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தமிழ்நாடு பபாது சார்நிலயப் பணிகளில் அடங்கி ஆாய்ச்சி உதவிாரர் (திப்பீடு ற்றும் பசல்முலம 
ஆாய்ச்சித் துலம)  பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்களில் நேடி நினம் செய்லதற்கான ழுத்துத் நதர்விற்கு  

19.11.2021 அன்று லர இரை லழி மூயம் ட்டுந விண்ைப்பங்கள் லநலற்கப்படுகின்மன. 
 

 

ச்ெரிக்ரக 
 நதர்லாரைத்தின் சதரிவுகள் அரனத்தும் விண்ைப்பதாரின் தலரிரெப்படிந 

நற்சகாள்ரப்படுகின்மன. 
 சபாய்ான லாக்குறுதிகரர சொல்லி , தலமான லழியில் நலரய  லாங்கிதருலதாக கூறும் 

இரடத்தகர்களிடம் விண்ைப்பதார் மிகவும் கலனாக இருக்குாறு ச்ெரிக்கப்படுகின்மனர். 
 இதுநபான்ம தலமான ற்றும் நேர்ரற்மலர்கரால் விண்ைப்பதாருக்கு ற்படும் வ்வித 

இறப்புக்கும் நதர்லாரைம் ந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது . 
 இரைவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அரனத்துத் தகலல்களுக்கும் விண்ைப்பதாந 

முழுப்சபாறுப்பாலார்.  விண்ைப்பதார், நதர்விற்கு இரைலழியில் விண்ைப்பிக்கும் சபாழுது , 
நதனும் தலறு ற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இரை நெரல ரங்கரரநா / 
சபாதுச்நெரல ரங்கரரநா குற்மம்ொட்டக்கூடாது.  விண்ைப்பதார் பூர்த்தி செய்ப்பட்ட 
இரைலழி விண்ைப்பத்திரன இறுதிாக ெர்ப்பிக்கும் முன்னர் ேன்கு ெரிபார்த்த பின்னந 
ெர்ப்பிக்குாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார். 

 
 

விண்ைப்பதார்கள் பதிவுக்கட்டைாக ரூ .150/- (ரூபாய் நூற்று ம்பது ட்டும் ) செலுத்தி தங்கரது 
அடிப்பரட விலங்கரர நிந்தப்பதிவு மூயாக  (OTR) கட்டாாக பதிவு செய்து சகாள்ர நலண்டும் . இந்த 
நிந்த பதிவு முரமயில் பதிவு செய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு செய்த ோளிலிருந்து  
5 லருட காயங்களுக்கு செல்யத்தக்கதாகும் . அதன் பிமகு உரி பதிவுக் கட்டைத்ரதச் செலுத்தி புதுப்பித்துக் 
சகாள்ர நலண்டும். நிந்த பதிலானது ந்த எரு பதவிக்கான விண்ைப்பாக கருதப்படாட்டாது. 

 
 

 
 
 
 

 

 
   

விரம்ப ண். 597 
அறிவிக்ரக ண்: 17/2021                                                                                                                                                                          ோள்: 20.10.2021 

 

தமிழ்ோடு அசுப் பணிாரர் நதர்லாரைம் 
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1. பணியிடங்கள் பற்றி விலங்கள் 
 
 

ல. 
ண். 

பதவியின் சபர் ற்றும் பதவிக் 
குறியீட்டு ண் 

பணியின் சபர் ற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு ண் 

காலிப் பணியிடங்களின் 
ண்ணிக்ரக 

ெம்பர ற்ம முரம 

1)  ஆாய்ச்சி உதவிாரர் 
(திப்பீடு ற்றும் 

பசல்முலம ஆாய்ச்சித் 
துலம) 

(பதவிக் குறியீட்டு ண்:  1861 ) 

தமிழ்நாடு பபாது 
சார்நிலயப் பணி 

(குறியீட்டு ண்:  036 ) 
 

6 

Rs.36,900-

1,16,600/- 

(நிலய-18) 
(ாற்றிலக்கப்பட்ட 

சம்பர முலம) 
 

குறிப்பு 

2. காலிப்  பணியிடங்களுக்கான பகிர்ானப் பட்டில் 
 

இட எதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும். காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்ானப் பட்டில் பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 
 

3. முக்கிான ோட்கள் ற்றும் நேம்:- 
 

 

குறிப்பு:-  
மற்காணும்  பத்தி குறித்து அசிடமிருந்து ஆலைமதும் பபமப்படின், அறிவிக்லகயில் ாறுதலுக்குட்படும் 
இத் நதர்வின் செல்பாடுகளுக்கான உத்நதெ காய நிர்ைம் சதாடர்பாக பிற்நெர்க்ரக – III- காண்க.  
 

 
 
 
 

 குறிப்பிட்டு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாயன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் 
ண்ணிக்ரகானது நதாாானதாகும் . நலும் காலிப்பணியிடங்களின் ண்ணிக்ரக 
ாறுதலுக்குட்டபட்டதாகும். விலங்களுக்கு விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுரகள் பத்தி  
11 (A)-க் காண்க. 

அ) அறிவிக்ரக ோள்  20.10.2021 

         ஆ) 
இரைதரம் மூயம் விண்ைப்பங்கள் 
ெர்ப்பிப்பதற்குரி  இறுதி  ோள் 

 

 19.11.2021 

ழுத்துத் நதர்வு ேரடசபறும் ோள் ற்றும் நேம் 
தாள் 1 (பாடம்) (அலனத்து 
பாடங்கலரயும் உள்ரடக்கிது) 

22.01.2022 முற்பகல் 10.00  ணி முதல் 1.00  ணி லர 

தாள் 2 (சபாது அறிவு) 22.01.2022 பிற்பகல் 03.00  ணி முதல்  5.00  ணி லர 
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4. தகுதிகள் 
(அ)  லது லம்பு  (01..07.2021  அன்றுள்ரபடி) 

பதவியின்  பபர் 

அதிகபட்ச வது 

‚லனமார்‛  (ஆ.தி., 
ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ (வ), 

மி.பி.ல. () சீ.., மி.பி.வ.,  
பி.ல., பி.ல.(மு) தவி 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ (வ), 
மி.பி.ல. () சீ.., மி.பி.வ.,  பி.ல., 
பி.ல.(மு) ற்றும் அரனத்து 

லகுப்புகரரயும் ொர்ந்த 
ஆதலற்ம விதரலகள் 

 ஆாய்ச்சி உதவிாரர் (திப்பீடு ற்றும் 
பசல்முலம ஆாய்ச்சித் துலம)  

30 *  லதிரன பூர்த்தி 
அரட ந்தலாக இருக்க 
கூடாது 

 

வது வம்பு இல்லய 

 

குறிப்பு:- 
 * அசாலை ( நிலய) ண்.91, னிதவர மயாண்லத் (ஸ்) துலம, நாள் 13.09.2021ன்படி, வது உச்ச 
வம்பு 30 ஆண்டுகளிலிருந்து 32 ஆண்டுகராக உர்த்தப்படுகிமது. 
லது லம்புச் ெலுரக 
(i) நிர்ையிக்கப்பட்ட  குரமபாடுரட  ாற்றுத்திமனாளிகள்:-  

            நிர்ையிக்கப்பட்ட லது லம்பிற்கு நல் பத்தாண்டு லர லது லம்புச் ெலுரக சபமத் 
தகுதியுரடலாலார்கள் [தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி முரமரகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 64-
ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு] 

 

(ii) முன்னாள்இாணுலத்தினருக்கு 
அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ (வ), மி.பி.ல. () சீ.., மி.பி.வ.,  பி.ல., ற்றும் பி .ல.(மு) தவி ரன 

லகுப்பிரனச் ொர்ந்தலர்களுக்கு 50 லது  லர ெலுரக லறங்கப்படும் . [தமிழ்ோடு 
அசுப்பணிாரர்கள் (பணி முரமரகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு] 

 

ஆ)ற்கனநல நதனும் எரு பிரிவு / பணி/ பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதார் , முன்னாள் 
இாணுலத்தினர் ன்ம ெலுரகரப் சபம முடிாது . [தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி 
முரமரகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு] 

 

குறிப்பு:- 
(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ (வ), மி.பி.ல. () சீ.., மி.பி.வ., பி.ல., ற்றும்பி.ல.(மு) 

தவி‚ரனநார்‛ாநிய, த்தி அசில் ந்தாண்டுகள் அல்யது அதற்கு நற்பட்டு முரமான 
பணியில் பணிபுரிந்து லருபலர் இப்பதவிக்குரி லது லம்பிற்குள் இருந்தாலும் , இப்பதவிக்கு 
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விண்ைப்பிக்கத் தகுதிற்மலர்கள் ஆலார்கள் . விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுரகள் பத்தி  
3(F) க் காண்க .  [தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி முரமரகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ரலாறு] 

(ii) உச்ெ லது லம்பு  இல்ரய” ன்மால் விண்ைப்பதார் விரம்ப அறிவிக்ரக சலளியிடப்பட்ட 
ோரன்நமா/ பதவிக்கு நதர்வு செய்ப்பட்ட ோரன்நமா, பதவியில் அர்த்தப்பட்ட ோரன்நமா   60  
லதிரன பூர்த்தி செய்திருக்ககூடாது. 

 

ஆ) கல்வித்தகுதி ( 20.10.2021  அன்றுள்ர படி) 
 

விண்ைப்பதார்கள் கீநற குறிப்பிடப்பட்டுள்ர கல்வித்தகுதி ற்றும் அதற்கு இரைான 
கல்வித்தகுதியிரன சபற்றிருக்க நலண்டும். 

Must Possess a first class post-graduate degree in Economics or 

Econometrics or Statistics or Business Administration or 

Mathematics or Social work or Sociology or Anthropology or 

Agricultural Economics or Public Administration.  

குறிப்பு 
1. கல்வித்தகுதிானது பத்தாம் லகுப்பு + பன்னிசண்டாம் லகுப்பு (அ) அதற்கு இலைான கல்வித் தகுதி + 

இரநிலய பட்டம்  + முதுநிலய பட்டம்  ன்ம லரிரெயின்படி பயின்றிருக்க நலண்டும். நதர்வு முடிவுகள் 
அறிவிக்ரக ோரன்நமா அல்யது அதற்கு முன்பாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்க நலண்டும் . (தமிழ்ோடு 
அசுப்பணிாரர்கள்  (பணி முரமரகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு). 

2. குறிப்பிடப்பட்டுள்ர கல்வித் தகுதிகளுக்கான இலைக் கல்வித் தகுதி அறிவிக்லகயின் பிற்மசர்க்லக -I 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ரது. 

3. இரைக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிர நகாரும் விண்ைப்பதார் இரைக்கல்வி ன அறிவிக்கப்பட்ட 
அொரையிரன ொன்மாலைாக ெர்ப்பிக்கும் பட்ெத்தில் அவ்லொரைானது நதர்வுக்கான அறிவிக்ரக 
ோரன்நமா அல்யது அதற்கு முன்னதாகநலா   சலளியிடப்பட்டிருக்க நலண்டும் . நலும், அவ்லொரையிரன 
நதர்லாரைம் நகாரும் சபாழுது ெர்ப்பிக்க அல்யது பதிநலற்மம் செய் நலண்டும் .  தலறும் பட்ெத்தில் 
அவ்விண்ைப்பதாரின் விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும் .  அொரை இத்நதர்வின் அறிவிக்ரக ோளுக்கு பிமகு 
சலளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ற்றுக்சகாள்ரப்படாட்டாது . [விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுரகள் பத்தி ‘’9’ன் 
குறிப்பிரனக் காண்க]. 
 

(இ) உடற்தகுதி  ொன்றிதழ்   
 
 

 பணி நினதிற்காக சதரிவு செய்ப்படும் விண்ைப்பதார்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ர தத்தில்  உடற்தகுதி  
ொன்றிதரறச் ெர்பிக்க நலண்டும் .  ாதிரிப் படிவம் அறிவிக்லகயின் பிற்மசர்க்லக – III –ல் 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ரது.  இச்சான்றிலன பதரிவு பசய்ப்பட்ட மதர்வர் , தனது நின அலுவயரிடம் பணியில் 
மசரும் மபாது சர்ப்பிக்க மவண்டும். 
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பதவியின் பபர் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ர 
பார்ரலயின் தம் 

உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிலம் 

ஆாய்ச்சி உதவிாரர் (திப்பீடு ற்றும் 
பசல்முலம ஆாய்ச்சித் துலம) 

பார்லவ தம் – III (அ) 
அதற்கு மயான 

பசயாட்சி ற்றும் அலச்சுப்  பணி  அல்யாத 
பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ர படிவம் 

 
சதரிவிற்கு லரும்   கண்பார்ரல குரமபாடுரட விண்ைப்பதார்கள் தகுதி லாய்ந்த   அசு கண் 

ருத்துல  நிபுைரிடம்  ( Specialist) கண்பார்ரலத்  தகுதிச்  ொன்றிதரறப்  சபற்று  நின அலுலயரிடம் 
ெர்ப்பிக்க நலண்டும். 
(ஈ) தமிழ் சாழியில் தகுதி 

விண்ைப்பதார்கள் நபாதுான தமிறறிவு சபற்றிருக்க நலண்டும் . (நலும் விலங்களுக்கு 
‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகளில்‛ உள்ர பத்தி 14(I)- காண்க) 
5. அ) கட்டைம் 

அ) பதிவுக் கட்டைம் 
நிந்திப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) ண்.32, பணிாரர் () நிர்லாக சீர்திருத்தத்துரம ,  
ோள் 01.03.2017-இன் படி திருத்திரக்கப்பட்ட கட்டைம். 
குறிப்பு 

நிந்த பதிவில் பதிவு செய்த ோளிலிருந்து ந்தாண்டுகள் முடிவுமாத 
விண்ைப்பதார்கள், இத்நதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் செலுத்துலதிலிருந்து 
வியக்கு  அளிக்கப்படுகின்மனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் கட்டைம் 
குறிப்பு 
கீநற குறிப்பிடப்பட்டுள்ர நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரக சபம தகுதியுரடலர்கள் தவி பிம 
விண்ைப்பதார்கள், இரைலழி  விண்ைப்பத்ரதச் ெர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டைம் 
செலுத்த நலண்டும். 

 
 
ரூ.150/- 

 

குறிப்பு 
(1) விண்ைப்பதார் தங்களுரட எரு முரமப் பதிவுடன் ஆதார் ண்ரை இரைப்பது கட்டாாகும் .  

