
 
 

 

தமிழ்நாடு சிறை பணிகளில் அடங்கிய உளவியலாளர் பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்களில் நநரடி 
நியமனம் செய்வதற்கான கணினி வழித் நதர்விற்கு 16.06.2022 அன்று வறர இறைய வழி மூலம் 
மட்டுநம விண்ைப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்ைன. 

இந்த பதவிக்கான நதர்வு கணினி வழித் நதர்வாக நடத்தப்படும். 
 

எச்ெரிக்றக 
 நதர்வாறையத்தின் சதரிவுகள் அறனத்தும் விண்ைப்பதாரரின் தரவரிறெப்படிநய 

நமற்சகாள்ளப்படுகின்ைன. 
 சபாய்யான வாக்குறுதிகறளச் சொல்லி, தவைான வழியில் நவறலவாங்கித்தருவதாகக் கூறும் 

இறடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும்  கவனமாக இருக்குமாறு எச்ெரிக்கப்படுகின்ைனர். 
 இது நபான்ை தவைான மற்றும் நநர்றமயற்ைவர்களால் விண்ைப்பதாரருக்கு ஏற்படும் எவ்வித 

இழப்புக்கும் நதர்வாறையம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது. 
 இறையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அறனத்துத்தகவல்களுக்கும் விண்ைப்பதாரநர 

முழுப்சபாறுப்பாவார்.  விண்ைப்பதாரர், நதர்விற்கு இறையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்சபாழுது, 
ஏநதனும் தவறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இறையச்நெறவறமயங்கறளநயா /சபாதுச் நெறவ 
றமயங்கறளநயா குற்ைம் ொட்டக் கூடாது.  விண்ைப்பதாரர்    பூர்த்தி செய்யப்பட்ட இறையவழி 
விண்ைப்பத்திறன உரிய ொன்றிதழ்களுடன்  [பிற்நெர்க்றக IV-ல் காண்க] இறுதியாக ெமர்ப்பிக்கும் 
முன்னர்,  நன்கு ெரிபார்த்தப் பின்னநர ெமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார். 

 இந்தப் பதவிக்கான விண்ைப்பத்றதப் சபாறுத்தவறர, விண்ைப்பதாரர்கள் இறைய வழி 
விண்ைப்பத்றத ெமர்ப்பிக்கும்நபாது ொன்றிதழ்கள் / ஆவைங்கறள இறைய வழி 
விண்ைப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அறனத்து உரிறம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் 
ஆதரவாக கட்டாயமாக பதிநவற்ைம் செய்யாமல், இறையவழி விண்ைப்பத்றத ெமர்ப்பிக்க 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

 
விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) செலுத்தி 

தங்களது அடிப்பறட விவரங்கறள நிரந்தரப்பதிவு மூலமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு செய்து சகாள்ள 
நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முறையில் பதிவு செய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 5 
வருட காலங்களுக்கு செல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிைகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்றதச் செலுத்தி 
புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும்.  நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ைப்பமாக 
கருதப்படமாட்டாது. நமலும்விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கானஅறிவுறரகள்” பத்தி-2-ஐகாண்க) 

 
 
 

 

   
விளம்பர எண்.: 615 
அறிவிக்கை  எண்.     11   /  2022                                                                                                                                          நாள்: 18.05. 2022 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாறையம் 
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2. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 
 

பதவியின் சபயர்  பணியின் சபயர் மற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு எண் 

காலிப் 
பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்றக  

ெம்பள ஏற்ை 
முறை 

உளவியலாளர்  
(பதவிக் குறியீட்டு எண்:1942) 

தமிழ்நாடு சிறை பணி  
(குறியீட்டு எண்: 045) 

4 ரூ. 56,100—
2,05,700 

(நிறல-22) 
 

குறிப்பு:- 
 

3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் 
 
பி.வ.(சப) – 1,    பி.வ (மு)( சபாது)  – 1,    மி.பி.வ  /சீ.ம/(சபாது)(தவக)  - 1 ,   ஆதி.(சபாது) – 1 
 

விரிவாக்கம்:-  பி.வ - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்;   பி.வ. (மு) - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லீம்);     மி.பி.வ /சீ.ம - மிகவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் /சீர் மரபினர்;     ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர்; சபா- சபாது;  சப- சபண்கள்;  த.வ.க – தமிழ் வழிக் கல்வி;   . 

 
4. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் நநரம்:- 
 

 

குறிப்பு:-  
 

 இத் நதர்வின் செயல்பாடுகளுக்கான உத்நதெ காலநிர்ையம் சதாடர்பாக பிற்நெர்க்றக –VII-ஐ காண்க. 
 
 
 

குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருந்தாலன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்றகயானது 
நதாராயமானதாகும். நமலும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்றக மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். விவரங்களுக்கு 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுறரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் காண்க. 
 

அ அறிவிக்றக நாள் 18.05.2022 

ஆ இறையதளம் மூலம் விண்ைப்பங்கள் ெமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி  நாள் 16.06.2022 

கணினி வழித்நதர்வு நறடசபறும் நாள் மற்றும் நநரம் 

உளவியலாளர் தாள் – 1  பாடத்தாள் 
( முதுகறலப்பட்டப் படிப்புத் தரம் ) 

06.08.2022 
முற்பகல் 9 30மணி முதல் 
பிற்பகல் 12.30 மணி வறர.  

