததர்லாணை உறுப்பினர் அல்யது 
ததர்லாணைத்தின் பணிாரர்கள் மீது பெல்லாக்ணகச் பெலுத்த முற்பட்டாலும், அன்னாரின் 
ொர்பாக அலர்கரது உமவினதா,  நண்பதா, ஆதலாரதா, அலுலயதா இவ்லாறு முற்சி 
தற்பகாண்டாலும் விண்ைப்பதார்களுக்கு இத்தண்டணன விதிக்கப்படும். தங்களின் ததர்வு 
முடிவு குறித்துத் ததர்லாரர்களின் பரிவிணனப் பபறுலதற்காக விணடத்தாளில் தலண்டுதகாள் 
விடுக்கும் விண்ைப்பதார்களுக்கும் இத்தண்டணன  விதிக்கப்படும். 
 

23. The answer books containing irrelevant or impertinent or insolent or vulgar answer will be 

invalidated and candidates guilty of writing such answers are also liable to be debarred from 

appearing for future examinations conducted by the Commission.  If the candidate is a 

Government Servant the matter will be reported to the Head of the Department for taking 

disciplinary action. 

தணயப்புக்குப்  பபாருத்தற்ம அல்யது முணமபகட்ட அல்யது துடுக்குத்தனான அல்யது 
இழிலான விணடகணர உணட விணடத்தாட்கள்  பெல்யாதணலகராக்கப்படுலததாடு 
அத்தணக விணடகணர ழுதி விண்ைப்பதார்கள் ததர்லாணைத்தினால் இனி 
நடத்தப்படவிருக்கும் ததர்வுகணர ழுதுலதிலிருந்தும் வியக்கி ணலக்கப்பட தநரிடும். 
அத்தணக விண்ைப்பதார் அசு அலுலயாயிருப்பின் ஒழுங்கு நடலடிக்ணக டுக்கும் 
பபாருட்டு  ெம்பந்தப்பட்ட  துணமத்தணயலருக்கு பதரிவிக்கப்படும். 

24. Requests from candidates for furnishing the cause of failure in the test or for revaluation of 

their answer book will not be complied with.  However the Commission reserves to itself the 

right to get any answer book revalued if in its opinion there are sufficient and valid grounds to 

do so.  

விண்ைப்பதார்களிடமிருந்து ததர்வில் ததர்ச்சி பபமாணக்கான காைங்கணரத் 
பதரிவிக்குாறும் அல்யது விணடத்தாட்கணர று திப்பீடு பெய்யுாறும் தகாரிலரும் 
தலண்டுதகாள்கள் ற்றுக் பகாள்ரப்படாட்டா. ஆயினும், ததர்லாணைத்தின் கருத்தில் 
ந்தபலாரு விணடத்தாளிணனதனும் மீண்டும் திப்பீடு பெய்லதற்கு தகுந்த முகாந்திம் 
இருப்பதாகத் ததான்றின் அவ்லாமான விணடத்தாணர று திப்பீடு பெய்லதற்கான உரிண 
ததர்லாணைத்திற்கு உண்டு. 

25.The results can be accessed through the Commission‟s website: www.tnpsc.gov.in / 

www.tnpscexams.in.   A detailed list containing the Register Numbers, Name, Father‟s Name 

& Date of Birth and address of the successful candidates will be published in the Tamil Nadu 

Public Service Commission e- Bulletin in the Commission‟s website.  
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ததர்ச்சி பபற்மலர்களின் பதிபலண்கள், பபர், தந்ணத பபர், பிமந்த தததி ற்றும் முகலரி 
ஆகிணல அடங்கி முழுவிலப்பட்டில் தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் ததர்லாணை 
இணைதரத்தில் மின்-பெய்தி பலளியீட்டிதறாக பலளியிடப்படும். 
 

26. The request for issue of duplicate Hall Tickets will not be entertained, strictly. 

ாற்று  நுணறவுச் சீட்டு குறித்த தகாரிக்ணககள் கண்டிப்பாக பரிசீலிக்கப்படாட்டாது. 
27. Any clarification may be obtained from the Help Desks No.044-25300336, 25300337,         

25300338 and 25300339. You can also send us your queries at helpdeskdeptl@gmail.com.   

பதளிவுண தலண்டுதலார் 044-25300336, 25300337, 25300338 ற்றும் 25300339 

ஆகி ண்களில் உள்ர உதவி ணத்ணததா அல்யது helpdeskdeptl@gmail.com ன்ம  
மின்னஞ்ெல் முகலரிணதா பதாடர்புபகாள்ரயாம். 

28. Compendium of Office Orders and Instructions to Applicants (Direct Recruitment) test is 

conducted only for the staff of Tamil Nadu Public Service Commission.  Hence the above 

candidates are directed to inform the details of their employment in the application without 

fail.  The applications if any, received from candidates other than the staff of TNPSC, will be 

rejected summarily / or made ineligible for the said tests, as the case may be. 

ஒருங்கணந்த அலுலயக ஆணை ற்றும் விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுணகள் 
(தநடித் பதரிவு) ததர்வு, தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் ததர்லாணை ஊழிர்களுக்காக ட்டும் 
நடத்தப்படுகிமது. னதல,  இவ்விண்ைப்பதார்கள் தாங்கள் பணிபுரியும் விலத்ணத தலமாது 
பதரிவிக்குாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார்கள். அவ்லாறில்யாத விண்ைப்பதார்களின் 
விண்ைப்பங்கள் முழுணாக நிாகரிக்கப்படும் அல்யது  இத்ததர்வுகளுக்கு விண்ைப்பிக்க 
தகுதிற்மலாக்கப்படுலார்கள். 
 

ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுலயர் 
 

   

 நாள்                       : 16.03.2023 

பதாணயதபசி : 044 – 25300300 / 336 / 337 / 338 / 339                                           
இணைதரம்: www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in 
மின்னஞ்ெல் : helpdeskdeptl@gmail.com 
 

 

 

 

Toll Free No.: 1800 419 0958 
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