பநாசட்ரிக் உள்ளிட்ட ஆதார் ண்ணுடன்  சதாடர்புரட தகலல்கள் , விண்ைப்பதார் அரடாரம் 
காணும் நோக்கத்திற்காக ட்டுந பன்படுத்தப்படும் . நதர்லாரைம் அத்தகலல்கரர நெமிக்கநலா , 
ாருடனும் பகிநலா செய்ப்பட  ாட்டாது. விண்ைப்பதார்  எருமுரமப்   பதிவில்  தங்கரது  ஆதார்  
ண்ணிரன  இரைப்பதற்கான எப்புதரய அளிக்குாறு நகட்டுக் சகாள்ரப்படுகின்மனர் . 
விண்ைப்பதாரின் உண்ரத் தன்ரயிரன உறுதி செய்லதற்காக ட்டும் Central Identities Data 
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Repository-க்கு ஆதார் சதாடர்புரட விலங்கரர நதர்லாரைம் பகிர்ந்துக் சகாள்ளும் . 
லருங்காயத்தில் விண் ைப்பிக்க இருக்கும் விண்ைப்பதார் அரனலரும் புதிதாக எருமுரமப் பதிவு 
ண்ரை உருலாக்குலதற்கும் / புதுப்பிப்பதற்கும் / ற்கனநல பன்பாட்டில் உள்ர எருமுரமப் 
பதிவில் உள் நுரறலதற்கும் , ந்த எரு நதர்வு அறிவிக்ரகக்காக விண்ைப்பிப்பதற்கும் ஆதார் 
ண்ணிரன இரைப்பது கட்டாானதாகும் . ‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகளில்‛ உள்ர 
பத்தி  2(B)- காண்க..  

(2) எருமுரமப்பதிவு ன்பது பதிவு செய்தோள் முதல் ந்து ஆண்டுகள் லரசெல்லுபடிாகும் . ந்து 
ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர் , விண்ைப்பதார், எருமுரமப்பதிவிரன(One Time Registration), 
அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திரனச் செலுத்தி கட்டாம் புதுப்பித்துக் சகாள்ர நலண்டும் . 
எருமுரமப்பதிவு ன்பது நதர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து ாறுபட்டதாகும் . விண்ைப்பதார் 
நதர்வு ழுத விரும்பும் எவ்சலாரு நதர்விற்கும் , தனித்தனிந இரைலழியில் விண்ைப்பிக்க 
நலண்டும். [விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகளில்‛ உள்ர பத்தி 2(C)- காண்க]. 

(3) நிந்த பதிவில் பதிவு செய்து பதிவுக்கட்டைான ரூ50/- 01.03.2017க்கு முன்  செலுத்தி தற்நபாது 
அனுதிக்கப்பட்ட நிரயயில் உள்ர ற்றும் 01.03.2017க்கும் பின்  ரூ .150/- செலுத்தி நிந்த  பதிவிரன 
செய்தலர்கள் பதிவுக் கட்டைம் செலுத்த வியக்களிக்கப்படுலார்கள். 

 
 
 

ஆ) நதர்வுக் கட்டைச் ெலுரக:- 
 

லரக ெலுரக 
1) ஆதிதிாவிடர்/ ஆதிதிாவிடர்(அருந்ததிர்),  கட்டைம் செலுத்த நதரலயில்ரய 
2)  பறங்குடியினர் கட்டைம் செலுத்த நதரலயில்ரய 
3) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (வ), 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர்  () 
சீர்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
லகுப்பினர் 

மூன்று முரம ட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதரலயில்ரய 

4)இஸ்யாமில்யாத பிற்படுத்தப்பட்ட 
லகுப்பினர் /பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்யாமி 
லகுப்பினர் 

மூன்று முரம ட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதரலயில்ரய 

5)  முன்னாள் இாணுலத்தினர் இண்டு முரம ட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதரலயில்ரய. 

6)நிர்ையிக்கப்பட்ட குரமபாடு களுரட 
ாற்றுத்திமனாளிகள் 

கட்டைம் செலுத்தத் நதரலயில்ரய. 
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7) ஆதலற்ம விதரலகள் கட்டைம் செலுத்தத் நதரலயில்ரய. 
குறிப்பு 

(i) முந்ரத விண்ைப்பங்களில் நகாப்பட்ட கட்டைெலுரக , உரிரகரர உள்ரடக்கி சாத்த 
நதர்வுக்கட்டை இயலெ லாய்ப்புகளின்ண்ணிக்ரக கைக்கிடப்படும். 

(ii) விண்ைப்பதார் சபறும் இயலெ லாய்ப்புகளின் ண்ணிக்ரகானது சதரிவின் ந்நிரயயிலும் 
நதர்லாரைத்தால் ெரிபார்க்கப்படும்.  

(iii) விண்ைப்பதார் தம்முரட முந்ரத விண்ைப்பங்கள் சதாடர்பான தகலல்கரர ரமத்து 
விண்ைப்பக்கட்டைம் செலுத்துலதிலிருந்து கட்டை வியக்கு தலமாகக்  நகாரும்பட்ெத்தில், 
அலருரட விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படுலதுடன் , நதர்லாரைத்தால் ேடத்தப்படும் நதர்வுகள்  / 
சதரிவுகளில் கயந்து சகாள்லதிலிருந்து எருலருட காயத்திற்கு வியக்கி ரலக்கப்படுலார்.  

(iv) விண்ைப்பதார் நதர்வுக்கட்டைவியக்கு சதாடர்பான இயலெ ெலுரகரப் சபறுலதற்கு  ‚ஆம்‛ 
அல்யது ‚இல்ரய‛ ன்ம விருப்பங்கரர கலனாக நதர்வு செய்யுாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார் . 
விண்ைப்பம் சலற்றிகாக ெர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் , சதரிவு செய்ப்பட்ட விருப்பங்கரர ாற்மம் 
செய்நலா,  திருத்தம் செய்நலா இயாது.  

(v) விண்ைப்பதார், தங்களுரட தன்விலப்பக்கத்தின் Application History-ல் நதான்றும் 
தகலல்கரரப் சபாருட்படுத்தால் நதர்வுக்கட்டைச்ெலுரக இதுலர த்தரன முரம 
பன்படுத்தப்பட்டுள்ரது ன்பரத தங்களின் சொந்தேயன் கருதி கைக்கிட்டு ரலத்துக்சகாள்ளுாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிமார். 

(vi) கட்டைச்ெலுரக நகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பானது  விண்ைப்பிக்கப்பட்ட பதவிகரரப் 
சபாருட்படுத்தால் விண்ைப்பதார்களுக்கு அனுதிக்கப்பட்ட சாத்த இயலெலாய்ப்புகளின் 
ண்ணிக்ரகயிலிருந்து எரு லாய்ப்பு குரமக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

(vii) அனுதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இயலெ லாய்ப்புகரர சபற்றுக்சகாண்ட விண்ைப்பதார் / 
நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரகர சபம  விரும்பாத விண்ைப்பதார் / நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரகக்கு 
தகுதிற்ம விண்ைப்பதார் நதர்வுக்கட்டைச்ெலுரக நகாருகிமாா ன்ம நகள்விக்கு திாக  
‚இல்ரய‛ ன்ம விருப்பத்திரன சதரிவு செய்நலண்டும் . அவ்விண்ைப்பதார் நிர்ையிக்கப்பட்ட 
நதர்வுக்கட்டைம் செலுத்தும் முரம மூயம் நதரலான கட்டைத்திரன செலுத்த நலண்டும். 

(viii) விண்ைப்பதார் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த நேத்திற்குள் விண்ைப்பத்திரன 
ெர்ப்பிக்கவில்ரயசன்மால்,  விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும் . (‚விண்ைப்பதார்களுக்கான 
விதிமுரமகளில்‛  பத்தி - 6-ல் உள்ரலாறு)  

6. நதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தும் முரம 
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 நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.150/-  (ரூபாய் நூறு ட்டும் ) இரைலழியில் ட்டும்  (இரை லங்கி/ பற்று 
அட்ரட/ கடன் அட்ரட)   விண்ைப்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்ட இறுதி ோளிற்குள் செலுத்த நலண்டும் . 

 விண்ைப்பதார்கள் நெரலக்  கட்டைமும் இரைத்து  செலுத்த நலண்டும். 
 விண்ைப்பதார்களின் கட்டைச் ெலுரகக்கான தகுதியின் அடிப்பரடயில்தான் நதர்வுக்கட்டைம் 

செலுத்துலதிலிருந்து வியக்கு சபம முடியும். 
 இரைலழியில்  நதர்வுக்  கட்டைம் செலுத்தால் , நேடிாக செலுத்தும் லரவு   காநொரய /  

அஞ்ெயக காநொரய நபான்மரல ற்றுக்சகாள்ரப்படாட்டாது . அத்தரக விண்ைப்பங்கள் 
நிாகரிக்கப்படும். 

 நதர்வுக் கட்டைச் ெலுரக நகாரும் விண்ைப்பதார்கரரத் தவி ற்கனநல நிந்த பதிவு செய்த 
விண்ைப்பதார்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டைத்ரத செலுத்த நலண்டும் . 
நிந்தப் பதிவு முரமயில் பதிவு செய்துள்ர விண்ைப்பதார்கள் நிந்த பதிவு முரமயில் பதிவு செய்த 
ோளிலிருந்து 5 லருட காயத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் செலுத்துலதற்கு  
ட்டும் வியக்கு அளிக்கப்படும் .  இந்த நிந்தப் பதிவு இப்பதவிக்குரி நதர்வுக் கட்டைாக 
கருதப்படாட்டாது 
(நதர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக “  விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகளில்‛  பத்தி – 2(V) காண்க)  

7. ெலுரககள் 
(i) ஆதிதிாவிடர், ஆதிதிாவிடர் (அருந்ததிர்), பட்டில் பறங்குடியினர் , மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 

லகுப்பினர் (வ),  மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர்  ற்றும் சீர்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
லகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் / பிற்படுத்தப்பட்ட இசுயாமி லகுப்பினர் , ஆதலற்ம 
விதரல, முன்னாள் இாணுலத்தினர், நிர்ையிக்கப்பட்ட குரமபாடுரட ாற்றுத் திமனாளிகள் 
ற்றும் பிம லரகயிரனச் ொர்ந்தலர்களுக்கான லது / தகுதி ற்றும் கட்டைச் ெலுரககள் 
குறித்த விலங்கள்‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள்‛ பத்தி  3(D),5 & 6 க் காண்க. 

(ii) நநய குறிப்பிடப்பட்டுள்ர ெலுரகர நகாரும் விண்ைப்பதார்கள் அதற்குரி ஆதாங்கரர 
நதர்லாரைம் நகாரும் நபாது ெர்ப்பிக்க நலண்டும் . ெர்ப்பிக்கத் தலறினால் உரி 
லழிமுரமகரரப் பின்பற்றி பிமகு விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள் இாணுலத்தினர், நதனும் எரு பிரிவு / பணியில் அடங்கி பதவிக்கு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு விட்டால், 
பின்னர், நலறு ந்த நின நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இாணுலத்தினர் ன்ம ெலுரகர நகா முடிாது .  
(தமிழ்ோடு  அசுப்  பணிாரர்கள் (பணி முரமரகள் ெட்டம்  2016 பிரிவு 3(j)  (vii) -ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு) 
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8. நதர்வுத் திட்டம் : ழுத்துத் மதர்வு  (சகாள்குறி லரக)  ற்றும் (மநர்முகத் மதர்வு) 
 
 
 

பாடம் 
காய 

அரவு 
அதிகபட்ெ 

திப்சபண்கள் 

சதரிவிற்குத் தகுதி சபம குரமந்தபட்ெ 
திப்சபண்கள்  

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 
மி.பி.வ (வ), மி.பி.ல. () 
சீ.., மி.பி.வ., பி.ல.(மு.) 
தவி ற்றும் பி.ல.(மு)  

‚ரனநார்‛  
(  ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 
மி.பி.வ (வ), மி.பி.ல. 

() சீ.., மி.பி.வ., 
பி.ல.(மு.) ற்றும் 

பி.ல.(மு) தவி) 
தாள் –I (பாடம்)  
(200 வினாக்கள்) 
(முதுநிலயப் பட்டப்படிப்பு தம்) 
கீழ்கண்ட அலனத்து 
பாடங்கலரயும் உள்ரடக்கிது  
பபாருளில், அரலவபபாருளில் , 
புள்ளியில், 
வணிக நிர்வாகம், 
கணிதவில், சமூக பணி, 
சமூகவில், 
ானுடவில், மவராண் 
பபாருளில், பபாது 
நிர்வாகம்(குறியீட்டு ண். 213) 
தாள் –II(பபாது அறிவு) 
(100 வினாக்கள்)(பாடக்குறியீடு-003) 
சபாது அறிவு   
( பட்டப்படிப்பு தம்)-  (75 வினாக்கள்)  
ற்றும் திமனறிவுத் நதர்வு  (பத்தாம் 
லகுப்பு தம்) -(25 வினாக்கள்) 
 

மநர்காைல் ற்றும் பதிவு 

 
 
 

3 ணி 
நேம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ணி 
நேம் 

 
 
 

300 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

 171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

228 

சாத்தம்  570 
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தாள் –I   
(i) மற்காணும்  பத்தி குறித்து அசிடமிருந்து ஆலைமதும் பபமப்படின் , அறிவிக்லகயில் 

ாறுதலுக்குட்படும். 
(ii) தாள்-I  பாடங்களுக்கான வினாத்தாள் ஆங்கிய பாழி வழியில் ட்டும்  

அலக்கப்பட்டிருக்கும்.    தாள்-II  பாடத்திற்கான வினாத்தாள்  தமிழ் ற்றும் ஆங்கிய சாழி 
லழிகளில் அரக்கப்பட்டிருக்கும். 

(iii) நதர்லாரைத்தால் ேடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு செல்லும் முன் பின்பற்ம 
நலண்டி லழிமுரமகள் குறித்து விண்ைப்பதார்களின் விதிமுரமயில் பத்தி 17 காண்க. 

(iv) நற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்லறிக்ரகயின்  
பிற்நெர்க்ரக II –ல் உள்ரது.    மலும் மதர்வாலை இலைதரத்திலும் (www.tnpsc.gov.in) 
உள்ரது. 