தாள் – 2 
பகுதி –அ  
கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித் நதர்வு(10ம் வகுப்புத் 
தரம்) 
பகுதி-ஆ 
சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

06.08.2022 
பிற்பகல் 2.00  மணி முதல் 
பிற்பகல்  05.00 வறர 
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5  .தகுதிகள் 
அ. வயது வரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி) 
 

விண்ைப்பதார்களின் இன வறககள் அதிகபட்ெ வயது  
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம., பி.வ., பி.வ.(மு) மற்றும் அறனத்து 
வகுப்புகறளயும் ொர்ந்த ஆதரவற்ை   விதறவகள் 

 வயது வரம்பு இல்றல 

“ஏறனநயார்” 
 

32 * வயதிறன பூர்த்தி அறட ந்தவராக இருக்க 
கூடாது 

குறிப்பு:- 
 *அரொறை( நிறல) எண்.91, மனிதவளநமலாண்றமத் (எஸ்) துறை, நாள் 13.09.2021ன்படி, வயது உச்ெ வரம்பு 
30 ஆண்டுகளிலிருந்து  32 ஆண்டுகளாகஉயர்த்தப்படுகிைது. 
விளக்கம்:- 
 “ உச்ெ வயது வரம்புஇல்றல” என்ைால் விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்றக சவளியிடப்பட்ட நாளன்நைா/ பதவிக்கு 
சதரிவு செய்யப்பட்ட நாளன்நைா மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட நாளன்நைா 60 வயதிறன பூர்த்தி செய்திருக்ககூடாது. 
குறிப்பு:- 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம., பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) தவிர“ஏறனநயார்”மாநில, மத்திய அரசில் ஐந்தாண்டுகள் அல்லது 
அதற்கு நமற்பட்டு முறையான பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் இருந்தாலும் , இப்பதவிக்கு 
விண்ைப்பிக்கத் தகுதியற்ைவர்கள் ஆவார்கள்.விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுறரகள் பத்தி  3(F) ஐக் காண்க. 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
வயது வரம்புச் ெலுறக 
 

முன்னாள்இராணுவத்தினருக்கு 
அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம, பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) தவிரஏறனயவகுப்பிறனச்ொர்ந்தவர்களுக்கு 50 வயது வறர ெலுறக 

வழங்கப்படும். 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தறனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63 மற்றும்அரொறை (நிறல) எண்.91, மனிதவளநமலாண்றம 

(எஸ்) துறை, நாள் 13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
ஆ) ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதாரர், முன்னாள் இராணுவத்தினர் 

என்ை ெலுறகறயப் சபைமுடியாது. 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள்  (பணி முறைறமகள்)  ெட்டம்  2016,  பிரிவு 3(j)ல்  குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

  

ஆ) கல்வித்தகுதி   (_18. 05 .2022   அன்றுள்ளபடி) 
விண்ைப்பதாரர்கள் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதியிறன அல்லது அதற்கு இறையான 
படிப்பிறன பல்கறலக்கழக மானியக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கறலக்கழகம் அல்லது 
பல்கறலக்கழக மானியக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திடமிருந்து சபற்றிருக்க 
நவண்டும். 
 

பதவியின் சபயர் கல்வித்தகுதி 

உளவியலாளர்  

Master’s degree in Psychology: 

       Provided that other things being equal, preference shall be 

given to candidates who have undergone training or who possess 

experience for a period of not less than one year in testing or 

clinical work in the field of Psychology. 
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குறிப்பு 
1. நிர்ையிக்கப்பட்ட முதுகறலப் பட்டம் கல்வித் தகுதியிறன  10+ 2 (அதற்கு இறையானத் தகுதி) + 

இளங்கறலப் பட்டம் + முதுகறலப்பட்டம் தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்) ெட்டம் 2016, 
பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  சபற்றிருக்க நவண்டும்.. பட்டப்படிப்பு / / பட்டநமற்படிப்பிற்கான இறுதி 
நதர்வு முடிவு சவளியிடப்பட்ட நாளானது அறிவிக்றக நாளன்நைா அல்லது அதற்கு முந்றதய நாளாகநவா 
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கநவண்டும். (தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 
20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

2. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதிகளுக்கான இறைக் கல்வித் தகுதி அறிவிக்றகயின் பிற்நெர்க்றக –I ல்  
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. இறைக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிறம நகாரும் விண்ைப்பதாரர் இறைக்கல்வி என 
அறிவிக்கப்பட்ட அரொறையிறன ொன்ைாவைமாக ெமர்ப்பிக்கும் பட்ெத்தில் அவ்வரொறையானது 
நதர்வுக்கான அறிவிக்றக நாளன்நைா அல்லது அதற்கு முன்னதாகநவா   சவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். 
நமலும், அவ்வரொறையிறன இறையவழி விண்ைப்பத்துடன் இறைத்து பதிநவற்ைம் செய்ய நவண்டும்.  
தவறும் பட்ெத்தில் அவ்விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய பிைகு 
நிராகரிக்கப்படும்.  அரொறை இத்நதர்வின் அறிவிக்றக நாளுக்கு பிைகு சவளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுறரகள் பத்தி  9ன் குறிப்பிறனக் காண்க]. 
 

(இ) உடற்தகுதி  ொன்றிதழ் 
 பணி நியமனதிற்காக சதரிவு செய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்  உடற்தகுதிச் 

ொன்றிதறழச் ெமர்பிக்க நவண்டும். மாதிரி படிவம் அறிவிக்றகயின் பிற்நெர்க்றக – V-ல்  சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இச் ொன்றிறன சதரிவு செய்யப்பட்ட நதர்வர், தனது  நியமன அலுவலரிடம் பணியில் நெரும் நபாது ெமர்பிக்க 
நவண்டும். 

