
 

 

            

அறிவிக்கை எண் : 08/2023 
விரம்ப எண் : 655  

தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் ததர்லாகைம் 
துகமத்ததர்வுைள் – த  2023 

அறிவிக்கை 
விண்ைப்பதார்ைளிடமிருந்து  துகமத்ததர்வுைள் – த  2023--க்ைான விண்ைப்பங்ைள் 

இகைலழி மூயாை ட்டும் லதலற்ைப்படுகின்மன 
 

     துகமத்ததர்வுைளுக்கு விண்ைப்பிக்கும் முன் விண்ைப்பதார்ைளின் விலங்ைகர 
ஒருமுகமப் பதிவு /நிந்தப் பதிவில் பதி தலண்டும் .  அகனத்து விண்ைப்பதார்ைளும் 
ஆதார் எண்கை ைட்டாாை துகமத்ததர்வுக்ைான ஒருமுகமப் பதிவு /நிந்தப் பதிவுடன் 
இகைக்ை தலண்டும் .  பபர், தகயப்பபழுத்து, தைப்பனாரின் பபர் , பிமந்த தததி , 
பணிபுரியும் ாலட்டம் தபான்மலற்றில் ஏததனும் ாற்மம் ததகலப்படின், ஒருமுகமப் பதிவு 
/நிந்தப் பதிவில் ாற்மம் பெய்தபின் விண்ைப்பிக்ை தலண்டும் .  விண்ைப்பதார்ைள் 
விண்ைப்பித்த  பின்னர் ததர்வுக் குறியீட்படண் / ததர்வு கம் / பபர்/தந்கத பபர் / 
லது/ பிமந்த தததியில் திருத்தம் தபான்ம தைாரிக்கைைள் ஏற்றுக் பைாள்ரப்படாட்டாது .  
எனதல, விண்ைப்பதார்ைள் மிகுந்த ைலனத்துடன் விண்ைப்பத்திகன ெர்ப்பிக்கும்படி 
அறிவுறுத்தப்படுகிமார்ைள். 

 

     விண்ைப்பதார்ைள் இகைலழி மூயாை ட்டுத துகமத்ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்ை 
தலண்டும்.  பிம லகைைளில் பபமப்படும் விண்ைப்பங்ைள் ஏற்றுக் பைாள்ரப்படாட்டாது .  
விண்ைப்பக் ைட்டைம் பெலுத்தியிருந்தாலும் அகல நிாைரிக்ைப்படும். 

 

ததர்வின் பபர்                                :  துகமத்ததர்வுைள் – த  2023 
அறிவிக்கை நாள்                           :    16 .03.2023 
விண்ைப்பிக்ை ைகடசி நாள் :    15 .04.2023  அன்று  11.59 பிற்பைல் 
ததர்வு நகடபபறும் தததிைள் :   
 
ைணினி லழியியான பைாள்குறி லகை 
ததர்வுைள்  (40% / 60% / 80% / 100%) 

15.05.2023 முதல் 19.05.2023 லக  
(5 நாட்ைள் / 10 அர்வுைள்) 

விரிந்துகக்கும் லகை ததர்வுைள் 
 (20% / 40% / 60% / 100 %) 

22.05.2023 முதல் 25.05.2023 லக  
(4 நாட்ைள் / 8 அர்வுைள்) 

  
 



 

 

 
ததர்வு   நகட பபறும் தநம் : ைாகய 9.30 முதல் நண்பைல் 12.00 லக ற்றும் பிற்பைல் 2.30     

முதல் 5.00 லக (அந்தந்த ததர்வுைளுக்தைற்மலாறு ததர்வு 
தநம் ாறுபடும்)        

ததர்வு ைட்டைம்                          : பதிவு ைட்டைாை ரூ .30/-ம், ஒவ்பலாரு ததர்விற்கும் ததர்வு 
ைட்டைம் ரூ.200/-ம் தெர்த்து இகைலழி மூயாை ட்டுத 
பெலுத்தப்பட தலண்டும் . பிம லகைைளில் பெலுத்தப்படும் 
ைட்டைங்ைள் அனுதிக்ைப்பட ாட்டாது / 
ஏற்றுக்பைாள்ரப்படாட்டாது. 