9. சதரிவுசெய்யும் முரம 
சதரிவு இண்டு  நிரயகரர உரடது 1. ழுத்துத் நதர்வு 2. நேர்காைல் நதர்வு அரந்த லாய்சாழித் 

நதர்வு இறுதி சதரிலானது விண்ைப்பதார்கள் ழுத்துத் நதர்விலும் , லாய்சாழித் நதர்விலும் நெர்த்து சபற்ம 
திப்சபண்கள் பணியிட எதுக்கீட்டு விதி ஆகிலற்றின் அடிப்பரடயில் நற்சகாள்ரப்படும் .  விண்ைப்பதார் 
ழுத்துத் நதர்வின் அரனத்து பாடங்களிலும், லாய்சாழித் நதர்விலும் கயந்துசகாள்லது கட்டாாகும் .    
ழுத்துத் மதர்வின் மதனும் எரு பாடத்தில் மதர்வு ழுதாத (ழுத தவறி இருந்தாலும் ) விண்ைப்பதார் 
அத்பதரிவிற்கான குலமந்தபட்ச திப்பபண்கலர பபற்றிருந்தாலும் கூட பதரிவு பசய்ப்பட தகுதிானவாக 
கருதப்படாட்டார். [‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுலமகள்‛ பத்தி 18(B)க் காண்க] 
மற்காணும்  பத்தி குறித்து அசிடமிருந்து ஆலைமதும் பபமப்படின், அறிவிக்லகயில் ாறுதலுக்குட்படும்.  
10. நதர்வு ரங்கள் :  
கீழ்காணும் நதர்வு ரங்களில் ழுத்துத் நதர்வு ேரடசபறும். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

லரிரெ ண் ரத்தின் சபர் ரக் குறியீட்டு ண் 
1.  பசன்லன 0101 

2.  துல 1001 

3.  மகாம்புத்தூர் 0201 

4.  திருச்சி 2501 

5.  திருபநல்மவலி 2601 

6.  மசயம் 1701 

7.  தஞ்சாவூர்  1901 

8.  உதகண்டயம்  1301 

9.  மவலூர் 2701 
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(i) நற்குறிப்பிட்டுள்ர நதர்வு ரங்களில் நதனும்  இண்டு  ரங்கரர விண்ைப்பதார்கள் ழுத்துத் 
நதர்விற்காக நதர்ந்சதடுக்க நலண்டும்.   மதர்ந்பதடுத்த இரு ாவட்டங்களுள் மதனும் என்றில் உள்ர பய மதர்வு 
லங்களுள் என்றில் அவர் மதர்பவழுத அனுதிக்கப்படுவார் .  ாற்றுத் திமனாளி விண்ைப்பதால 
பபாறுத்தவலயில், எரு ாவட்டத்லத ட்டும் மதர்ந்பதடுத்துக் பகாள்ர அனுதிக்கப்படுவார் .  (மலும் 
விபங்களுக்கு விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுலகள் 2(R)க் காண்க) 

(ii) நதர்வு ரங்கரர ாற்மக் நகாரும் நகாரிக்ரக ற்றுக்சகாள்ரப்படாட்டாது . (நலும் 
விலங்களுக்கு ‚ விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள் 17(A)(ii) க்‛ காண்க) 

(iii) நதர்வு ரங்களின் ண்ணிக்ரகரக் கூட்டநலா , குரமக்கநலா அல்யது விண்ைப்பதார்கரர 
நலறு ரங்களுக்கு எதுக்கீடு செய்நலா நதர்லாரைத்திற்கு உரிரயுண்டு. 

(iv) விண்ைப்பதார்கள் நதர்வு ழுதுலதற்கும் / ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்புக்கும் / கயந்தாய்விற்கும் தங்கரது 
சொந்த செயவில் லநலண்டும். 

11. அ)  பணி விலங்கள் 
  விண்ைப்பதார், இரை லழியில் விண்ைப்பிக்கும் மபாது, இந்தி அசின் அல்யது 
இந்திாவில் உள்ர எரு ாநிய அசின் பணியில் அல்யது உள்ராட்சி அரப்புகளின் அல்யது 
பல்கரயக்கறகங்கள் அல்யது இந்தி அசின் அல்யது இந்திாவிலுள்ர எரு ாநிய அசின் 
அதிகாத்தின் கீழ் அரக்கப்பட்டிருக்கும் அசு ொர்புள்ர நிறுலனங்கள் அல்யது சபாதுத்துரம 
நிறுலனங்களில் நிந்தப் பணியில் அல்யது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின் , தங்கரது பணி குறித்த 
விலத்திரன நதர்லாரைத்திற்கு சதரிவித்தல் நலண்டும் .விண்ைப்பதார், பணி குறித்த 
உண்ரர ரமக்கும் பட்ெத்தில், அலது விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும்.  
 

  விண்ைப்பதார், தங்களுரட விண்ைப்பங்கரர துரமத்தரயலர் லாயியாகநலா அல்யது 
தாம் லகித்து லரும் பதவிக்கு நினம் செய்லதற்கு தகுதி சபற்ம அலுலயர் மூயாகநலா அனுப்பத் 
நதரலயில்ரய. ாமாக, தது துரமத்தரயலருக்கு , தாம் நதர்லாரைத்தின் ந்தத் நதர்வுக்கு 
விண்ைப்பிக்கிமார் ன்பரத ழுத்து மூயம் சதரிவித்து , சதரிலாகும் பட்ெத்தில் 
[விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுரகள் பத்தி 14 (P)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு தரடயின்ரச் 
ொன்றிதரற ெர்பிக்க நலண்டும்.] 

ஆ)  குற்மவில் லறக்குகள் / எழுங்கு ேடலடிக்ரககள் சதாடர்பான உறுதிசாழி 
(i) இரை லழி விண் ைப்பத்தில் நிலுரலயிலுள்ர குற்மவில் / எழுங்கு ேடலடிக்ரககள் பற்றி 

சதரிவித்துள்ர விண்ைப்பதார்கள் , அது சதாடர்பான முதல் தகலல் அறிக்ரகயின் ேகரய / 
குற்மக் குறிப்பாரையின் ேகரய (நேர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாகப் பதிநலற்மம் / ெர்ப்பிக்க நலண்டும். 
நகாரும்நபாது நற்கண்ட ஆலைங்கரர ெர்ப்பிக்கத் தலறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் 
நிாகரிக்கப்படும்.  
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(ii) விண்ைப்பதார்கள், தங்கள் மீதான குற்மவில் ேடலடிக்ரககளில் குற்மத் தீர்ப்பு / எழுங்கு 
ேடலடிக்ரககளில் தண்டரை விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்கரது இரை லழி 
விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன் , நகாரும்நபாது சதாடர்புரட நீதின்ம ஆரை அல்யது 
எழுங்கு ேடலடிக்ரகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆரையிரன பதிநலற்மம் / ெர்ப்பிக்க 
நலண்டும். நற்குறிப்பிட்ட ஆலைங்ரர ெர்ப்பிக்கத் தலறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் 
நிாகரிக்கப்படும். 

(iii) தரடயின்ரச் ொன்றிதரற ெர்ப்பித்த பிமநகா அல்யது இரை லழி விண்ைப்பத்திரன 
ெர்ப்பித்த பிமநகா , நினம் சதாடர்பான பணிகள் முழுராக நிரமலரடலதற்கு முன் லர 
உள்ர சதரிவு பணிகளின் ந்த எரு நிரயயின் நபாதும் விண்ைப்பதார் மீது, நதனும் குற்மவில் 
லறக்கு பதிப்பட்டிருந்தாநயா / எழுங்கு ேடலடிக்ரக டுக்கப்பட்டிருந்தாநயா, அலர் குற்மத்தீர்ப்பு / 
தண்டரை தும் சபற்றிருந்தாநயா , நதர்லாரைத்தால் ஆலைங்கரரப் பதிநலற்மம் / 
ெர்ப்பிக்கக் நகாரும்  நிரயயில், விண்ைப்பதார்கள் அது  குறித்த உண்ர விலங்கரர,  
நதர்லாரைத்திற்குத் சதரிவித்தல் நலண்டும் . நலும், இந்த அறிவுரயிரன கரடபிடிக்கத் 
தலறினால் அத்தரக விண்ைப்பதார்களுரட விண்ைப்பம் நதர்லாரைத்தால் இத்து 
செய்ப்பட்டு, ஏாண்டுக்கு நதர்வு ழுதுலதிலிருந்து வியக்கி ரலக்கப்படுலர் .   
(விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள் 14 (S) உள்ரலாறு ) 

12. சபாதுலான தகலல்கள் 
(i) இட எதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும். 
(ii) அ) தமிழ் லழிக்கல்வி  மூயம் படித்த ேபர்களுக்கு , ாநியத்தின்கீழ் உள்ர பணிகளில்   முன்னுரிர 

அடிப்பரடயில் நினம் செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)-ல் சொல்யப்படுலதாலது:  
தமிழ் லழியில் படித்தேபர் ன்மால் , ாநியத்தில் நேடி நினத்தின் லாயியாக நிப்பப்படும் 
பதவிகளுக்கான சிமப்புவிதிகளில் பரிந்துரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி  லர தமிழ்லழியில் 
படித்தலாலார்.  
ஆ) தமிழ் லழியில் கல்வி பயின்மதற்கான உரிரநகாரும் விண்ைப்பதார்கள் , அதற்கான 
ொன்மாலைாக, பத்தாம் லகுப்பு , பன்னிண்டாம் லகுப்பு ாற்றுச்ொன்றிதழ் / தற்காலிகச்ொன்றிதழ்/ 
பட்டச்ொன்றிதழ்/ திப்சபண்பட்டில்/ நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியிரன விண்ைப்பதார் 
தமிழ்லழியில் பயின்றுள்ரார் ன பதிவுசெய்ப்பட்டு , குழும் அல்யது பல்கரயக்கறகம் அல்யது 
கல்வி நிறுலனங்களிடமிருந்து சபமப்பட்ட ொன்றிதழ் / பட்டபதிநலற்மம் செய்நலண்டும்.  
இ) விண்ைப்பதார்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி  லரக்கும் அரனத்துக் 
கல்வித்தகுதியிரனயும் தமிழ் லழியில் பயின்றுள்ரார் ன்பதற்கு ஆதா ான ொன்றுகரர 
கட்டாம் பதிநலற்ம / ெர்ப்பிக்கநலண்டும்.  
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உதாைம்:- 
 எரு பதவிக்கு பட்ட மற்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிாக இருப்பின் , விண்ைப்பதார் 
பத்தாம்  லகுப்பு, நல்நிரயக்கல்வி ,  பட்டப்படிப் பிலன ற்றும்  பட்டமற்படிப்பிலன கட்டாம் 
தமிழ்லழியில் பயின்றிருக்க நலண்டும் . (விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள்  14 –R(iii)- 
உதாைம்  e-ல்  உள்ரலாறு ) 

ஈ) தமிழ்லழியில் கல்வி பயின்மதற்கான ொன்மால ைம் துவும் இல்ரயசனில் , கல்வி 
நிறுலனத்தின் பதிலாரர் /முதல்லர்/தரயராசிரிர்/ நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுலயரிடமிருந்து 
விண்ைப்பதார்களின் விதிமுரமகளில் குறிப்பிட்டுள்ர படிலத்தில் , நிர்ையிக்கப்பட்ட 
கல்வித்தகுதி லரயியான எவ்சலாரு கல்வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதரறப் சபற்று 
ெர்ப்பிக்கநலண்டும். 
 உ) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி  லரயியான அரனத்து கல்வித்தகுதிகரரயும் 
தமிழ்லழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ரார் ன்பதற்கான ஆதாச்ொன்றிரன பதிநலற்ம / ெர்ப்பிக்கத் 
தலறும் பட்ெத்தில் உரி வழிமுலமகலரப் பின்பற்றி பிமகு விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும்.  
 

 ஊ) நதனும் எருபாடத்ரத பகுதிநோக படித்ததற்காகநலா / நதனும் நதர்விரன 
தனித்நதர்லாக ழுதிதற்காகநலா , தனிர் தமிழ்லழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ரார் ன 
ொன்மாலைம் நதனும் ெர்ப்பித்தால் ற்றுக்சகாள்ரப்படாட்டாது ன்பதுடன் விண்ைப்பம் 
நிாகரிக்கப்படும். (நலும் விலங்களுக்கு ‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகளில் உள்ர 
பத்தி  14(R)(vi) க்‛ காண்க) 

(iii) இப்பதவிக்குரி சதரிவு சதாட ர்பாக, சென்ரன உர்நீதின்மம் ற்றும் உர்நீதின்ம துரக் 
கிரரயில் நதனும் லறக்குகள் நிலுரலயில் இருப்பின் , அலற்றின் மீதான இறுதி 
ஆரைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகாக சதரிவு செய்ப்படும். 

(iv) தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி முரமரகள் ) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 ற்றும் 27(இ)-ல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு ஆதலற்ம விதரலகள் ற்மம் முன்னாள் இாணுலத்தினருக்கான 
இடஎதுக்கீடு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது .  

(v) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலமபாடுலட ாற்றுத்திமனாளிகள் :- 
அொரை (நிரய) ண்.21, ாற்றுத்திமனாளிகள் ேயத்(DAP3-2) துரம , ோள்  30.05.2017 இன் 
படி 4 ெதவீத ாற்றுத்திமனாளிகளுக்கான இட எதுக்கீடு பபாருந்தும். 
அொரை (நிரய) ண்.20, ாற்றுத்திமனாளிகள் ேயத் (DAP3-2) துரம , ோள்  
20.06.2018 –ல் படி இப்பதவிக்கு கீழ்க்காணும் நிர்ையிக்கப்பட்ட குலமபாடுலட 
ாற்றுத்திமனாளிகளுக்கும் பபாருந்தும்.  
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பதவியின் பபர் நிர்ையிக்கப்பட்ட குரமபாடுரட 
ாற்றுத்திமனாளிகளின் லரக 

ஆாய்ச்சி உதவிாரர் (திப்பீடு ற்றும் 
பசல்முலம ஆாய்ச்சித் துலம) 

கு.பா.,  பச.கு., லக.கா.இ.கு., மூ.மு.பா., பதா.மநா.கு., 
கு.த., அ.வீ.பா.,,  பு.உ.சி., 

 [கு.பா – குலம பார்லவ ; பச.கு.,- பசவித்திமன் குலமபாடு ;  
லக.கா.இ.கு – லக கால் இக்கக் குலமபாடு ; மூ.மு.பா.-மூலர முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்மடார் ;   
பதா. மநா.கு - பதாழுமநாயிலிருந்து குைலடந்மதார்;  கு.த – குள்ரத் தன்ல ; அ.வீ.பா.,-அமிய 
வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்மடார்;  பு.உ.சி.: பும உயக சிந்தலனாரர்]. 