 
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பார்றவயின் தரம் உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிவம் 
பார்றவ தரம்–III  அல்லது சிைந்தது செயல் அலுவலர் பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள 

படிவம். 
சதரிவிற்கு வரும் கண்பார்றவ குறைபாடுறடய விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த அரசுகண் மருத்துவ 

நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்றவத் தகுதிச் ொன்றிதறழப் சபற்று நியமன அலுவலரிடம் ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
 

(ஈ) தமிழ் சமாழியில் தகுதி 
விண்ைப்பதாரர்கள் நபாதுமான தமிழறிவு சபற்றிருக்க நவண்டும். (நமலும் விவரங்களுக்கு 

“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகளில்” உள்ள பத்தி 14(I)-ஐ காண்க). 
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6. கட்டைம் 
அ) பதிவுக் கட்டைம் 

நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை, நாள் 01.03.2017-
இன் படி திருத்தியறமக்கப்பட்ட கட்டைம்) 
குறிப்பு 

நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுைாத விண்ைப்பதாரர்கள், 
இத்நதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்ைனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் கட்டைம் 
குறிப்பு 
கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதர்வுக்கட்டைச் ெலுறக சபை தகுதியுறடயவர்கள் தவிர பிை 
விண்ைப்பதாரர்கள், இறையவழி விண்ைப்பத்றதச் ெமர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டைம் செலுத்த 
நவண்டும். 

 
 
ரூ.200/- 

குறிப்பு 
(1) விண்ைப்பதாரர் தங்களுறடய ஒரு முறைப் பதிவுடன் ஆதார் எண்றை இறைப்பது கட்டாயமாகும் . 

“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகளில்” உள்ள  பத்தி  2(B)-ஐ காண்க. 
(2) ஒருமுறைப்பதிவு என்பது பதிவு செய்த நாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வறரசெல்லுபடியாகும். ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த 

பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுறைப்பதிவிறன (One Time Registration), அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட 
கட்டைத்திறனச் செலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும். ஒருமுறைப்பதிவு என்பது நதர்வுக்கான 
விண்ைப்பத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். விண்ைப்பதாரர் நதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு நதர்விற்கும், தனித்தனிநய 
இறையவழியில் விண்ைப்பிக்க நவண்டும். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ 
காண்க]. 
நதர்வுக் கட்டைச் ெலுறக:- 
 

வறக ெலுறக 
1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டைம் செலுத்த நதறவயில்றல 
2)  பழங்குடியினர் கட்டைம் செலுத்த நதறவயில்றல 
3)   மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்மரபினர் , மூன்று முறை மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 

நதறவயில்றல 

4) இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 
/பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய வகுப்பினர் 

மூன்று முறை மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதறவயில்றல 

5)  முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முறை மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதறவயில்றல. 

6) ஆதரவற்ை விதறவகள் கட்டைம் செலுத்தத் நதறவயில்றல. 
குறிப்பு 

1 முந்றதய விண்ைப்பங்களில் நகாரப்பட்ட உரிறமகளின் அடிப்பறடயில், சமாத்த நதர்வுக்கட்டை 
இலவெ வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்றக கைக்கிடப்படும். 

2 விண்ைப்பதாரர் சபறும் இலவெ வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்றகயானது சதரிவின் எந்நிறலயிலும் 
நதர்வாறையத்தால் ெரிபார்க்கப்படும்.  

3 
 

விண்ைப்பதாரர் தம்முறடய முந்றதய விண்ைப்பங்கள் சதாடர்பான தகவல்கறள மறைத்து 
விண்ைப்பக் கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து கட்டை விலக்குத் தவைாகக் நகாரும் பட்ெத்தில், 
அவருறடய விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதுடன், நதர்வாறையத்தால் நடத்தப்படும்நதர்வுகள் / 
சதரிவுகளில் கலந்து சகாள்வதிலிருந்து ஒரு வருடகாலத்திற்கு விலக்கி றவக்கப்படுவார்.  

4 விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைவிலக்கு சதாடர்பான இலவெ ெலுறகறயப் சபறுவதற்கு “ஆம்” 
அல்லது “இல்றல” என்ை விருப்பங்கறள கவனமாகநதர்வு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார்.  
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5 விண்ைப்பதாரர், விண்ைப்பதாரர்களின் தன்விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் நதான்றும் 
தகவல்கறளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்கட்டைச் ெலுறக இதுவறர எத்தறன 
முறைபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பறத தங்களின் சொந்த நலன்கருதி கைக்கிட்டு 
றவத்துக்சகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைார். 

6 கட்டைச்ெலுறக நகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பமானது (விண்ைப்பிக்கப்பட்ட 
பதவிகறளப் சபாருட்படுத்தாமல்) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த இலவெ 
வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்றகயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குறைக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

 7 அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இலவெ வாய்ப்புகறள சபற்றுக்சகாண்ட விண்ைப்பதாரர் / 
நதர்வுக்கட்டைச்ெலுறகறய சபைவிரும்பாத விண்ைப்பதாரர் / நதர்வுக்கட்டைச் ெலுறகக்கு 
தகுதியற்ை விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைச் ெலுறக சதாடர்பான நகள்விக்கு எதிராக “இல்றல” 
என்ை விருப்பத்திறன சதரிவு செய்யநவண்டும். அவ்விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட 
நதர்வுக்கட்டைம் செலுத்தும்முறை மூலம் நதறவயான கட்டைத்திறன பின்னர் செலுத்தலாம். 

8 விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்தநநரத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திறன ெமர்ப்பிக்கவில்றலசயன்ைால், உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய பிைகு 
விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி  6ஐ க்காண்க). 
 

7. நதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தும் முறை 
 நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு மட்டும்) இறையவழியில் (இறைய வங்கி, பற்று 

அட்றட, கடன் அட்றட) விண்ைப்பிக்க  நிர்ையிக்கப்பட்ட  இறுதி  நாளிற்குள்செலுத்த நவண்டும்.  
 விண்ைப்பதாரர்கள் நெறவக் கட்டைமும் நெர்த்து செலுத்த நவண்டும். 
 விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் ெலுறகக்கான தகுதியின் அடிப்பறடயில்தான் நதர்வுக்கட்டைம் 

செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு சபை முடியும். 
 இறையவழியில் நதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தாமல், நநரடியாக செலுத்தும் வறரவு காநொறல /  

அஞ்ெலக காநொறல நபான்ைறவ ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தறகய விண்ைப்பங்கள் 
நிராகரிக்கப்படும். 

 நதர்வுக் கட்டைச் ெலுறக நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கறளத் தவிர ஏற்கனநவ நிரந்தர பதிவு செய்த 
விண்ைப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டைத்றத செலுத்த நவண்டும். 
நிரந்தரப் பதிவு முறையில் பதிவு செய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு முறையில் பதிவு செய்த 
நாளிலிருந்து 5 வருட காலத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் செலுத்துவதற்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படும்.   
இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய நதர்வுக் கட்டைமாக கருதப்படமாட்டாது. 

(நதர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக “  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகளில்”  பத்தி – 2(V) ஐ காண்க). 
8. ெலுறககள் 
(i) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்  

/ சீர்மரபினர், ,பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர், ஆதரவற்ை விதறவ, 
முன்னாள் இராணுவத்தினர் மற்றும் பிை வறகயிறனச் ொர்ந்தவர்களுக்கான வயது / தகுதி மற்றும் 
கட்டைச் ெலுறககள் குறித்த விவரங்கள் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்” பத்தி  3(D),5 & 6 
ஐக் காண்க. 



7 

(ii) நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுறகறய நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய ஆதாரங்கறள 
இறையவழி விண்ைப்பத்துடன் இறைத்துபதிநவற்ைம் செய்ய நவண்டும் .பதிநவற்ைம் செய்ய 
தவறினால் உரிய  வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய  பிைகு  விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள் இராணுவத்தினர்,ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு 
விட்டால், பின்னர், நவறு எந்த நியமன நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ை ெலுறகறய நகார 
முடியாது.  (தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள் ெட்டம்  2016 பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 
 
9. நதர்வுத்திட்டம் : சகாள்குறி வறக (கணினி வழித் நதர்வு) மற்றும் நநர்முகத் நதர்வு:- 

குறிப்பு: 
(i) தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குறைந்தபட்ெ மதிப்சபண் சபைாத நதர்வர்களின் தாள் I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி ‘ஆ’வின் 

விறடத்தாட்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படமாட்டாது. 

பாடம் 

கணினி வழித் நதர்வு 
கால 

அளவு 
அதிகபட்ெ மதிப்சபண்கள் 

சதரிவிற்குத் தகுதி சபை 
குறைந்தபட்ெ 

மதிப்சபண்கள் 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 

மி.பி.வ./சீ.ம., 
பி.வ.( மு.தவிர) 

மற்றும்பி.வ.(மு)  

“ஏறன
நயார்” 

தாள் 1 (சகாள்குறி வறக) (பாடத் தாள்) 
(முதுகறலப்படிப்புத் தரம் ) 
200  வினாக்கள் 
உளவியல்  (குறியீட்டு எண். 372 ) 
 

 
3 மணி 
 நநரம் 

 
300 

 
 

 
 

 
                          
 
 
 
            153 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
204 

 
தாள் II(சகாள்குறி வறக)  
பகுதி –அ  
கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித் நதர்வு(10ம் வகுப்புத் 
தரம்)(100 வினாக்கள்/ 150 மதிப்சபண்கள்) 
 

 
 
 
 

 
 
3 மணி 
நநரம் 

 

குறிப்பு: 
பகுதி ‘அ’விற்கான 
குறைந்தபட்ெ மதிப்சபண்கள் – 
60 (150ல் 40%) . தாள் –II ன் பகுதி 
‘அ’வில் சபறும் மதிப்சபண்கள் 
தர நிர்ையத்திற்கு கைக்கில் 
எடுத்துக் சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 

பகுதி-ஆ 
சபாது அறிவு (100 வினாக்கள்) 
குறியீட்டு எண்.003 
(சபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
 75 வினாக்கள்  
திைனாய்வுத் நதர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்) 
(25 வினாக்கள்) 

 
150 

 
 
 

 

நநர்முகத் நதர்வு மற்றும் ஆவைங்கள்  60 

சமாத்தம் 510  
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(ii) தாள் –I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி’ஆ’வில் சபறும் மதிப்சபண்கள் மட்டும் தர நிர்ையத்திற்கு கைக்கில் எடுத்துக் 
சகாள்ளப்படும். 

(iii) தாள் –I மற்றும் தாள் II பகுதி ஆ  விற்கான வினாக்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அறமக்கப்படும். 
(i) நதர்வாறையத்தால் நடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு(கணினி வழித் நதர்வு)  ஆஜராகும்நபாது பின்பற்ை 

நவண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுறையில் பத்தி 17ஐ காண்க. 
(ii) நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்றகயின் பிற்நெர்க்றக III –ல் உள்ளது. 
(iii) கணினி வழி இறைய நதர்வு முறைக்கான சிைப்பு விதிமுறைகள் 

1) விண்ைப்பதாரர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நதர்வு றமயத்தில் மட்டுநம நதர்வு எழுத 
நவண்டும். நதர்வு றமயத்திறன மாற்ைம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர்கள் 
நுறழவுச் சீட்டிறன நதர்வு றமயத்திற்குக் சகாண்டு சென்று காண்பிக்கப்பட நவண்டும். 
விண்ைப்பதாரர்கள் பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல்றலப் பயன்படுத்தி  கணினியில் 
புகுபதிறக செய்ய நவண்டும். திறரயில் நதான்றும் அறனத்து அறிவுறரகளும் கவனமாகப் 
படிக்கவும். 