 

 

 

பபாதுலான விலங்ைள்: 
 

1. துகமத் ததர்வுைள் த 2023-ன் அறிவிக்கைக்ைான இகைப்பு II ற்றும் இகைப்பு  
III-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு நகடபபறும்.   அகனத்து பைாள்குறி லகை ததர்வுைள் (100 
ெதவீதம் ற்றும் பகுதிரவு அதாலது 40 ெதவீதம் / 60 ெதவீதம் / 80 ெதவீதம்) ட்டும் 
ைணினி லழி ததர்லாை  நகடபபறும்.  அகனத்து விரிந்துகக்கும் லகை ததர்வுைள் 
(100 ெதவீதம் ற்றும் பகுதிரவு அதாலது 20 ெதவீதம்/ 40 ெதவீதம் / 60 ெதவீதம்) 
ஏற்பைனதல  உள்ர, விகடத்தாளில் எழுதும் முகமயிதயத நகடபபறும். 
அகனத்து பைாள்குறிலகை ததர்வுைளும், ஒரு நாளுக்கு இண்டு அர்வு (2 sessions 

per day) என்ம  லகையில் 5 நாட்ைள் நகடபபறும். அகனத்து விரிந்துகக்கும் லகை 
ததர்வுைளும், ஒரு நாளுக்கு இண்டு அர்வு (2 sessions per day) என்ம லகையில் 4 
நாட்ைள்  நகடபபறும். எனதல,  இகைப்பு-IV-ல்  உள்ர அட்டலகைப்படி,  
துகமத்ததர்வுைள் 9 நாட்ைளுக்கு நகடபபறும். அகனத்து பைாள்குறிலகை 
ததர்வுைளும் ைணினி லழி ததர்லாைவும்,   அகனத்து விரிந்துகக்கும் லகை 
ததர்வுைளும் ஏற்பைனதல உள்ர முகமான எழுதும் முகமயியான ததர்லாைவும் 
இகைப்பு II-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு ‘புத்தைத்துடன் கூடி/புத்தைமின்றி’ ததர்லாை 
பின்பற்மப்படும். எனதல, ஒருங்கிகைந்த  பைாள்குறி ற்றும் விரிந்துகக்கும் லகை 
ததர்வுைள் (46 ததர்வுைள்), தனித்தனித நடத்தப்படுலதால்,  விண்ைப்பதார்ைள் ஒரு 
ததர்விற்கு இருதலறு தினங்ைளில் ததர்பலழுத தநரிடும். 
 

2. விண்ைப்பதார்ைள் ைாய அட்டலகையில் உள்ர எத்தகன ததர்வுைகரயும் 
எழுதுலதற்கு விண்ைப்பிக்ையாம்.  ஒரு விண்ைப்பதார் ஒத தநத்தில் 
நகடபபமவிருக்கும் இண்டு அல்யது அதற்கு தற்பட்ட ததர்வுைகர எழுத 
விண்ைப்பித்திருந்து அதற்ைாை இவ்லலுலயைத்திலிருந்து அத்ததர்வுைளுக்குரி 
ததர்வு நுகறவுச்சீட்டு பபமப்பட்டிருந்தாலும், தனது விருப்பப்படி அத்ததர்வுைளில் 
ஏதாலது ஒரு ததர்கல ட்டுத  எழுதுலதற்கு அலர் அனுதிக்ைப்படுலார். 

 

3. விண்ைப்பங்ைள் ததர்லாகை இகைதரம் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in 
மூயாை ட்டுத பதிவு பெய்ப்பட தலண்டும். 
 

http://www.tnpsc.gov.in/


 

 

4. விண்ைப்பிக்கும் தபாது ைட்டை விலங்ைகரப் பதிவு பெய்த பின்னர், அதற்ைான 
தைலல் திகயில் லரும் லக ைாத்திருக்ைவும்.  இகடயில் “Back”  அல்யது “Refresh” 