(vi) நிர்ையிக்கப்பட்ட குரமபாடுரட  ாற்றுத்திமனாளிகள் , உடல் ஊனத்தின் தன்ர / ஊனத்தின் 
விழுக்காட்டரவு (%) குறித்த ொன்றிரன நதர்லாரைம் நகட்கும் சபாழுது ெர்ப்பிக்க / பதிநலற்மம் 
செய் நலண்டும்.   விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள் பத்தி 14(M)-ல் குறிப்பிட்டுள்ர படிலம் V, 
VI& VII-ல் உள்ரலாறு உரி அலுலயரிடமிருந்து சபற்றிருக்க நலண்டும். 

(vii) நேடி நினம் மூயம் நிப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குரமந்தபட்ெம் 30% சபண்களுக்காக 
எதுக்கீட்டில் சதரிவு செய்ப்பட நதர்ச்சியும் , தகுதியும் லாய்ந்த நபாதி சபண் விண்ைப்பதார்கள் 
கிரடக்கப் சபமாவிடில் , அலர்களுக்சகன எதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத லகுப்பினர ொர்ந்த தகுதி 
லாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதார்கரரக் சகாண்டு நிப்பப்படும் . (தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி 
முரமரகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு). 

(viii) ஆதிதிாவிட (அருந்ததிர்கள்) லகுப்பினர் முன்னுரிர அடிப்பரடயில் அலர்களுக்சகன எதுக்கப்பட்ட 
இடங்களில் நிப்பப்பட்ட பிமகும் , அவ்லகுப்பினர்களில் தகுதி லாய்ந்த விண்ைப்பதார்கள் இருப்பின் 
அவ்விண்ைப்பதார்கள், ஆதிதிாவிட லகுப்பினர்களுக்காக எதுக்கப்பட்ட இடஎதுக்கீட்டிற்கும் 
திப்சபண் தலரிரெப்படி நிப்பப்படுலர் . அருந்ததிர்களுக்சகன எதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு 
தகுதிலாய்ந்த விண்ைப்பதார்கள் கிரடக்கப்சபமாவிடில் , அப்பணியிடங்கள் பிம ஆதிதிாவிடர் 
லகுப்ரபச் ொர்ந்தலர்கரரக் சகாண்டு நிப்பப்படும். (தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி முரமரகள்) 
ெட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு). 

(ix) இரைலழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட நகாரிக்ரககளுக்கான ஆலைச் ொன்றுகரர 
நதர்லாரைம் நகட்கும் நேத்தில் பதிநலற்ம / ெர்ப்பிக்க நலண்டும் . விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவிக்கப்படால் பின்னர் நகாப்படும் ந்தசலாரு ாற்மமும், நகாரிக்ரகயும் ற்றுக் சகாள்ரப்படாது. 
குறிப்பிட்ட காயநேத்திற்குள் ஆலைங்கரர பதிநலற்ம/ ெர்ப்பிக்கத் தலறினால் உரி 
வழிமுலமகலரப் பின்பற்றி பிமகு விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும். 
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(x) கீழ்க்காணும் உண்ரகரர ரமக்கும்பட்ெத்தில் விண்ைப்பதார்களின் விண்ைப்பம் 
நிாகரிக்கப்படும் ற்றும் விண்ைப்பதார்கள் நதர்லாரைத்தால் நிந்தாகநலா அல்யது தக்கசதன 
கருதப்படும் காயம் லரயில் வியக்கி ரலக்கப்படுலர். 

 

1) முந்ரத நதர்வுகளில் கயந்துசகாண்டது ற்றும் இயலெ ெலுரகர பன்படுத்திது. 
2) அசு அல்யது த்தி ாநிய அசின் கீழ் உள்ர நிறுலனங்கள் , உள்ராட்சி ன்மங்கள் , 

சபாதுத் துரம நிறுலனங்கள், ெட்டத்தின் லாயியாக நிறுலப்பட்ட நிறுலனங்கள், அசுத் துரம 
கறகங்கள், பல்கரயக்கறகங்கள் முதலிலற்றில் முரமாகநலா / தற்காலிகாகநலா 
பணிபுரிந்து லருலது / பணிபுரிந்தது. 

3) குற்மவில் நிகழ்வுகள்,  ரகதானது, குற்மங்களுக்கான தண்டரன சபற்மது. 
4) த்தி அசுப் பணிாரர் நதர்லாரைம் / ாநிய அசுப் பணிாரர் நதர்லாரைங்களினால் 

நதர்வு ழுதும் உரிர இத்து செய்ப்பட்டது அல்யது தகுதிற்மலாக அறிவிக்கப்பட்டது. 
(xi) ரகது செய்ப்பட்டிருத்தல் , குற்மத்தீர்ப்பு லறங்கப்பட்டிருத்தல் , நலரயக்கு ஆட்கள் சதரிவு செய்யும் 

நதனும் எரு முகரயினால் தரட / தகுதியின்ர செய்ப்பட்டிருத்தல் ,  
குற்ம ேடலடிக்ரக (அல்யது) நதனும் எழுங்கு ேடலடிக்ரக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல், 
கிரர்ச்சி (அல்யது) மதனும் அசியலப்பில் பங்மகற்று பாாளுன்ம / ாநிய சட்டசலப / உள்ராட்சி 
மதர்தல்களில் பங்மகற்மல்  ஆகிலற்றுடன் சதாடர்புரட தகலல்கரர , விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அெல் / ஆரை / அொரை/ துரம ேடலடிக்ரக ரகவிடப்பட்ட அொரை 
அல்யது இத ஆலைங்கரர நதர்லாரை லரயதரத்தில் ொன்றிதழ்கள்பதிநலற்மம் செய்யும் நபாது 
தலமால் ெர்ப்பிக்க நலண்டும் . நற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் ெர்ப்பித்த பின்னர் , 
நினம் சபறும் காயம் லர ப்நபாது ற்பட்டிருப்பினும் உடனடிாக நதர்லாரைத்திற்கு 
சதரிவிக்கப்பட நலண்டும் . தலறினால், இன்றிராத தகுந்த தண்டரனக்குரி ேடலடிக்ரகர 
நதர்லாரைம் டுக்கும். 

(xii) இடஎதுக்கீடு குறித்த தலமான தகலல்கள்/ தகுதிக்கான காணிகரான லது, பாலினம்,லகுப்பு பிரிவுகள், 
கல்வித் தகுதி , பயிற்று சாழி ,உடற் தகுதி நபான்ம அடிப்பரடத் தகுதிகள் குறித்த தலமான தகலல் 
சகாண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுராக நிப்பப்படாத விண்ைப்பங்களும் உரி வழிமுலமகலரப் 
பின்பற்றி பிமகு நிாகரிக்கப்படும். 

(xiii) நிந்தப்பதிவு ன்பது ந்தசலாரு பதவி / நினத்துக்கான விண்ைப்பாக கருதப்பட ாட்டாது . 
விண்ைப்பதார்கரால் நிந்தப்பதிவில் சபாதுலான தகலல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் 
நதர்வுக்குரி விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விலங்கள் / தகலல்கள் ட்டுந இத்நதர்வுக்கு 
பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நினத்திற்கான இரைலழி விண்ைப்பத்தில் ெர்ப்பிக்கப்பட்ட நதரலான 



--16-- 
 

விலங்கள் / தகலல்கள் தலமானதாக அல்யது முழுர சபமாதரலாக இருந்தால் அதற்கு 
நதர்லாரைம் சபாறுப்பாகாது. 

(xiv) திருநங்லக விண்ைப்பதார்களுக்கான குறிப்பு 
1. ந்த எரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்யாத திருநங்லக விண்ைப்பதார்கள் அொரை 

(நிரய) ண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் ற்றும் 
சிறுபான்ரயினர் ேயத்துரம , ோள் 06.04.2015-ன் படி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
லகுப்பினாக கருதப்படுலார்கள். 
 

2. ஆதி திாவிட லகுப்பினர் / ஆதி திாவிட (அருந்ததிர்)  / பறங்குடியினர்  லகுப்பிரனச் 
ொர்ந்த திருநங்லக விண்ைப்பதார்கள் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் ொதிச் ொன்றிதழ் 
சபற்றிருப்பின் அலர்கள் அந்த ெமூகத்திரனச் ொர்ந்தலர்கராகக் கருதப்படுலர். 

 

3. ஆதிதிாவிட லகுப்பினர் / ஆதிதிாவிட (அருந்ததிர்) பறங்குடியினர்  லகுப்ரபத் தவி 
ற்ம லகுப்பிரனச் ொர்ந்தலர்கள் ற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் ொதிச் ொன்றிதழ் 
சபற்ம திருநங்லக விண்ைப்பதார்கள் அலர்களுரட சொந்த ெமூகப் பிரிவு அல்யது 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் ன்ம பிரிவுகளில் அலர்களுக்கு  ொதகாக 
நதான்றுகின்ம என்றிரன நதர்வு செய்யாம்.  னினும், எருமுரம நதர்வு  செய்ப்பட்ட 
குறிப்பிட்ட ெமூக பிரிரல பின்னர் ாற்ம இயாது . விண்ைப்பதார்களுக்கான 
விதிமுரமகள் பத்தி  (14(F)  (vi-xi) - க் காண்க. 

(xv) நலரயலாய்ப்பில் திருநங்லக விண்ைப்பதார்களுக்கான இட எதுக்கீடு 
1. திருநங்லக விண்ைப்பதார்களின் சபண் ன தன்ரன அரடாரப்படுத்திக்சகாள்ளும்  

விண்ைப்பதார் சபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம் ற்றும் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் 
(ஆண் ற்றும் சபண்) ஆகி இண்டு இட எதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுலர். 

2. திருநங்லக விண்ைப்பதார்களின் ‚ஆண்‛ அல்யது ‚திருநங்லக‛ ன தன்ரன 
அரடாரப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதார் சபாதுப் பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் இட 
எதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் ற்றும் சபண்) கருதப்படுலர். 

3. தமிழ்ோடு திருநங்லககளுக்கான ேய லாரித்தில் இருந்து சபமப்பட்ட திருநங்லக / திருநங்லக 
ஆண்கள் / திருநங்லக சபண்கள் ொன்றிதழ் சகாண்ட விண்ைப்பதார்களுக்கு  ட்டுந 
நற்குறிப்பிட்ட இட எதுக்கீடு சபாருந்தும். 

13)  ரன முக்கி அறிவுரகள் 
(i) விண்ைப்பதார்கள் நதர்விற்கான தங்களுரட தகுதிகரர உறுதி செய்தல் :-நதர்விற்கு 

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதார்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ர அறிவுரகரர ேன்கு படித்த பின்னர் 
தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அரனத்துத் தகுதிகரரயும் சபற்றுள்ரனா ன உறுதி  செய்து 
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சகாள்ர நலண்டும் . ழுத்துத்நதர்வு / ொன்றிதழ்ெரிபார்ப்பு / கயந்தாய்விற்கு அனுதிக்கப்படுலது 
அல்யது சதரிவுசெய்ப்பட்நடார் பட்டிலில் தற்காலிகாக விண்ைப்பதாரின் சபர் 
நெர்க்கப்படுலதால் ட்டுந, எரு விண்ைப்பதார் பதவி நினம் சபம உரிர அளிக்கப்பட்டலாக 
கருதப்படாட்டார். னநல, விண்ைப்பதாரின் விண்ைப்பம் , ல்யா நிரயகளிலும் 
தற்காலிகானது ற்றும் விண்ைப்பதாால் அளிக்கப்பட்ட விலங்கள் தலறு ன்மாநயா 
நதர்லாரை அறிவுரகள் அல்யது விதிகள் மீமப்பட்டுள்ரன ன்று கண்டறிப்படும்பட்ெத்தில் , 
ந்நிரயயிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர்கூட, விண்ைப்பத்ரத நிாகரிக்கும் உரிர 

நதர்லாரைத்திற்கு உண்டு. [விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள்‛ பத்தி 11 - (B) (C) & (D) -
ல் உள்ரலாறு]. 
 

(ii) தகுதியுள்ர விண்ைப்பதாருக்கு, நதர்வு ழுதுலதற்கான அனுதிச்சீட்டுகள், www.tnpscexams.in / 
www.tnpsc.gov.in ன்ம நதர்லாரை இரைதரத்தில் பதிநலற்மம் செய்ப்படும் . 
விண்ைப்பதார் அலற்ரம பதிவிமக்கம் செய்து சகாள்ரநலண்டும் .  அனுதிச்சீட்டு தனிாக 
அஞ்ெல் மூயம் அனுப்பப்பட ாட்டாது.  

         விண்ைப்பதார் நதர்வின் சபாழுது அனுதிச்சீட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ர எவ்சலாரு 
நிபந்தரனரயும் கட்டாம் கரடப்பிடிக்க நலண்டும்.. [விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள்‛  
பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ரலாறு]. 

(iii) சதளிவுரநலண்டுநலார், தமிழ்ோடு அசுப் பணிாரர் நதர்லாரை அலுலயகத்திரன நேரில் 
அல்யது 1800 419 0958 ன்ம கட்டைமில்யா சதாரயநபசி ண்ணின் மூயம் , அரனத்து நலரய 
ோட்களிலும் முற்பகல் 10.00  ணி முதல் பிற்பகல் 5.45 ணி லரசதாடர்பு சகாள்ரயாம் .  
[விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள்‛ பத்தி -2(V) –ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ல்  உள்ரலாறு].  

(iv) விண்ைப்பதார்களுக்கான தகலல் பரிாற்மம்:ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு/ கயந்தாய்விற்கான ோள் ற்றும் 
நேம் குறித்த தகலல்கள் தும் விண்ைப்பதார்களுக்கு அஞ்ெல் மூயாக அனுப்பப்படாட்டாது . 
இது குறித்த தகலல்கள் நதர்லாரை இரைதரத்தில் சலளியிடப்படும் . நற்கூறி தகலல் 
விண்ைப்பதார்களுக்குகுறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் ஆகிலற்றின் மூயம் ட்டுந 
விண்ைப்பதார்களுக்கு சதரிவிக்கப்படும்.குறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் நதனும் காைங்களினால் 
சென்மரடால் / கிரடக்கப்சபமால் இருப்பின் அதற்கு நதர்லாரைம் சபாறுப்பாகாது. 