2) விண்ைப்பதார்கள் மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாடர்பு ொதனங்கறள நதர்வு அறைக்குள் 
சகாண்டு செல்ல அனுமதியில்றல. அதனால் மின்னணு ொதனங்கறள எடுத்து வர நவண்டாம் 
என அறிவுறுத்தப்படுகிைார்கள். 

3) கணினி வழித்  நதர்வு என்பது தாளின் மீது எழுதுநகால் சகாண்டு விறடறய நிரப்பும் நதர்வு 
நபான்ைநத. 

4) கணினி வழித்  நதர்வில், ஐந்து விறடகள் திறரயில் நதான்றும். 
5) விண்ைப்பதாரர்கள் சுட்டிறயப் பயன்படுத்தி ெரியான விறடயிறன நதர்ந்சதடுத்து 

நகள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். 
6) விண்ைப்பதார் ஒவ்சவாருவருக்கும், வழிமுறைகளுக்காக பயன்படுத்தும் சபாருட்டு தனித்தாள் 

(Rough Sheet) வழங்கப்படும். நதர்வு முடிவுற்ை பின் தனித்தாள் திரும்பப் சபைப்பட்டுவிடும். 
7) விண்ைப்பதாரர்கள் உரிய விறடயிறன சொடுக்க நவண்டும். விண்ைப்பதார்கள் , ‘next’ என்ை 

சபாத்தாறன சொடுக்குவதன் மூலம் அடுத்த நகள்விக்கு செல்லலாம் அல்லது ‘previous’ என்ை 
சபாத்தாறன சொடுக்குவதன் மூலம் முன்புள்ள நகள்விக்கு செல்லலாம். 

8) விண்ைப்பதார்கள் எந்த நகள்வியிறனயும் பார்றவயிடலாம். நதர்வு முடியும் நநரத்திற்கு முன் 
எப்நபாது நவண்டுமானாலும் விறடயிறன மாற்ைலாம். அவர்கள் விரும்பினால், சில 
நகள்விகளுக்கு விறடயளிக்காமல் அடுத்த நகள்விக்கும் செல்ல முடியும். 

9) ஒவ்சவாரு விண்ைப்பதாரரின் திறரயிலும், நகள்விகள் மற்றும் விறடகளின் வரிறெ மாற்ைம் 
செய்யப்பட்டிருக்கும். 

10) விண்ைப்பதார்கள் நதர்வு நநரத்திற்குள், எப்சபாழுது நவண்டுமானாலும் தங்களது விறடயிறன 
ெமர்ப்பிக்கலாம். 
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11) விறடயிறன ெமர்ப்பித்த பிைகு நதர்விறன சதாடர முடியாது. 
12) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விறடயிறன ெமர்ப்பிக்க தவறும்பட்ெத்தில், நதர்வு முடியும் 

தருவாயில் தானாகநவ விறடகள் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிடும். 
13) கணினி வழித்  நதர்விற்கு, சுட்டியிறன எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று சதரிந்தாநல 

நபாதுமானது. கணினியறிவு அவசியமில்றல. 
14) பார்றவக் குறைபாடுள்ளவர்கள், நகள்வி மற்றும் விறடகறள நதறவக்நகற்ப எழுத்து 

வடிவங்கறள சபரிதாக்க முடியும். விண்ைப்பதார்கள் தங்களது அறடயாளத்றத உறுதி செய்ய, 
வருறகத்தாளில் றகசயாப்பமிட்டு சபருவிரல் நரறகயிறனப் பதிவு செய்ய நவண்டும். 
சுட்டியின் அறனத்து செயல்பாடுகளும் நெறவயகத்தில் நெமிக்கப்பட்டு. பின்னாளில் 
பார்றவயிடுவதற்கிைங்க, நகாப்பு உருவாக்கப்படும். நதர்வறை புறகப்படக் கருவி மூலம் 
கண்காணிக்கப்படும். நதர்வாறைய இறையதளம் (www.tnpsc.gov.in)–ல் உள்ள மாதிரி 
நதர்விறன பழகுவதன் மூலம், கணினி வழித்  நதர்வில், சுட்டிறயக் றகயாளும் முறையிறன 
அறிந்துசகாள்ளலாம். மாதிரி நதர்வு என்பது, நதர்வு நாளன்று நறடசபறும் கணினி வழியில் 
நறடசபறும் இறைய நதர்வு நபான்ைது. மாதிரி நதர்வில் படிப்படியான அறனத்து விவரங்களும் 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ைப்பதார்கள் மாதிரி நதர்விறன எத்தறன முறை 
நவண்டுமானாலும் பழகிக் சகாள்ளலாம். 

15) விண்ைப்பதார்கள் விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது அனுமதிச்சீட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடத்திறன அல்லாமல் நவறு பாடத்தாள் மாற்றி எழுதும் விறடத்தாள் 
செல்லாததாக்கப்படும். 

 கணினி வழித் த் நதர்வு ெம்மந்தமாக கூடுதல் தகவல் பிற்நெர்க்றக VI–ல் உள்ளது.. 