பபாத்தான்ைகர  இக்ைால்  ைாத்திருக்ை  தலண்டும் என்பதகன 
ைலனத்தில் பைாள்ர தலண்டும்.  இல்கயபனில் பைப்பரிாற்மம் தகடபடும்.  
இண்டாம் முகமாை பைம் பெலுத்தும் சூழ்நிகய ஏற்படும்.  இகத தவிர்ப்பதற்ைாைக் 
ைாத்திருக்ை தலண்டும்.   விண்ைப்பதார் பிற்ைாயத் ததகலக்ைாை விண்ைப்ப 
நைலிகன பதிவிமக்ைம் பெய்து கலத்திருக்ையாம். ததர்லர்ைள் ததர்வுக் ைட்டைம் 
பெலுத்தும் தபாது தெகல லறங்ை தாதாகும் தலகரயில்  ததர்வுக்ைட்டைத்கத 
ஒன்றுக்கு தற்பட்ட முகமயில் பெலுத்தியிருப்பின் அத்ததர்வுக்ைட்டைம் 
ததர்லாகைத்தால் திருப்பி லறங்ைப்படாட்டாது. ததர்லர்ைளின் இச்பெலுக்கு 
ததர்லாகைம் பபாறுப்தபற்ைாது. 

 
 

5. விண்ைப்பதார்ைள் ஒவ்பலாரு ததர்விற்கும் ரூ.200/- ததர்வுக் ைட்டைாைவும், 
பதிவுக்ைட்டைாை ரூ.30/-  ம் தெர்த்து இகைலழி  பெலுத்தும் முகமயில் அதாலது 
இகைலங்கி / பற்று அட்கட / ைடன் அட்கட முகம ஆகிலற்றில் ஏததனும் ஒரு 
முகமயில் ட்டுத ததர்வு ைட்டைத்கத பெலுத்தயாம்.  பிம லகைைளில் 
பெலுத்தப்படும் ைட்டைங்ைள் அனுதிக்ைப்பட ாட்டாது/ அவ்லாறு 
பெலுத்தப்பட்டிருந்தால் ைட்டைம் திருப்பித் தப்படாட்டது. 
 

6. துகமத்ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதார்ைள் அண்கயில் எடுக்ைப்பட்ட 
(மூன்று ாதங்ைளுக்கு மிைால்)  பாஸ்தபார்ட் அரவியான நீயம் அல்யது பலள்கர 
நிம பின்புயம் பைாண்ட பதளிலான நிறற்படத்கத இகைலழி விண்ைப்பத்தில் 
பதிதலற்மம் பெய் தலண்டும். நிறற்படத்தின் அரவு 30kb - 40kb ற்றும்  165 x 125 

pixels  அரவி லும்  ற்றும்  கைபாப்பம்  20kb ? 30kb ற்றும்  80 x 125 pixels 

அரவிலும்  நல்ய  தத்துடன்  இருத்தல்  தலண்டும் . தற்படம்  / தபாயாய்டு  
நிறற்படங்ைள்  பைாண்ட  விண்ைப்பங்ைள்  ஏற்றுக்  பைாள்ரப்பட  
ாட்டாது . 

 

7. நிறற்படம்  ற்றும்  கைபாப்பத்திகன  இகைலழி  விண்ைப்பத்தில்  
அதற்ைான  இகைப்புைளில்  முகமத  பதிதலற்மம்  பெய்  தலண்டும் . 
 

8. தற் ைாணும்  அறிவுகைகர  பின்பற்மாத  விண்ைப்பங்ைள்  
பெல்யாததாக்ைப்படும் . 

 

9. ாற்றுத்  திமனாளி  விண்ைப்பதார்ைள் , அலர்ைளின்  இயாக  
லகையிகன  விண்ைப்பத்தில்  தலமால்  குறிப்பிட  தலண்டும் . தலும் , 
ாற்றுத்  திமனாளி  குறித்த  ஆதாத்திகன  ைட்டாாை  ததர்வு  
அகமயி ல் ெர்ப்பிக்ை  தலண்டும் . 
 