(v) விரம்ப அ றிவிக்ரக சலளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுலதுாக முடிவுமால் தகலல் 
அறியும் உரிரச் ெட்டத்தின் கீழ் , GRC ற்றும் CM special cell  வாயியாக  வ்வித தகலலும் 
லறங்கப்படாட்டாது. 
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(vi) ரகப்நபசி ற்றும் இத மின்னணு  ொதனங்களுக்குத் தரட: 
a) விண்ைப்பதார்கள் நதர்வுக்  கூடத்திற்குள் அனுதிக்கப்பட்ட ழுது சபாருட்கரான கருப்பு 

பந்துமுரன நபனா தவி,  மின்னணு ொதனங்கரான தவி (Blue Tooth) ரகப்நபசி, நிரனவூட்டு 
உள்கட்டரப்புக் குறிப்புகள் அடங்கி ரகக்கடிகாங்கள் ற்றும் நாதிம் அல்யது ரன 
மின்னணு ொதனங்கள் , மின்னணு அல்யாத பதிவுக்கருவிகள் , புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ரகப்ரப 
லண்ை ழுது நகால், சபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், கணித ற்றும் லரப்படக் 
கருவிகள், டக்ரக அட்டலரை , படிசடுக்கப்பட்ட லரபடம் , காட்சி வில்ரயகள் , 
பாடப்புத்தகங்கள் ற்றும் சபாதுக் குறிப்புத்  தாட்கள் ற்றும் பதிவுசெய்யும் தனிக்கருவிகராகநலா 
நாதிம் அல்யது ரகக்கடிகாத்தின் இரைப்பாகநலா சகாண்டுலக் கூடாது. 

b) அவ்லாமான சபாருட்கரர ரலத்திருப்நபார் காைப்பட்டால் அலர்கள் சதாடர்ந்து நதர்வு ழுத 
அனுதிக்கப்பட ாட்டார்கள். நலும், அலர்கரது விரடத்தாள் செல்யாததாக்கப்படுலதுடன் நதர்வு 
ழுதுலதிலிருந்து வியக்கியும் ரலக்கப்படுலர் . நதரலப்படின், அவ்விடத்திநயந முழுச் 
நொதரனக்கு உட்படுத்தப்படுலர். 

c) விண்ைப்பதார்கள் தங்கள் ரகப்நபசி  உள்ளிட்ட தரடசெய்ப்பட்ட சபாருட்கரர 
நதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுல நலண்டாம் ன அறிவுறுத்தப்படுலதுடன் , அப்சபாருட்களின் 
பாதுகாப்பிற்கு உத்தலாதம் த இயாது னவும் சதரிவித்துக் சகாள்ரப்படுகிமது . (நலும் 
விலங்களுக்கு ‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள் 17 (E) க் காண்க) 

 

(vii)  விண்ைப்பதார்கள் தங்கரது லது, கல்வித்தகுதி, அனுபலம், ொதி ற்றும் உடற்குரமபாடு  சதாடர்பான 
ொன்றிதழ்கள் ற்றும் ரன ொன்றிதழ்கரர நதர்லாரைம் குறிப்பிட்டு நகாாத பட்ெத்தில்    
விண்ைப்பத்துடன்    இரைத்து    அனுப்பத்    நதரலயில்ரய .    அரல,     நதர்லாரைம் நகாரும் 
தருைத்தில் தாக்கல் செய்ப்பட நலண்டும் . நதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பலர்கள் அத்நதர்விற்கு 
அனுதிக்கப்பட அரனத்து தகுதிகரரயும் சபற்மலாக இருத்தல் நலண்டும் . விண்ைப்பதார்கரால் 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ர தகலல்கரர நதர்லாரைம் மத் சதரிந்து சகாள்ளும்லர அலர்களின் 
விண்ைப்பங்கள் ழுத்துத் நதர்விற்கு (அதாலது ல்யா நிரயகளிலும் ) தற்காலிகாக      
ற்கப்பட்டுள்ரதாகநல கருதப்படும் . விண்ைப்பதார் நதர்விற்கு முன்நபா அல்யது பின்னநா 
நினத்திற்கு நபாட்டியிடத் தகுதிற்மலர் ன்று நதர்லாரைத்தால் கண்டறிப்பட்டால் , 
ந்நிரயயிலும், அதாலது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்ரத நிாகரிக்கும் உரிர 
உண்டு. 

(viii) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ர தகலல்கள் தலறு னக் கண்டறிப்பட்டால் , விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படுலதுடன் 
அவ்விண்ைப்பதார்கள் மீது தகுந்த ேடலடிக்ரக நற்சகாள்ரவும் நேரிடும். 
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(ix) எழுங்கீனச் செல்களுக்குத் தரட: 
          நதர்வு ழுதும் அரமயில் ற்ம விண்ைப்பதார்களுரட விரடத்தாள்களிலிருந்து பார்த்து ழுதுதல் / 

பார்த்து ழுத அனுதித்தல் அல்யது நலறு நதனும் முரமற்ம உதவிகரரப் சபமநலா அல்யது சபம 
முற்சிக்கநலா அல்யது அத்தரக முரமற்ம உதவிகரரத்  செய்தல் அல்யது  செய் முற்சித்தல் 
கூடாது.     

(x) நதர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து சகாள்ளும் முரம: 
           நதர்வு ழுதும் ந்த எரு விண்ைப்பதாரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தலமான ேடலடிக்ரகயிநயா (அல்யது) 

நதர்விரன சீர்குரயக்கும் நோக்கத்திநயா (அல்யது) நதர்லாரைத்தால் நதர்விரன ேடத்த பணியில் 
அர்த்தப்பட்டுள்ர அலுலயர் / பணிாரர்கரர தாக்கும் முற்சியிநயா ஈடுபடக்கூடாது. அவ்லாறு ஈடுபடும் 
விண்ைப்பதார்களின் செல்கள் கடுரான தலமாக கருதப்பட்டு , அவ்விண்ைப்பதார்கள் 
தண்டரனக்கு உட்படுத்தப்படுலர். 

(xi) விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகரர மீறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள் 
பத்தி 17(E)ன்படி அல்யது நதர்லாரைம் சபாருத்தானசதனக் கருதும் தண்டரன விதிக்கப்படும். 

(xii) சகாள்குறி லரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் நதர்வு ேரடசபற்ம ோளிலிருந்து 3 ோட்களுக்குள்  
நதர்லாரை இரைதரத்தில் சலளியிடப்படும் . நதர்லாரைத்தால் சலளியிடப்படும் 
சகாள்குறிலரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் சதாடர்பாக முரமயீடு செய் நலண்டுானால் 
நதர்லாரை இரைதரத்தில் உள்ர Answer Key Challenge ன்ம ொரத்ரதப் பன்படுத்தி 
முரமயீடு செய்யாம் (Result – > Answer keys) விண்ைப்பதார்கள் சகாள்குறிலரகத் நதர்விற்கான 
உத்நதெ விரடகள் நதர்லாரைத்தால் சலளியிடப்பட்ட 7 ோட்களுக்குள் இரைலழி லாயியாக 
ட்டுந முரமயீடு செய்நலண்டும் .  அஞ்ெல் லழிாகநலா அல்யது   மின்னஞ்ெல் லழிாகநலா 
சபமப்படும் முரமயீடுகள் ற்கப்படாட்டாது. 

 

உத்நதெ விரடகரர முரமயீடு செய்லதற்கான அறிவுரகள் ற்றும் லழிமுரமகள் 
நதர்லாரை இரைதரத்திநயந லறங்கப்பட்டுள்ரது .  நலும் முரமயீடு செய் இரைலழி 
மூயாகநலா அல்யது நலறுலழிாகநலா லறங்கப்பட்டுள்ர காய அலகாெம் முடிவுற்ம நிரயயில் 
சபமப்படும் வ்வித முரமயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படாட்டாது. 

இரைலழியில் உத்நதெ விரடகரர முரமயீடு செய்லதற்கு உரி நேத்தில் ெர்ப்பிக்கப்பட்ட 
நலண்டுநகாரானது எவ்சலாரு பாடத்திற்சகன லல்லுேர்கரர சகாண்ட குழுவிற்கு பரிந்துரக்கபடும் .  
நலும், லல்லுேர் குழுவின் பரிந்துரயின் அடிப்பரடயில் , இறுதிான விரடகள் முடிவு செய்ப்பட்டு 
அதன்பின்னர் விரடத்தாள் திப்பீடு செய்யும் பணிானது சதாடங்கப்படும். 
   சதரிவுப் பணிகள் முடிலரடயும் லர இறுதிான விரடகரர நதர்லாரைம் சலளியிடாது. நதர்வு 
ேரடமுரமகள் முழுலதும் நிரமலரடந்த பின்னர் , அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த விண்ைப்பதார் 
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அரனலருரட விலங்களும் நதர்லாரை இரைதரத்தில் சலளியிடப்படும் . [நலும் 
விலங்களுக்கு ‚ விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள் பத்தி (17(D)(v) – (xiii)க் காண்க) 
 

14. விண்ைப்பிக்கும் முரம 
(i) விண்ைப்பதார்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகி நதர்லாரைத்தின் 

இரைதரங்கள் மூயம் ட்டுந விண்ைப்பிக்க நலண்டும்.  
(ii) ந்தசலாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் ண் மூயம் எரு முரமப்பதிவு னப்படும் 

நிந்தப்பதிவு (OTR) ற்றும் தன்விலப்பக்கம் (Dashboard) ஆகின கட்டாாகும் . 
விண்ைப்பதார்கள் நிந்த பதிவு மூயம் பதிவுக்கட்டைாக ரூ .150/-  செலுத்தி , பதிவு செய்து 
சகாள்ர நலண்டும் . எரு முரமப்பதிவு , பதிவு செய்த ோள் முதல் ந்தாண்டுகள் லர 
ேரடமுரமயிலிருக்கும், தங்களுக்குரி எரு முரமப் பதிவு கைக்கு (One Time Registration ID) 
ற்றும் கடவுச் சொல் மூயாக ட்டுந விண்ைப்பதார்கள் தங்கள் விண்ைப்பங்கரர ெர்ப்பிக்க 
நலண்டும். 

(iii) எரு முரமப்பதிவில் பதிநலற்மம்செய் , விண்ைப்பதார்கள் தங்கரது புரகப்படம் , ரகசாப்பம் 
ஆகிலற்ரம CD/DVD/Pen drive நபான்ம நதனும் பதிவு செய்து தாாக ரலத்திருக்க 
நலண்டும். 

(iv) எரு விண்ைப்பதார் என்றுக்கும் நற்பட்ட எருமுரமப் பதிவுக் கைக்ரக (One Time Registration 
ID)  உருலாக்க அனுதியில்ரய. 

(v) விண்ைப்பதார்கள் தங்களுக்குரி தனித்துலான பதிவுக்கைக்கு ற்றும் கடவுச்சொல்ரயப் 
பன்படுத்தி ற்கனநல பதிவிட்ட தங்கரது விலங்கரர பார்ரலயிடவும், புதுப்பிக்கவும் செய்யாம். 
தங்கரது எருமுரமப் பதிவு , கடவுச் சொல்லிரன நலறு ேபரிடநா (அ) முகலர்களிடநா பகிர்ந்து 
சகாள்ர கூடாது. 

(vi) எரு முரமப்பதிவு ன்பது ந்தசலாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ய. இது விண்ைப்பதார்களின் 
விலங்கரரப் சபற்று அலர்களுக்கு தன்விலப் பக்கம் என்றிரன உருலாக்க ட்டுந பன்படும். 
ந்தசலாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் விண்ைப்பதார்கள் , அறிவிக்ரகயில்  ‚Apply‛ 
ன்ம உள்ளீடு லழிந நிந்தப்பதிவுக்குரி பனாரர் குறியீடு ற்றும் கடவுச்சொல் ஆகிலற்ரம 
உள்ளீடு செய்து விண்ைப்பிக்க நலண்டும். 

 

(vii) விண்ைப்பதார்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபர சதரிவு செய் நலண்டும். 
 

(viii) புலகப்படம் ற்றும் லகபாப்பம் பதிமவற்மம் பசய்வது குறித்த  வழிமுலமகளின் படி புலகப்படம் 
ற்றும் லகபாப்பம் பதிமவற்மம் பசய்யுாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார் . (விண்ைப்பதார்களுக்கான 
விதிமுரமகள் பத்தி  2 –N, O  ற்றும் P  க் காண்க) 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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(ix) புரகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆலைங்கள் ற்றும் ரகசாப்பம் இல்யால் அனுப்பப்படும் இரைலழி 
விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும். 

(x) இரைலழி விண்ைப்பத்தில் சிய தரங்கள் திருத்த இயாது.  னநல, விண்ைப்பதார்கள் மிகுந்த 
கலனத்துடன் விலங்கரரப் பதிவு செய்யுாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார்கள் . இரைலழியில் 
ெர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பத்தில் , விண்ைப்பதார்களின் விலங்கள் இறுதிானரலாகக் 
கருதப்படும்.  இரைலழி விண்ைப்பம் ெர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்பு திருத்தம் நகாரி நதர்லாரைத்தில் 
சபமப்படும் ந்தசலாரு நகாரிக்ரகயும் பரிசீலிக்கப்படாட்டாது. 

(xi) அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு 
அ) விண்ைப்பத்ரத இரை லழியில் அனுப்பிபின் , விண்ைப்பதார்கள் PDF முரமயில் தங்கள் 

விண்ைப்பத்ரத அச்சிட / நெமிக்க முடியும். 
ஆ) விண்ைப்பதார்களுக்கு விண்ைப்ப ேகல் நதரலப்பட்டால் , பனாரர் குறியீடு ற்றும் கடவுச் 

சொல்ரய பன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சகாள்ரயாம் / பதிவிமக்கமும் செய்து சகாள்ரயாம். 
இ)இரைதர விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்யது நலறு ந்தவிதான ஆதா ஆலைங்கரரயும் 

நதர்லாரைத்திற்கு அனுப்ப நலண்டாம் . விண்ைப்பதார்கள், நதர்வுக்குப்பின் அடுத்த கட்ட 
சதரிவிற்கு லரும் சபாழுது ட்டுந விண்ைப்பம் ற்றும் ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்க்கப்படும். 