10. சதரிவுசெய்யும் முறை 
சதரிவு இரண்டு நிறலகறள உறடயது.  1. கணினி வழித் நதர்வு  2. நநர்காைல் நதர்வு அறமந்த வாய்சமாழித் 

நதர்வு. இறுதி சதரிவானது விண்ைப்பதாரர்கள் கணினி வழித்  நதர்விலும், வாய்சமாழித் நதர்விலும் நெர்த்து சபற்ை சமாத்த  
மதிப்சபண்கள் பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி  ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் நமற்சகாள்ளப்படும் .    விண்ைப்பதாரர் கணினி 
வழித்  நதர்வின் அறனத்து பாடங்களிலும் வாய்சமாழித் நதர்விலும் கலந்துசகாள்வது கட்டாயமாகும்.  கணினி வழித்  
நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு பாடத்தில் நதர்வு எழுதாத  (எழுத தவறி இருந்தாலும்) விண்ைப்பதாரர் அத்சதரிவிற்கான 
குறைந்தபட்ெ மதிப்சபண்கறள சபற்றிருந்தாலும் கூட சதரிவு செய்யப்பட தகுதியானவராக 
கருதப்படமாட்டார்.“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்” பத்தி  18(B)  ஐக் காண்க. 

 
11. நதர்வு றமயங்கள் 

கணினி வழித் நதர்வு சென்றன (0101)  நதர்வு றமயத்தில் மட்டுநம நறடசபறும். 
குறிப்பு: 

விண்ைப்பதாரர்கள் கணினி வழித் நதர்வு எழுதுவதற்கும்/ ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்புக்கும்/ நநர்முகத் நதர்விற்கும் 
/கலந்தாய்விற்கும் தங்களது சொந்த செலவில் வரநவண்டும். 
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12. அ) பணி விவரங்கள் 
 விண்ைப்பதாரர், இறைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்நபாது, இந்திய அரசின் அல்லது இந்தியாவில் உள்ள ஒரு 
மாநில அரசின் பணியில் அல்லது உள்ளாட்சி அறமப்புகள் அல்லது பல்கறலக்கழகங்கள் அல்லது இந்திய அரசின் 
அல்லது இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநில அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அறமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு ொர்புள்ள நிறுவனங்கள் 
அல்லது சபாதுத்துறை நிறுவனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்லது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி 
குறித்த விவரத்திறன நதர்வாறையத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும்.விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த உண்றமறய 
மறைக்கும் பட்ெத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும். 
விண்ைப்பதாரர், சதரிவாகும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுறரகள் பத்தி 14 (p)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 
தறடயின்றமச் ொன்றிதறழ ெமர்பிக்க நவண்டும். 

ஆ)  குற்ைவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்றககள்  சதாடர்பான  உறுதிசமாழி 

(i) இறைய வழி விண்ைப்பத்தில் தன்மீதான நிலுறவயிலுள்ள குற்ைவியல் / ஒழுங்கு நடவடிக்றககள் பற்றி 
சதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான முதல் தகவல் அறிக்றகயின் நகறல / குற்ைக் குறிப்பாறையின் 
நகறல (நநர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாக இறைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இறைத்துபதிநவற்ைம் செய்யநவண்டும். 
நமற்கண்ட ஆவைங்கறள பதிநவற்ைம் செய்யதவறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் உரிய நறடமுறைகளுக்குப் பின்னர் 
நிராகரிக்கப்படும். 
(ii) விண்ைப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்ைவியல் நடவடிக்றககளில் குற்ைத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு நடவடிக்றககளில் 
தண்டறை விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்களது இறைய வழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், சதாடர்புறடய 
நீதிமன்ை ஆறை அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்றகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆறையிறனஇறைய வழி 
விண்ைப்பத்துடன் இறைத்து பதிநவற்ைம் செய்யநவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்றள பதிநவற்ைம் செய்ய 
தவறும் பட்ெத்தில் உரிய  வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய  பிைகு  விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 
(iii) தறடயின்றமச் ொன்றிதறழெமர்ப்பித்த பிைநகா அல்லது இறைய வழி விண்ைப்பத்திறனெமர்ப்பித்த பிைநகா, 
நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுறமயாக நிறைவறடவதற்கு முன் வறர உள்ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு 
நிறலயின் நபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏநதனும் குற்ைவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாநலா / ஒழுங்கு 
நடவடிக்றகஎடுக்கப்பட்டிருந்தாநலா, அவர் குற்ைத்தீர்ப்பு / தண்டறை ஏதும் சபற்றிருந்தாநலா, நதர்வாறையத்தால் 
ஆவைங்கறளப் பதிநவற்ைம் / ெமர்ப்பிக்கக் நகாரும் நிறலயில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது குறித்த 
உண்றமவிவரங்கறள, நதர்வாறையத்திற்குத் சதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், இந்த அறிவுறரயிறன கறடபிடிக்கத் 
தவறினால் அத்தறகய விண்ைப்பதாரர்களுறடய விண்ைப்பம் நதர்வாறையத்தால் உரிய வழிமுறைகறளப் 
பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும், ஓராண்டுக்கு நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி றவக்கப்படுவர். 
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்  14 (S)  & 2W  உள்ளவாறு ) 
நமற்கூறிய  அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீைப்பட்டால் அவர்களது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறளப்  பின்பற்றிய 
பிைகு நிராகரிக்கப்படும். 