10. பார்கலத்திமன்  குகமபாடு , இரு  கைைளும்  பாதிக்ைப்பட்ட  இக்ை  
குகமபாடு  ற்றும்  பபருமூகர  லாதம்  உகட  ாற்றுத்திமனாளிைள் , 
அறிவிக்கையில்  உள்ரலாறு  ருத்துலொன்றிதகற  ெப்பிக்ை  
தலண்டும் . விருப்பத்தின்  தபரில் , உதவிாரர்ைள்  அர்த்திக்பைாள்ர  



 

 

அனுதிக்ைப்படுலார்ைள் . உதவிாரர்  தைாரும்  இத  ாற்றுத்  திம னா ளி 
விண்ைப்பதார்ைள் , ததர்வு  எழுத  இயாகயினால் , உதவிாரர்  
அர்த்திக்பைாள்ர  பரிந்துகத்து  முதன்க  ருத்துல  அலுலயர்  / 
அறுகல  சிகிச்கெ  நிபுை ர் / அசு  சுைாதா  நிறுலன  ருத்துலக்  
ைண்ைாணிப்பாரால் , லறங்ைப்பட்ட  ொன்றிதழ்  (இகைக்ைப்பட்ட  
படிலத்தில் ) ெர்ப்பிக்ை  தலண்டும் . 

 

11. ததர்வு  கங்ைள் :- 
துகமத்  ததர்வுைள்  கீழ் க்ைாணும்  கங்ைளில்  நகடபபறும் . 
(ாற்மத்திற்குட்பட்டது ) :- 

கத்தின் 
பபர்  

குறியீட்டு 
எண்  

கத்தின் பபர்  குறியீட் டு 
எண்  

கத்தின் பபர்  குறியீட்டு 
எண்  

அரிலூர்  030 யியாடுதுகம  038 திருலண்ைாகய  022 
பெங்ைல்பட்டு  033 நாைப்பட்டினம்  011 திருலள்ளூர்  021 
பென்கன  001 நாைர்தைாவில்  

(ைன்னிாகுரி ) 
119 திருலாரூர்  023 

தைாம்புத்தூர்  002 நாக்ைல்  012 தூத்துக்குடி  024 
ைடலூர்  003 பபம்பலூர்  014 திருச்சிாப்பள்ளி  025 
தர்புரி  004 புதுக்தைாட்கட  015 திருபநல்தலலி  026 
திண்டுக்ைல்  005 இாநாதபும்  016 திருப்பத்தூர்  037 
ஈதாடு  006 இாணிப்தபட்கட  035 திருப்பூர்  032 
ைள்ரக்குறிச்சி  034 தெயம்  017 உதைண்டயம்  013 
ைாஞ்சிபும்  007 சிலைங்கை  018 தலலூர்  027 
ைரூர்  009 பதன்ைாசி  036 விழுப்பும்  028 
கிருஷ்ைகிரி  031 தஞ்ொவூர்  019 விருதுநைர்  029 
துக  010 ததனி  020 புதுடில்லி  175 

 
12.  துகமத்ததர்விற்ைான  விண்ைப்பதார்ைளுக்ைான விதிமுகமைள் / 

பாடத்திட்டம் /ததர்வு  அகப்பு  முகம /ததர்வின்  பபர் /ததர்வுக்  குறியீடு / 
ததர்வுைளுக்ைான  ைட்டைம்  / துகமத்  ததர்வுைள் –த 2023-க்ைான  ைாய  
அட்டலகை  ஆகிகல  முகமத  பிற்தெர்க்கை  I, II, III ற்றும்  IV  
எனும்  கீழ்ைாணும்  விலங்ைகர  ததர்லாகைத்தின்  இகைதரம்   
www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in –ல் ைாையாம் . 
   

இகைப்பு -I    துகமத்ததர்வு விண்ைப்பதார்ைளுக்ைான அறிவுகைள்  
இகைப்பு -II   பாடத்திட்டம்  / ததர்வு அகப்பு முகம  
இகைப்பு -III ததர்வின் பபர் / ததர்வுக்குறியீடு / ததர்வுைளுக்ைான ைட்டைம்  
இகைப்பு -IV துகமத் ததர்வுைள் – த  2023-க்ைான ைாய அட்டலகை  

 
 

13.   விண்ைப்பதார்ைள்  தங்ைளின்  தனித்துல  விண்ைப்ப  எண்  ற்றும்  
பிமந்த  தததிக  குறிப்பிட்டு  ததர்லாகை  இகைதரத்தில்  

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/


 

 

தங்ைரது  நுகறவுச்சீட்டிகன   05.05.2023 முதல்  பதிவிமக்ைம்  (Download) 
பெய்துபைாள்ரயாம் . தங்ைரது  பணி ப்பதிதலட்டில்  ததர்ச்சி  குறித்து  
பதியும்  பபாருட்டு  நுகற வுச்  சீட்டிகன  பத்திப்படுத்த  தலண்டும் . 
ாற்று  நுகறவுச்  சீட்டு  குறித்து  பபமப்படும்  தைாரிக்கைைள்  ைண்டிப்பாை  
பரிசீலிக்ைப்பட  ாட்டாது . 