(xii) எருமுலமப் பதிவு ன்பது இப்பதவிக்கான விண்ண்பாக கருதப்படாட்டாது  
          (விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள்‛ பத்தி - 2–ல்  உள்ரலாறு) 

15. ஆலைங்கள் பதிநலற்மம் 
 விண்ைப்பதார்கரால் இரைலழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட விலங்கரர உரிர 
நகால்கரர உறுதிப்படுத்துலதற்கான ொன்றிதழ் /ஆலைங்கரர நதர்லாரைம் நகாரும் நேத்தில் 
பதிநலற்மம் செய் நலண்டும். உரி நேத்தில் ொன்றிதழ்கரர பதிநலற்மம் செய்ப்படாத 
விண்ைப்பதார்களின் விண்ைப்பானது நிாகரிக்கப்படும் .  
(விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகள்‛ பத்தி -13  –ல் உள்ரலாறு)  
16. விண்ைப்பம் ெர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி ோள் 
இரைலழி மூயம்  19. 11 . 2021 அன்று இவு 11.59 ணி லர விண்ைப்பிக்கயாம் . பின்னர் அச்நெரல 
நிறுத்தப்படும். 
(நலும் கூடுதல் தகலல்களுக்கு நதர்லாரைத்தின்  ‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுரமகரர ‛ 
நதர்லாரைத்தின் இரைதர முகலரிான www.tnpsc.gov.in-ல் காையாம்) 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in-??/
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றுப்பு  
 

இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அொரைகள் தமிழ்ோடு அசுப் பணிாரர் நதர்லாரைத்தின் 
இரைதரத்தில் உள்ரன.  னினும் , விண்ைப்பதார்கள் இத்நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபாது 
இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அொரைகள் இத்நதர்விற்கான விரம்ப அறிவிக்ரக 
சலளியிடப்பட்ட ோளிநயா அல்யது அதற்கு முன்நபா இரைக்கல்வி நதனும் இருப்பின் அது 
குறித்த தகலரய விண்ைப்பத்தில் சதரிவித்தும் ,நலும் ொன்றிதழ்கள் பதிநலற்மம் செய்யும் நபாது 
அவ்லொரைகரரயும் நெர்த்து ெர்ப்பிக்க நலண்டும் .  இவ்லாறு செய்த் தலறினால் 
விண்ைப்பதாரின் விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும் .  இத்நதர்வின் விரம்ப அறிவிக்ரக ோளிற்கு 
பின்பு சலளியிடப்பட்ட இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அொரைகள் ற்றுக் சகாள்ரப்படாட்டாது. 

 
பசயாரர் 
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ANNEXURE-I 
 

G.Os relating to equivalence of qualification for the subjects Economics, 
Statistics, Mathematics, Social Work, Public Administration 

 

Sl. 

No 

Degree Equivalence Degree G.O. 

1. jpUr;rpuhg;gs;sp. gpc&g; <gh; 

fy;Y}upahy; tH’;fg;gLk; 

KJepiy rK:fg; gzp gl;l 

nkw;gog;g[ (Master of Social 

Work) 

jpUr;rpuhg;gs;sp. 

gpc&g; <gh; 

fy;Y}upahy; 

tH’;fg;gLk; 

(M.A., Social Work) 

murhiz epiy vz;/2. 

gzpahsh; kw;Wk; 

epUthfr; rPh;jpUj;jj; (Mh;) 

Jiw. ehs; 03/01/2000 

2 M.A., Applied   Economics (Five 

Years Integrated Course) awarded 

by Annamalai University 

M.A., (Economics) G.O. (1D) No.268, Higher 

Education (H1) Department, 

dated 20.09.2012 

3. M.Sc., Applied Mathematics 

awarded by Bharathidasan 

University 

M.Sc., (Mathematics) G.O.Ms.No.58, 
Higher Education (K2) 
Department, 
dated 15.04.2013 

4. M.Sc., Applicable Mathematics 
and Computer Science 
awarded by Bharathidasan 
University 

M.Sc., (Mathematics) 

    

5. M.Sc., Mathematics with 

Computer Application 

M.Sc., (Mathematics) 

Gandhigram University 

G.O.Ms.No.72, 
Higher Education (K2) 
Department, 
dated 30.04.2013 6. M.A., Business Economics M.A., (Economics) 

Annamalai University / 

Bharathiar University/ 

Gandhigram University 

7. M.A., (Applied Economics) 

(Annamalai Universtiy) 

M.A., Economics 

 

8. M.Sc., Mathematical 

Economics) 

M.A., (Economics) 

 

9. M.Sc., (Tech) (Industrial 

Mathematics with Computer 

Application) 

(Gandhigram University) 

 

M.Sc., Mathematics 
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10. M.Sc., Economics 5 years 

Integrated course awarded by 

Avinashilingam Institute of Home 

Science and Higher Education for 

Women Deemed 

University 

 
 

M.A., (Economics) 

 
G.O.(Ms.) No.117, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 02.07.2013 

11. M.A., Public Management 

awarded by Madras University 

Post Graduate Degree in 

Public Administration 

 
 

G.O.Ms.No.228, 
Higher Education (K2) 

Department, dated 

04.11.2013 

12. M.A., Development 

Administration 

(5 years Integrated) awarded by 

Gandhigram Rural University 

M.A., (Public 

Administration) 

13. M.A., (Applied Economics) 

awarded by Bharathidasan 

University 

M.A., (Economics) G.O.Ms.No.27, Higher 

Education (K) Department, 

dated 13.02.2014 

14. M.A., (Business Economics) 

offered by Ethiraj College for 

Women, Chennai affiliated to 

University of Madras 

M.A., (Economics)  
 
 
 
 
 

 
G.O.Ms.No.116, Higher 

Education (K) Department, 

dated 22.07.2014 

15. M.A., Indian Economics 

awarded by University of 

Madras 

M.A., Economics 

16. M.Sc., Statistics with Computer 

Application awarded by 

Manonmaniam Sundaranar 

University / Periyar University/ 

Bharathiar University 

M.Sc., (Statistics) 

17. M.Sc., Statistics with Computer 

Application (5 years Integrated 

Programme) awarded by 

Annamalai University 

3 years UG in Statistics 

and 2 years PG in Statistics 

18. M.Sc., Applied Mathematics 

(Operation Research) awarded 

by Bharathidasan University 

M.Sc., (Mathematics)  
 

G.O.Ms.No.212, 
Higher Education (K2) 

Department, dated 

17.12.2014 
19. M.Sc., Mathematics (Applicable 

Mathematics) awarded by 

Periyar University 

M.Sc., (Mathematics) 
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20. M.Sc., Mathematics with 

Computer Application and Five 

Year integrated M.Sc., 

Mathematics with Computer 

Application awarded by 

Annamalai University 

M.Sc., (Mathematics)  
G.O.Ms.No.260 

Higher Education (H1) 

Department, dated 

15.09.2012 

-19- 
21. Public Services – Educational 

Qualification consideration as to 

whether P.G degree in Applied 

Mathematics awarded by Anna 

University is equivalent to PG degree  

in Mathematics 

P.G degree in 

Mathematics 

G.O.(Ms.)No.86, Higher 

Education (J1) Department, 

dated 27.04.2015 

22. Public Services – Educational 

Qualification - Consideration of M.S. 

Applied Econometrics  awarded by 

Pondicherry University as to whether 

equivalent to M.A. Economics 

M.A Economics G.O.(Ms.)No.02, Higher 

Education (K2)  Department, 

dated 05.01.2016 

23. Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of M.A. 

Analytical Economics Degree awarded 

by Kerala University as to whether 

equivalent to M.A. Economics Degree 

for the purpose of employment in 

Public Services. 

M.A Economics G.O.(Ms.)No.323, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 13.11.2017 

24. Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Stat degree course of Periyar EVR 

College, Trichy affiliated to 

Bharathidasan University as to 

whether equivalent to M.Sc., Statistics 

Degree course for the  purpose of 

employment in Public Services. 

M.Sc., Statistics G.O.(Ms.)No.323, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 13.11.2017 

25 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of M.A. 

Applied Economics Degree awarded 

by Pondicherry University as to 

whether equivalent to M.A. 

Economics Degree for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.A Economics G.O.(Ms.)No.33, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 12.02.2018 

26. Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Applicable Mathematics 

offered by SDNB Vaishnav College 

for Women (Autonomous) affiliated to 

University of Madras as to whether 

equivalent to M.Sc., Mathematics for 

M.Sc., Mathematics G.O.(Ms.)No.65, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 24.04.2019 
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the purpose of employment in Public 

Services. 

Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Maths (CA) awarded by 

Periyar University as to whether 

equivalent to M.Sc., Mathematics for 

the purpose of employment in Public 

Services. 

M.Sc., Mathematics 

G.O.(Ms.)No.65, Higher 

Education (K2) Department, 

dated 24.04.2019 

Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of P.G. 

degree in Bio-Statistics (M.Sc., Bio-

Statistics) awarded by University of 

Madras as to whether equivalent to 

P.G degree in Statistics (M.Sc., 

Statistics) for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.Sc., Statistics 

Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Statistics with Computer 

Applications (Five year integrated) 

awarded by Annamalai University as 

to whether equivalent to M.Sc., 

Statistics for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.Sc., Statistics 

Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Statistics with Computer 

Applications (CBCS) awarded by 

Annamalai University as to whether 

equivalent to M.Sc., Statistics for the 

purpose of employment in Public 

Services. 

 

M.Sc., Statistics 
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27. Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Applied Econometrics degree 

offered by Bharathiar University as to 

whether equivalent to M.A. 

Economics degree for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.A. Economics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Education (K2) Department, 

dated 29.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Education (K2) Department, 

dated 29.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Mathematical Economics 

degree offered by Madurai Kamaraj 

University as to whether equivalent to 

M.A. Economics degree for the 

purpose of employment in Public 

Services. 

M.A. Economics 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.A.Applied Economics degree 

offered by Annamalai University as to 

whether equivalent to M.A. 

Economics degree for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.A. Economics 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.A.Business Economics programme 

degree offered by Gandhigram Rural 

Institute (Deemed to be University) as 

to whether equivalent to M.A. 

Economics degree for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.A. Economics 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.A.Business Economics degree 

offered by Bharathiar University as to 

whether equivalent to M.A. 

Economics degree for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.A. Economics 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Statistics (5 year integrated) 

degree offered by Annamalai 

University as to whether equivalent to 

M.Sc., Statistics degree for the 

purpose of employment in Public 

Services. 

M.Sc., Statistics 
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 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., (Statistics and Informatics) 

degree offered by Bharathidasan 

University as to whether equivalent to 

M.Sc., Statistics degree for the 

purpose of employment in Public 

Services. 

M.Sc., Statistics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Education (K2) Department, 

dated 29.11.2019 

 

 

 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., (Statistics and Information 

Technology) degree offered by 

Manonmaniam Sundaranar University 

as to whether equivalent to M.Sc., 

Statistics degree for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.Sc., Statistics 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Mathematics (Computer 

Applications) degree offered by 

Periyar University as to whether 

equivalent to M.Sc., Mathematics 

degree for the purpose of employment 

in Public Services. 

M.Sc., Mathematics 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Mathematics (Computer 

Applications) degree offered by 

Gandhigram Rural Institute (Deemed 

to be University) as to whether 

equivalent to M.Sc., Mathematics 

degree for the purpose of employment 

in Public Services. 

M.Sc., Mathematics 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Mathematics (Five year 

Integrated) degree offered by 

Annamalai University as to whether 

equivalent to M.Sc., Mathematics 

degree for the purpose of employment 

in Public Services. 

M.Sc., Mathematics 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of M.Sc., 

Mathematics & Computer Applications 

degree offered by Alagappa University as 

to whether equivalent to M.Sc., 

Mathematics degree for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.Sc., Mathematics 
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 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Applicable Science-

Mathematics degree awarded by 

Periyar University as to whether 

equivalent to M.Sc., Mathematics 

degree for the purpose of employment 

in Public Services. 

M.Sc., Mathematics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Education (K2) Department, 

dated 29.11.2019 

 Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Tech (Industrial Mathematics 

with Computer Application) degree 

offered by Gandhigram Rural Institute 

(Deemed to be University) as to 

whether equivalent to M.Sc., 

Mathematics degree for the purpose of 

employment in Public Services. 

M.Sc., Mathematics 

28. 

 

Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of M.A. 

Applied Econometrics offered by 

Bharathidasan University as to 

whether equivalent to M.A.Economics 

degree for the purpose of employment 

in Public Services. 

M.A.Economics 

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

Education (K1) Department, 

dated 15.12.2020. 

Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.A.Applied Economics offered by 

Bharathaiar University as to whether 

equivalent to M.A. Economics degree 

for the purpose of employment in 

Public Services. 

M.A. Economics 

Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of M.A. 

Corporate Economics offered by 

University of Madras as to whether 

equivalent to M.A. Economics degree 

for the purpose of employment in 

Public Services. 

M.A. Economics 

Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Mathematics with Computer 

Application offered by Bharathaiar 

University as to whether equivalent to 

M.Sc., Mathematics degree for the 

purpose of employment in Public 

Services. 

M.Sc., Mathematics 
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29. Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Applied Mathematics (1997 to 

1998) offered by Thiagarajar College 

of Engineering as to whether 

equivalent to M.Sc., Mathematics 

degree for the purpose of employment 

in Public Services. 

M.Sc., Mathematics 

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

Education (J1) Department, 

dated 30.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Education (J1) Department, 

dated 30.12.2020. 

Public Services – Educational 

Qualification – Consideration of 

M.Sc., Applied Mathematics (2001 to 

2002) offered by Thiagarajar College 

of Engineering as to whether 

equivalent to M.Sc., Mathematics 

degree for the purpose of employment 

in Public Services. 