13. சபாதுவான தகவல்கள் 
A) இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும். 
B) (i)தமிழ்வழிக்கல்விமூலம் படித்தநபர்களுக்கு, மாநிலத்தின் கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிறம அடிப்பறடயில் நியமனம் 

செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)-ல் சொல்லப்படுவதாவது: தமிழ்வழியில் படித்தநபர் என்ைால், மாநிலத்தில் 
நநரடி நியமனத்தின் வாயிலாக நிரப்பப்படும் பதவிகளுக்கான சிைப்புவிதிகளில் பரிந்துறரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிவறர 
தமிழ்வழியில் படித்தவராவார்.  
(ii) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்ைதற்கான உரிறம நகாரும்விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான ொன்ைாவைமாக, 
பத்தாம்வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாற்றுச்ொன்றிதழ் / தற்காலிகச்ொன்றிதழ் /பட்டச்ொன்றிதழ் /  மதிப்சபண்பட்டியல் 
/ நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியிறன விண்ைப்பதாரர் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என பதிவுசெய்யப்பட்டு, குழுமம் 
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அல்லது பல்கறலக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து சபைப்பட்ட பட்டச்ொன்றிதழ் / பட்டநமற்படிப்புச் 
ொன்றிதழிறன  இறையவழி  விண்ைப்பத்துடன் இறைத்து பதிநவற்ைம் செய்யநவண்டும்.  
(iii) விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிவறரக்கும் அறனத்துக் கல்வித்தகுதியிறனயும் தமிழ்வழியில் 
பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான ொன்றுகறள கட்டாயம் இறைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இறைத்து 
பதிநவற்ைம் செய்ய நவண்டும்.  
உதாரைம்:- 

ஒரு பதவிக்கு பட்ட நமற்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியாக இருப்பின், விண்ைப்பதாரர் ஒன்ைாம் வகுப்பு 
முதல் பத்தாம்வகுப்பு, நமல்நிறலக்கல்வி, பட்டப்படிப்பு  மற்றும்  பட்ட நமற்படிப்பிறன கட்டாயம் தமிழ்வழியில் 
பயின்றிருக்க நவண்டும்.  
(iv) தமிழ்வழியில்கல்வி பயின்ைதற்கான ொன்ைாவைம் எதுவும் இல்றலசயனில், கல்விநிறுவனத்தின் முதல்வர் / 
தறலறமயாசிரியர் / மாவட்டக்கல்வி அலுவலர் / முதன்றமக்கல்வி அலுவலர்/ மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நல அலுவலர் / 
பதிவாளர்/ நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் /கல்விநிறுவனத்தின் தறலவர் / இயக்குநர் / சதாழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநர் 
/இறை இயக்குநர் / பல்கறலகழகங்களின் பதிவாளரிடமிருந்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுறைகளில் 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி வத்தில், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வறரயிலான ஒவ்சவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் 
ொன்றிதறழப்சபற்று இறைய வழி விண்ைப்பத்துடன்  இறைத்து  பதிநவற்ைம்  செய்ய நவண்டும். 
(v) நிர்ையிக்கப்பட்டகல்வித்தகுதிவறரயிலான அறனத்து கல்வித்தகுதிகறளயும் தமிழ்வழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ளார் 
என்பதற்கான ஆதாரச்ொன்றிறன இறைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இறைத்து பதிநவற்ைம் செய்ய தவறும்பட்ெத்தில் 
விண்ைப்பம்  உரிய நறடமுறைகளுக்குபின்னர் நிராகரிக்கப்படும்.  
(vi) ஏநதனும் ஒரு பாடத்றத பகுதி நநரமாக படித்ததற்காகநவா / ஏநதனும் நதர்விறன தனித்நதர்வராக 
எழுதியதற்காகநவா, தனியர் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என ொன்ைாவைம் ஏநதனும் ெமர்ப்பித்தால் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன் உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 
(நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகளில் உள்ள பத்தி  14(R) & 2W  ஐக்” காண்க) 

C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, சென்றன உயர்நீதிமன்ைம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ை மதுறரக் கிறளயில் ஏநதனும் 
வழக்குகள் நிலுறவயில் இருப்பின், அவற்றின் மீதான இறுதி ஆறைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக சதரிவு 
செய்யப்படும். 

D) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(இ)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு 
ஆதரவற்ை விதறவ மற்றும் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடு  இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது. 

 

E) நிர்ையிக்கப்பட்ட குறைபாடுறடய  மாற்றுத்திைனாளிகள் :- 
நிர்ையிக்கப்பட்ட குறைபாடுறடய  மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது. 

F) நநரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குறைந்தபட்ெம் 30% சபண்களுக்காக ஒதுக்கீட்டில் சதரிவு 
செய்யப்பட நதர்ச்சியும், தகுதியும் வாய்ந்த நபாதிய சபண் விண்ைப்பதாரர்கள் கிறடக்கப் சபைாவிடில், அவர்களுக்சகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத வகுப்பினறர ொர்ந்த தகுதிவாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதாரர்கறளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும் . 
(தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

G) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிறம அடிப்பறடயில் அவர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் 
நிரப்பப்பட்ட பிைகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் , 
ஆதிதிராவிட வகுப்பினர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்சபண் தரவரிறெப்படி நிரப்பப்படுவர். 
அருந்ததியர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் கிறடக்கப்சபைாவிடில் , 
அப்பணியிடங்கள் பிை ஆதிதிராவிடர் வகுப்றபச் ொர்ந்தவர்கறளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும் . (தமிழ்நாடு 
அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

H)  இறையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட உரிறம நகாரல்களுக்கான ஆவைச் ொன்றுகறள இறையவழி 
விண்ைப்பத்துடன் இறைத்து பதிநவற்ைம் செய்ய நவண்டும். விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்படாமல் பின்னர் 
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நகாரப்படும் எந்தசவாரு மாற்ைமும், நகாரிக்றகயும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காலநநரத்திற்குள் 
ஆவைங்கறள பதிநவற்ை தவறினால்  உரிய  நறடமுறைகளுக்குப் பின்னர்  விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

I) கீழ்க்காணும் உண்றமகறள மறைக்கும்பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறளப் 
பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வாறையத்தால் நிரந்தரமாகநவா அல்லது 
தக்கசதன கருதப்படும் காலம் வறரயில் விலக்கிறவக்கப்படுவர். 