 

14.  விண்ைப்பதார்ைள்  ததர்வு  பதாடங்குலதற்கு  ஒரு  ணி  தநத்திற்கு  
முன்பாை , அதாலது  முற்பைல்  ததர்விற்கு  ைாகய  8.30 ணிக்கும்  ற்றும்  
பிற்பைல்  ததர்விற்கு  1.30 ணிக்கும் , ததர்வு  கத்திற்கு  லருகை  புரி  
தலண்டும் . எனினும்  முற்பைல்  ததர்விற் கு ைாகய  9.00 ணிக்கு  
பின்னரும்  ற்றும்  பிற்பைல்  ததர்விற்கு  2.00 ணிக்கு  பின்னரும்  
லருகை  புரியும்  ததர்லர்ைள்  எலரும்  ததர்வுக்கூடத்திற்கு ள் 
அனுதிக்ைப்படட்டா ர்ைள் . 
 

15.  விண்ைப்பதார்ைள்  பைாள்குறி  லகை  ற்று ம் விரிலான  விகட  
எழுதும்  லகையில்  ஒருங்தை  அகப்  பபற்ம  தற்படி  
துகமத்ததர்வுைளில்  இண்டு  லகைத்  ததர்வுைளிலும் , தனித்தனித , 
ததர்ச்சி  பபம  நிர்ையிக்ைப்பட்ட  குகமந்தபட்ெ  ததர்ச்சி  
திப்பபண்ைகரக்  ைட்டாாைப்  பபற்மால்தான்  குறிப்பிடப்பட்ட  
துகமத்ததர்வில்  ததர்ச்சி  பபற்மலாை  ைருதப்படுலர் . 

 

16.  ததர்வுைளின்  முடிவிகனத்  ததர்லாகைத்தின்  இகைதரம்  
www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in லாயியாை  அறியாம் . 

 

17.  ததர்ச்சி  பபற்மலர்ைளின்  பதிபலண்ைள் , பபர் , தந்கத  பபர் , பிமந்த  
தததி  ற்றும்  முைலரி  ஆகிகல  அடங்கி  முழுவிலப்பட்டில்  
தமிழ்நாடு  அசுப்  பணிாரர்  ததர்லாகை  இகைதரத்தில்  மின்  – 
பெய்தி  பலளியீட்டிதறாை  பலளியிடப்படும் . 
 
 

ததர்வுக்  ைட்டுப்பாட்டு  அலுலயர்  
 
 

 நாள்  :  16.03 .2023   
பதாகயதபசி     : 044-25300300/336/337/338/339 
இகைதரம்  : www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in 
மின்னஞ்ெல்      : helpdeskdeptl@gmail.com 
Toll Free No      : 1800 419 0958 
 

 
 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
mailto:helpdeskdeptl@gmail.com


 

 

 
 
 

APPENDIX – I 

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 
 

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _______________________ 
_________________(name of the candidate with disability) a person with 

______________________________(nature and percentage of disability as mentioned in the 
certificate of disability), S/O/D/o________________________ a resident of 
_______________________________(Village/District/State and to state that He/She as 

physical limitation which hampers his/her writing capabilities owning to his /her disability. 
Due to the above mentioned disability following concession may be given:- 

1. Extra __________hours for writing theory exam. 
2. Allocation of a scribe. 
3. Over looking spelling mistakes and grammatical errors. 

4. Using calculator/assistive devices. 
5. ______________________(any other assistive devices or concessions). 

                            *strike out the non applicable. 
 

Signature 

(Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent /signature of the  notified medical 
authority of a Government health care institution) 

 
Name & Designation 

Name of Government Hospital/Health Care Centre / The notified medical authority 

Place: 
Date:  

 
Signature / Thumb impression   
Of the Differently abled person                                     
 

                

 

 
Note 

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability 
(eg, Visual impairment – Opthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic specialist/PMR.etc). 
 

 

 

(Photo of the 

Differently   Abled  

person and Stamp  to 

be fixed here) 

 