M.Sc., Mathematics 
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ANNEXURE-II 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 

PAPER-I 

POST OF RESEARCH ASSISTANT IN EVALUATION AND 

APPLIED RESEARCH DEPARTMENT 

(POST GRADUATE DEGREE STANDARD COVERING ALL THE SUBJECTS 

REFERRED IN THE RULES) 

Subject Code: 213 

Unit - I: 

Indian Economy – Growth and development: Agriculture: Area, Yield, Production, marketing 

and sales. Rural Development – Industry: Input and output – Service Sector : Types of 

service sector, skilled labour, semi skilled labour and unskilled labour – Changing Sectoral 

contributions – Industrial Policy Changes – FDI – Infrastructure: Public Health – Education 

– drinking water – sanitation – Public transport –Banking and financial services–housing 

facilities–Nutrition – Investment – Public Private Participation – Inclusive growth. Human 

Development: Concepts, Trends and Issues – Employment, unemployment, under 

employment and disguised unemployment – concepts, measurement and Trends – 

Employment in Organized and unorganized sector – Strategies for Employment 

Generation. Poverty: Concepts, measurement and Trends, Fiscal Policy – FRBM Act – 

Goods and Service Tax (VAT)– Fiscal Federalism – Parallel economy in India – Inflation: 

Definition, trends, estimates, consequences and remedies – RBI – Monetary and Fiscal 

policy – Banking Sector Reforms – India’s foreign trade, composition, direction and recent 

changes in trade policy – Balance of payments – India and WTO requirements – Global 

Financial Crisis and its Impact on India. Index number: Consumer price index – Whole Sale 

price Index. Time series analyses-Moving average Method 

 

Unit - II: 

Primary data collection-Field Investigation- Census method-Sampling Method – Direct 

personal observation-Interview method- Indirect oral interview-Information through 

agencies-Mailed Questionnaires and scheduled sent through enumerator.Secondary data 

collection- Books-Journals-Government (Ministry) Records and reports from government 

agencies- Bibliography-Autography- Web site-News Paper- Periodicals, etc Evaluation and 

preparation of the report and components of evaluation Report: Executive summary-

background and purpose-statement of the problem-objectives and Hypotheses – evaluation 

methods (Statistical methods used in the study) –result and discussion of the result –

conclusion and recommendation- reference or bibliography- appendices. 

 

Unit – III: 

Econometrics - definition, methodology, Data – meaning and types of data such as cross-

section, time-series and panel data, primary & secondary data- advantages & 

disadvantages, Variables – meaning and types such as quantitative and qualitative 

variables, measurement scales of variables such as ratio, interval, ordinal and nominal-
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simple examples. Correlation – simple and multiple correlation, properties of correlation 

coefficients, Karl Pearson’s and Spearman’s rank correlation coefficients, Simple numerical 

problems - Simple & multiple linear regression model – introduction, assumptions, least 

squares principle, least squares estimators, properties of regression coefficients(Gauss-

Markov theorem), interpretation of regression output - R2 & adjusted R2, regression 

coefficients with t-values and level of significance, Simple numerical problems - 

advantages of regression analysis over correlation analysis, Functional forms of regression 

models – log-linear, log- lin and lin-log models and computation of elasticity, computation of 

simple and compound growth rates - simple numerical examples. 

 

Unit - IV: 

Econometric Problems: heteroscedasticity, multicollinearity and autocorrelation – definition 

and consequences. Dummy variables: definition, generation of dummy variables, problem 

of dummy variable trap, cautions in using dummy variables, inclusion and interpretation of 

dummy variables in the regression. Qualitative response regression models – linear 

probability, logit and probit models – an introduction. Basics of time-series: additive and 

multiplicative models, determination of trend by free drawing, moving average methods, 

and seasonal indices, definition of stationarity, tests for stationarity and transformation of 

non-stationary series into stationary series. 

 

Unit - V : 

Compilation and Tabulation of data Collected - Classification – Types of Classification – 

Formulation of discrete and continuous frequency distribution ( uni-variate and Bi- variate ). 

Pictorial Representation of data: Bar diagrams – Pie diagrams – Histogram – Ogives and 

Lawrence Curve Measures of Location – Mean , Median, Mode, Harmonic Mean and 

Geometric Mean – Quartiles - Measures of variation : Range, Quartile deviation , Mean 

deviation, Variance and Standard deviation. Coefficient of variation , skewness and 

Kurtosis.( All the calculation of measures are for both grouped and ungrouped data ) 

Probability and Distribution: Introduction to probability: Random Experiments, Sample 

Space and events, Definition of probability. Classical, Empirical and Axiomatic approach to 

probability; Addition and Multiplication Theorem, Conditional probability and Baye’s 

Theorem. Random Variables and Distribution function – Mathematical Expectation and 

conditional Expectation. Convergence in Probability – Weak Law of large Numbers and 

strong law of large Number – Central limit Theorem – Discrete distributions: Binomial, 

Poisson. Continuous Distributions: Normal Distribution Chi-Square, t and F distributions and 

their properties. 

 

Unit - VI: 

Application of Statistical Methods - Sampling Theory: Introduction to the theory of Sampling: 

Sampling designs – Simple Random Sampling with and without replacement - Systematic, 

Stratified, Ratio and Regression Sampling methods , Sampling and non – sampling errors – 
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Cluster sampling, Purposive Sampling Quota Sampling. Testing of Hypothesis: Introduction 

to Testing of Hypothesis: Simple, Null and Alternative hypotheses, composite hypothesis, 

two kinds of Errors – Critical Region – Power function. Testing of significance using chi-

square, t and F tests.(simple problems) ANOVA- One way and Two way classifications. 

Application of Statistical Methods through MS-Excel – Language : Over view of MS-Excel: 

Construction of charts and diagrams – Sorting – Filtering – Removing duplicates – 

Calculation of Measures of Central tendency, Measures of dispersion, correlation 

Regression and curve fitting using – Excel. 

 

UNIT - VII: 

Theory of Consumer Behavior - Utility and its measurement - Indifference curve analysis 

and Consumer's surplus. Demand and supply functions - Elasticity of demand and supply - 

Factors affecting demand and supply. National Income - Concepts and measurement. 

Classical and modern theories of Employment. Consumption function - Investment and 

savings. Concept of Multiplier and Accelerator. Inflation - Nature, Effects and controlling 

mechanisms. Monetary policy and Fiscal policies and Role of RBI. Types of Market 

Structure - perfect competition, monopoly, monopolistic. competition, oligopoly and price 

determination. Agricultural marketing - Characteristics of Agricultural products and 

constraints in marketing agricultural produce. Marketable and Marketed surplus estimation. 

Estimation of price spread and Marketing Efficiency. Market integration, Marketing 

Intelligence and Marketing Acts. Institutions in Agricultural Marketing - Regulated Markets, 

Cooperatives, Commodity Boards, Contract Farming, Commodity Exchanges, Farmers' 

Markets and Farmers Producers Organizations. Commission on Agricultural Costs and 

Prices - Agricultural Price fixation and price support programs and policies. Price 

forecasting. Supply chain Management and logistics. Development planning in India - 

Agriculture in five year plans. Land tenure and reforms. Unemployment, Poverty and 

inequality. Food and nutritional security. Population policies. Income distribution - Social 

Choice Theory - Public goods - Welfare economics. Rural Indebtedness. Financial 

Institutions and Credit Flow to Rural/ Priority Sector. Agricultural Lending - Direct and 

Indirect Financing - Financing through Co- operatives, Commercial Banks and RRBs - 

Role of Lead Bank and NABARD - District Credit Plan. Credit linked Rural Development 

Programs - RIDF. Micro- Financing - Role of MFI’s, NGO's, and SHG's. Credit Inclusion–

Credit Widening Credit Deepening. Risk in agriculture and different Crop Insurance 

Programs - Agricultural project preparation - project cycle - Costs and benefit analysis – 

Discounted and Undiscounted Measures – Sensitivity analysis. Technical feasibility of 

economic viability of projects. Use of Network techniques – Project monitoring and 

evaluation. Forms of production functions – Returns to scale vs Economies of scale. Cost 

of cultivation vs Cost of Production – Cost concepts – Fixed Cost, Variable cost, Average 

Cost and Marginal cost. Efficiency Measures – Technical and Economic Efficiency. 

Financial statements and ratio analysis. Partial and complete budgeting and their 

applications. 
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UNIT - VIII: 

Concepts, Classification and Problems of Natural Resource Economics. Economy and 

Environment interaction. Resource scarcity – Limits to Growth – Measuring and mitigating 

natural resource scarcity–scarcity indices. Malthusian and Ricardian Scarcity. Theory of 

optimal extraction of exhaustible and renewable resources. Property rights – Issues in 

natural resource management – private property, common property and open access 

resources – Collective action in common property resource management. Land use 

planning – optimal management of land, water, forests and fisheries. Resource mapping – 

GIS and remote sensing applications. Environmental problems and quality of environment – 

Economics of the environment –Theory of externality. Sources and types of pollution – air, 

water, solid waste, land degradation – Environmental and economic impacts. Economics of 

pollution control – efficient reduction in environmental pollution. Environmental regulation – 

Economics instruments and indirect instruments (command and control policies). 

Environmental legislations in India. Concept of sustainable development – Indicators of 

sustainability. Environmental Accounting – resource accounting methods. Climate change 

and its impacts – mitigation efforts and international treaties. International Trade and 

Comparative Advantage. Terms of Trade and Instruments of Trade Policy – Tariffs and 

Non tariffs. Balance of Trade vs Balance of payments. Exchange Rates. International 

Organizations – IMF, IBRD, IDA, IFC. WTO. Fundamental vs. Applied Research – 

Qualitative vs Quantitative Research. Research Prioritization – Identification of Research 

Problems and Prioritization. Research Process. Trade-off between scope and cost of the 

study. Research Design and Techniques. Hypothesis – Meaning – Characteristics – Types 

of Hypothesis and Testing. Setting of Objectives and Hypothesis. Sampling Theory and 

Sampling Design. Sampling Error. Sampling methods – Probability and Non-Probability 

methods. Interviewing Techniques – Questionnaire vs Interview schedules and Field 

Problems – Methods of Conducting Survey. Types of data – Primary and Secondary data. 

Sources of Secondary Data and Data collection techniques. Types of questions in interview 

schedule – Structured, Unstructured, Open Ended and Closed-Ended Questions. Data 

coding and data entry. Data Tabulation and Validation of Data. Data Processing. 

Application of Analytical tools to data – Simple and Multiple regression and problems in 

estimation – Multicollinearity, Heteroscedasticity and Autocorrelation. Optimization Models 

– Linear Programming: Concepts and theories. Problem formulation – Minimization and 

Maximization problem (Primal and Dual solutions). Sensitivity analysis. LP in farm planning 

and regional planning. Risk Programming and dynamic programming techniques. 

 

Unit - IX: 

Nature and Scope of Sociology, Sociology as a Science. Individual and Society. Social 

Process: Competition, conflict, Co- operation, Accommodation, Assimilation, Social control. 

Social Institutions: Family and Marriage. Theoretical Perspectives:- Structural Functional 

Perspective: August Comte, Herbert Spencer, Max Weber, Emile Durkheim, R.K. Merton. 

Conflict Perspective: Karl Marx, Ralf Dahrendorf and L. A. Coser. Caste System in India: 
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Origin of the caste system; cultural and structural views about caste; mobility in caste; 

change and persistence of caste in modern India; views of Gandhi and Ambedkar about 

caste system. Class Structure in India: Agrarian and industrial class structure; emergence 

of middle class. Rural Social Structure: Village Social Structure and Importance of Village 

Studies. Peasant society and agrarian systems; land tenure systems, social consequences 

of land reforms and green revolution. Agrarian unrest and movements in India. Rural 

social problems in India: poverty, unemployment, indebtedness, farmer’s suicide and 

bonded labour. Strategies of rural development programmes. Tribal Societies in India: Type 

and distinctive features of tribal communities in India and their geographical spread. 

Problems of tribal communities: land alienation, poverty, indebtedness, health and nutrition, 

education, Integration and issues of tribal identity. Tribal development policies after 

independence. 

 

Unit - X: 

Socio- religious reform movements: Bhakthi Movements, Arya Samaj, and Ram Krishna 

Mission. Backward Class Movements: Satya Sadhak Samaj, Sri Narayanguru Dharma 

Paripalana Movement (SNDP), Self-respect movement, Dalit Movements, Political 

Mobilization of Backward Classes. Women in Indian society: Socio-cultural interpretation of 

women in India. Demographic profile of women. Problems of Women in India: dowry, 

domestic violence, discrimination, female infanticide, honor killing, sexual harassment. 

Women empowerment programmes and SHGs. Social Research: Meaning of Social 

Research, Scope and Importance of Social Research. Types of Research, Research 

Process: Identification and formulation of research problem. Methods of Research: 

Descriptive and Explorative methods. Sampling Methods, Methods of Data Collection. 

Tools of Data Analysis: Univarate and Bivariate Statistics, Chi-square Test. Application of 

ICT in Social Research. Evaluation Research: Meaning and aims of evaluation research. 

Types of evaluation and their purpose. Levels of measurement: population-based vs. 

program-based. Sources of data. Study designs. Impact Assessment Research: 

Programmes and policy evaluation research. Environmental impact assessment research. 

Research Report Writing: Organization of a research report: Title, Abstract, Introduction, 

Experimental Details or Theoretical Analysis, Results, Discussion, Conclusions and 

Summary, References. Quality of good research report. Significance of research report. 

 

Unit – XI: 

Public Administration Theory and Principles - Public Administration: Meaning and scope and 

significance – Public vs Private Administration – Approaches to the study of Public 

Administration-Comparative Public Administration – Development Administration - New 

Public Administration – New Public Management - Principles of Organization and 

Administration – Classical theories – Human Relation theories – Modern theories of 

administration – Bureaucratic culture-Administrative Responsibility and Ethics. 
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Unit – XII: 

Public Administration in Practice - Public Financial Administration: Budgetary process and 

accountability, Union – State financial relations in India – Good Governance: Social welfare 

schemes in Tamil Nadu, Women Empowerment schemes in Tamil Nadu, Health care Policy 

in Tamil Nadu –      E. Governance : ICT application in government – IT parks in Tamil 

Nadu – District administration: e-governance in Districts, THAI scheme, Pudhuvazhvu 

scheme – Special Economic Zones – Panchayat Raj: Rural Development programmes in 

Tamil Nadu, Environmental protection in Tamil Nadu – Administrative reforms: Personnel 

and Administrative Reforms, Urban Governance: Urban Local bodies in Tamil Nadu, 

Jawaharlal Nehru National Urban   Renewal Mission (JNNURM) in Tamil Nadu – Tamil 

Nadu Urban Development Project – Human Rights governance:the Tamil Nadu State 

Human Rights Commission- Social Science Research: Meaning, nature and scope of social 

science research- Qualities of good researcher-Types of social science research:Historical-

Descriptive-Empirical-Experimental-Qualitative- Quntative-Hypothesis-Variables-Sampling: 

Probability and Non-Probability sampling – Methods of Data Collection: Primary and 

Secondary data- Observation-Schedule- Survey-Interview-Questionnaire-Measurement- 

Data Analysis-Tabulation-Inferences- Research Design and Report. 

 

Unit – XIII: 

Social work research - Scientific Method: Objectivity, Scientific attitude, Ethics in research; 

Types of Research: Applied and Pure, Quantitative and Qualitative, Mixed methods, 

Participatory, Action research, Evaluative, Field based research. Research as a method in 

Social Work. Research process: Classification of Variables, Concepts, Constructs, 

identifying and formulating research problem, research questions, defining objectives, 

hypotheses. Research Designs: Exploratory, Descriptive, Diagnostic, Experimental, 

Evaluative and Participatory. Sampling Methods : Probability and Non- probability sampling 

techniques. Data Collection: Types of data, data collection methods, Questionnaire, 

Interview Schedule, Interview Guide, Observation (Participatory and non participatory) 

Qualitative Research techniques: FGDs, In-depth interview, Transcription, Themes, 

Illustrative quotes. Appreciative inquiry technique. Photo voice technique. Social Audits. 

Triangulation and Iteration. 

 

Unit – XIV: 

Project evaluation - Project identification and formulation – Classification of projects, Project 

objectives, Project life cycle and phases, Project Planning and Organization. Project 

feasibility analysis (Financial, Technical) Market Survey, Demand analysis, Forecasting and 

Projection. Terms of reference: Area of study, documents needed, process, time frame, 

Team members. Evaluation design; Types of Evaluation; Project design: Time 

management, sequencing and scheduling, Network Analysis, CPM and PERT, Logical 

Framework Approach (LFA), Problem Analysis and Problem Tree. Log Frame Matrix, 

Social Cost – Benefit analysis, Environmental Impact Assessment, Legal aspects and 
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clearance. Factors such as efficiency, effectiveness and sustainability of the project. 

Project appraisal and Implementation: Project Appraisal methods: (Financial, Technical) 

Project Financing, Project Resource mobilization, Negotiation, Decision making, Project 

control and Monitoring techniques, Project evaluation: Tools of Evaluation: Ladder of Life 

(UN tool). Community impact assessment, Holistic World View Analysis, Vulnerability 

Assessment, Impoverishment assessment, FGDs and Reporting on Evaluation. 

 

UNIT - XV: 

Basics and Major areas of Management - Concept and Foundations of Management – 

Managerial Functions – Planning and decision making, Organizing, co-ordination and 

control – Role of Manager – Managerial skills – Management of innovation –Personality 

Theories and Determinants – Meaning and Process of perception – Motivation Concepts, 

Theories and Applications. Leadership – Theories and Styles – Quality of Work Life (QWL) 

– Quality Circles (QC) –Management of Conflicts in Organizations – Demand analysis 

and forecasting – cost functions – Break-Even-Analysis - Theory of firm-profit maximization 

and sales maximization – Pricing decisions under different market structures. National 

income- GNP, GDP, Gross Domestic savings – Monetary and Fiscal policies – Business 

cycle. Fundamentals of operations management – Aggregate production planning, capacity 

planning – plant design – process planning – plant size and scale of operations – 

Management of facilities –Production control – Supply chain management - Quality 

management – statistical process control-role and importance of material management – 

Modern production concepts – JIT, Kaizen, Japanese 5’s framework. Nature and scope of 

financial management – finance function- valuation concepts and Valuation of securities- 

financing decisions- sources of finance- cost of capital and capital structure – Investment 

decisions – Capital budgeting – Working capital management – Dividend decisions. 

Marketing Management – evolution and scope – Marketing strategy formulation and 

components of marketing plan – Segmenting and targeting the market – Positioning and 

differentiating of the market – Analyzing competition – Analyzing consumer markets – 

Industrial buyer behavior – Marketing research – Product strategy – Pricing strategies – 

Designing and managing Marketing channels – Building customer satisfaction –Ethics in 

marketing – Consumer protection - Concepts and policies of HRM – HRM functions – 

Future challenges of HRM-Human resource planning – Job analysis – Job evaluation – 

Recruitment and selection – Training and development – Promotion and transfer – 

compensation – performance appraisal and 360 degree feedback – HR audit – Handing of 

sexual harassment in the work place-current trends and issues in HRM. Nature and scope 

of strategic management – Strategic intent, vision, objectives and policies – Process of 

strategic planning and implementation – Environmental analysis and internal analysis – 

SWOT analysis – Tools and techniques for strategic analysis – Impact matrix – The 

experience curve – BCG matrix – Balanced Score Card - Du Pont’s control model. 
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UNIT - XVI: 

Research methodology and management information system - Research – meaning, scope 

and objectives-types of research – research design-Data collection and Tabulation – 

Questionnaire design – Scaling technique – sources of secondary data– Sampling – 

Probability – Correlation and Regression Analysis – Tests of Significance – Normal 

distribution, Chi-square, F and t tests, ANOVA, time series and forecasting decision theory, 

index numbers – Multi-Variant analysis, Factor analysis – Discriminate analysis – report 

writing – Types of Report – structure of the Report – Guidelines for Report writing . 

Conceptual foundations of information systems – Types of information systems - Element 

of information system – Data Vs. Information – information requirement at various levels – 

data processing – data base – Data Entry -Development and Management – Systems 

analysis and design – Trends in information technology – Flexibility in information systems 

– User involvement – Evaluation of information systems – Security and ethical challenges. 

 

Unit – XVII : 

Algebra and Differential Equations - Groups: Groups – Sub groups – Normal subgroups 

and quotient subgroups – Homomorphisms – Automorphisms – Cayley’s Theorem – Rings: 

Rings - Special class sub rings - Homomorphisms – Ideals and Quotient Rings – Vector 

Spaces: Basic Concepts – Linear Independent and Bases – Inner Product Spaces – 

ODE: ODE with constant coefficients – ODE with variable coefficients – Higher order 

ODEs – PDE: First order PDE - Second order PDE – Elliptic, parabolic, and hyperbolic 

PDEs. 

 

Unit – XVIII : 

Analysis - Real Analysis: Properties of monotonic functions - Functions of bounded 

variations – Total variations – Additive property of total variation – Total variation on [a,x] 

as a function of x - Continuous functions of bounded variations – Infinite Series: Absolute 

and conditional convergence – Dirichlet’s test and Abel’s test Rearrangement of series – 

Riemann’s theorem on conditionally convergent series.– Complex Analysis: Differentiability 

and Cauchy-Riemann Equations – Harmonic Functions – Power Series as an Analytic 

Function – Complex Integrations – Cauchy Integral Formula – Morera’s Theorem – 

Existence of Harmonic Conjugate – Taylor’s Theorem – Conformal mappings – Functional 

Analysis: Metric Spaces – Convergence, completeness and Baire’s Theorem - Continuous 

mappings - Space of continuous functions - Euclidean and Unitary spaces - Topological 

Spaces: Basis for a Topology – The Product Topology  - The Metric Topology – 

Connected Spaces – Connected Subspaces of the Real Line - Components and Local 

Connectedness. Decision Making: Basic Statistics: Moments – Mean – Variance – 

Standard deviations – Linear regression – Rank correlations – Attributes – Index Numbers. 

Linear Programming Problem: Graphical Methods – Travelling Salesman Problem – 

Assignment Problem – Simplex Methods. 
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Unit - XIX: 

Anthropology, meaning scope and relationship with other disciplines particularly social 

sciences, humanities etc. Main branches, their scope, The nature of culture, The nature of 

society: concept of society, society and culture, social institutions, social stratification 

Marriage: Definition and universality, Family, Kinship, Economic organization: meaning, 

scope, and relevance of economic anthropology, Religion Research methods in 

Anthropology - Field work tradition in Anthropology - Distinction between techniques, 

methods, methodology - Tools of data collection, observation, interview, schedules, 

case study, genealogy etc. 

 

Unit - XX: 

Evolution of the Indian culture and civilization: Palaeolithic, Neolithic, Harrappan cultures; 

Tribal cultures of India, Brief ethnographic details of Tribes of Tamil Nadu. Caste system in 

India: Structure and characteristics, theories of origin of caste, Dominant caste. Indian 

village: Indian village as a social system, peasant cultures. Cultural change in Indian 

Society: Sanskritization, Westernization, Modernization, Post - Modernism, Globalization ; 

Problems of the tribal communities a) poverty b) low literacy c) health Development of 

forest policy and Tribals Constitutional safe guards for ST/SC, Role of Anthropology in 

Tribal and Rural development. Demographic profile of India – Ethnic and Linguistic 

elements in the Indian population and their distribution. Gender issues in Tamil Nadu. 
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Paper-II 

General Studies 

(Degree Standard) (Objective Type) 
 

Subject Code: 003 

UNIT-I : GENERAL SCIENCE 

(i) Scientific Knowledge and Scientific temper - Power of Reasoning - 

Rote Learning Vs Conceptual Learning - Science as a tool to    

understand the past, present and future. 

(ii)  Nature of Universe - General Scientific Laws – Mechanics - 

Properties of Matter, Force, Motion and Energy - Everyday 

application of the basic principles of Mechanics, Electricity and 

Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics 

and Communications. 

(iii) Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum 

Products, Fertilizers, Pesticides. 

(iv) Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, 

Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, 

Human diseases. 

(v) Environment and Ecology. 
 

UNIT-II: CURRENT EVENTS 
 

(i) History - Latest diary of events - National symbols - Profile of 

States - Eminent personalities and places in news – Sports - Books 

and authors. 

(ii) Polity - Political parties and political system in India - Public 

awareness and General administration - Welfare oriented 

Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery 

Systems. 

(iii) Geography - Geographical landmarks. 

(iv) Economics - Current socio - economic issues. 

(v) Science - Latest inventions in Science and Technology 
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UNIT- III: GEOGRAPHY OF INDIA 
 

(i) Location – Physical features - Monsoon, rainfall, weather 

and climate - Water resources - Rivers in India - Soil, 

minerals and natural resources - Forest and wildlife - 

Agricultural pattern. 

(ii) Transport - Communication. 

(iii) Social geography – Population density and distribution - 

Racial, linguistic groups and major tribes. 

(iv) Natural calamity – Disaster Management – Environmental 

pollution: Reasons and preventive measures – Climate 

change – Green energy. 

UNIT – IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA 

(i)  Indus valley civilization - Guptas, Delhi Sultans, Mughals 

and Marathas - Age of Vijayanagaram and Bahmani 

Kingdoms - South Indian history. 

(ii) Change and Continuity in the Socio - Cultural History of India. 

(iii) Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, 

language, custom. 

(iv) India as a Secular State, Social Harmony. 
 

UNIT-V: INDIAN POLITY 
 

(i) Constitution of India - Preamble to the Constitution - 

Salient features of the Constitution - Union, State and 

Union Territory. 

(ii) Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, 

Directive Principles of State Policy. 

(iii) Union Executive, Union legislature – State

 Executive, State Legislature – Local governments, 

Panchayat Raj. 

(iv) Spirit of Federalism: Centre - State Relationships. 

(v) Election - Judiciary in India – Rule of law. 

(vi) Corruption in public life – Anti-corruption measures – 

Lokpal  and LokAyukta - Right to Information - 

Empowerment  of women - Consumer protection forums, 

Human rights charter. 

 

UNIT-VI: INDIAN ECONOMY 
 

(i) Nature of Indian economy – Five year plan models - an 

assessment – Planning Commission and Niti Ayog. 

(ii) Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy 

and Monetary Policy - Finance Commission – Resource 

sharing between Union and State Governments - Goods and 

Services Tax. 
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(iii) Structure of Indian Economy and Employment Generation, 

Land reforms and Agriculture - Application of Science and 

Technology  in agriculture - Industrial growth - Rural welfare 

oriented programmes – Social problems – Population, 

education, health, employment, poverty. 

 

UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT 
 

(i) National renaissance – Early uprising against British rule - 

Indian National  Congress  - Emergence  of  leaders - 

B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, 

V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma 

Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji, 

Subash Chandra Bose and others. 

(ii) Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and 

Militant movements. 

(iii) Communalism and partition. 

 

UNIT- VIII : History, Culture, Heritage and Socio - Political 

Movements in Tamil Nadu 

(i) History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, 

Tamil Literature from Sangam age till contemporary times. 

(ii) Thirukkural : (a) Significance as a Secular literature 
 

(b) Relevance to Everyday Life 
 

(c) Impact of Thirukkural on Humanity 
 

 

(d) Thirukkural and Universal Values - Equality, 

Humanism, etc 
 

(e) Relevance to Socio - Politico - Economic  

affairs  
 

(f ) Philosophical content in Thirukkural 

(iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations 

against British Rule - Role of women in freedom struggle. 

(iv) Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political 

movements in  Tamil  Nadu  -  Justice  Party,  Growth  of  

Rationalism  -  Self Respect Movement, Dravidian 

movement and Principles underlying both these 

movements, Contributions of Thanthai Periyar and 

Perarignar Anna. 
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UNIT – IX : Development Administration in Tamil Nadu 
 

(i) Human Development Indicators in Tamil Nadu and a 

comparative assessment across the Country – Impact of 

Social Reform movements in the Socio - Economic 

Development of Tamil Nadu. 

(ii) Political parties and Welfare schemes for various sections 

of people – Rationale behind Reservation Policy and access 

to Social Resources - Economic trends in Tamil Nadu – 

Role and impact of social welfare schemes in the Socio - 

economic development of Tamil Nadu. 

(iii) Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of  

Socio - Economic development. 

(iv) Education and Health systems in Tamil Nadu. 

(v) Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth. 

(vi) Achievements of Tamil Nadu in various fields. 

(vii) e-governance in Tamil Nadu. 
 

UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY 
 

(i) Simplification – Percentage - Highest Common Factor 

(HCF) - Lowest Common Multiple (LCM). 

(ii) Ratio and Proportion. 

(iii) Simple interest - Compound interest - Area - Volume - 

Time and Work. 

(iv) Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - 

Alpha numeric Reasoning – Number Series. 
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பிற்மசர்க்லக- III

 

 
 
 



--45-- 
 

 
 
 



--46-- 
 

பிற்மசர்க்லக- IV 

தமிழ்நாடு பபாது சார்நிலயப் பணிகளில் அடங்கி ஆாய்ச்சி உதவிாரர் 
(திப்பீடு ற்றும் பசல்முலம ஆாய்ச்சித் துலம) பதவிக்கான பதரிவு முலம 

குறித்த உத்மதச காய அட்டவலை 
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வ.ண். நிகழ்வு காயவரிலச 
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ார்ச் 2022 
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5. fye;jha;t[ ப்ல் 2022 