(i) முந்றதய நதர்வுகளில் கலந்துசகாண்டது மற்றும் இலவெ ெலுறகறய பயன்படுத்தியது . (ii) அரசு அல்லது மத்திய மாநில 
அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி மன்ைங்கள், சபாதுத் துறை நிறுவனங்கள், ெட்டத்தின் வாயிலாக 
நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள், அரசுத் துறை கழகங்கள், பல்கறலக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் முறையாகநவா/ 
தற்காலிகமாகநவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (iv) குற்ைவியல் நிகழ்வுகள்,  றகதானது, குற்ைங்களுக்கான 
தண்டறன சபற்ைது. (v) மத்திய அரசுப் பணியாளர் நதர்வாறையம் / மாநில அரசுப் பணியாளர் நதர்வாறையங்களினால் 
நதர்வு எழுதும் உரிறம இரத்து செய்யப்பட்டது அல்லது தகுதியற்ைவராக அறிவிக்கப்பட்டது. 

J) றகது செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ைத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவறலக்கு ஆட்கள் சதரிவு செய்யும் ஏநதனும் ஒரு 
முகறமயினால் தறட / தகுதியின்றம செய்யப்பட்டிருத்தல்,  
குற்ை நடவடிக்றக (அல்லது) ஏநதனும் ஒழுங்கு நடவடிக்றக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல், 
ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புறடய ெரியான மற்றும் உண்றமயான தகவல்கறள, விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், 
தீர்ப்பின் அெல் / ஆறை / அரொறை/ துறை நடவடிக்றக றகவிடப்பட்ட அரொறை அல்லது இதர ஆவைங்கறள 
இறையவழி விண்ைப்பத்துடன் இறைத்து பதிநவற்ைம் செய்ய நவண்டும். நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் 
விண்ைப்பம் ெமர்ப்பித்த பின்னர், நியமனம் சபறும் காலம் வறர எப்நபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக 
நதர்வாறையத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட நவண்டும். தவறினால், தகுந்த தண்டறனக்குரிய நடவடிக்றகறய 
நதர்வாறையம் எடுக்கும்.. விண்ைப்பதாரர்களுக்கான  விதிமுறைகள் பத்தி 12 ஐக்  காண்க). 

K)  இடஒதுக்கீடு குறித்த தவைான தகவல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, பாலினம், வகுப்பு பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, 
பயிற்று சமாழி, உடற் தகுதி நபான்ை அடிப்பறடத் தகுதிகள் குறித்த தவைான தகவல் சகாண்ட விண்ைப்பங்களும் 
முழுறமயாக நிரப்பப்படாத விண்ைப்பங்களும் உரிய  வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய  பிைகு நிராகரிக்கப்படும். 

L) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி/ நியமனத்துக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்பட மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர்களால் 
நிரந்தரப்பதிவில் சபாதுவான தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் 
விவரங்கள் / தகவல்கள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நியமனத்திற்கான இறையவழி 
விண்ைப்பத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட நதறவயான விவரங்கள் / தகவல்கள் தவைானதாக அல்லது முழுறம 
சபைாதறவயாக  இருந்தால் அதற்கு நதர்வாறையம் சபாறுப்பாகாது. 

M) திருநங்றககளின் பாலினத்தவரின் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரொறை நிறல எண்.90,  ெமூக நலம் மற்றும் ெத்துைவுத் 
[sw8(2)] துறை,  நாள். 22.12.2017 –இல்  சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருநங்றககளின்  வகுப்பு  நிர்ையம்-: 
i) எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்லாத திருநங்றக விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது இறையவழி 
விண்ைப்பத்தில் அரொறை (நிறல) எண். 28, பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர், மிகவும்பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர் மற்றும் 
சிறுபான்றமயினர் நலத்துறை, நாள் 06.04.2015-ன்படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர் பிரிவிறனநயா அல்லது 
ஏறனநயார் பிரிவிறனநயா நதர்வுசெய்துசகாள்ளலாம்.  
ii) ொதிச்ொன்றிதழ் றவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்பிறனச் ொர்ந்த 
திருநங்றக விண்ைப்பதாரர், அவர்களது ெமூகத்திறனச் ொர்ந்தவர்களாகநவ கருதப்படுவர்.  
iii) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்றபத்தவிர மற்ை வகுப்பிறனச்ொர்ந்த மற்றும் 
அப்பிரிவின் அடிப்பறடயில் ொதிச்ொன்றிதழ்சபற்றுள்ள திருநங்றக விண்ைப்பதாரர், அவருறடய வகுப்பு (class) 
அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு ொதகமாக நதான்றுகின்ை ஒன்றை, 
ஒருமுறைப்பதிவின்நபாநத நதர்வு செய்யநவண்டும். அதன்பிைகு, வகுப்றப எப்சபாழுதும் மாற்ை இயலாது.  

                         [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி  14F (vi)-(xi) ஐக் காண்க] 
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N) நவறலவாய்ப்பில் திருநங்றக  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:- 
1. திருநங்றக விண்ைப்பதார்களின் சபண் என தன்றன அறடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும்  விண்ைப்பதாரர் 

சபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம் மற்றும் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் (ஆண் மற்றும் சபண்) ஆகிய இரண்டு 
இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர். 

2. திருநங்றக விண்ைப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்லது “மூன்ைாம் பாலினத்தவர்” என தன்றன 
அறடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் 
மற்றும் சபண்) கருதப்படுவர். 
தமிழ்நாடு திருநங்றககள் நல வாரியத்தில் இருந்து சபைப்பட்ட திருநங்றககள்/ திருநங்றக ஆண் /திருநங்றக சபண் 
ொன்றிதழ்  சகாண்ட  விண்ைப்பதாரர்களுக்கு  மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும். 

14)  ஏறனய முக்கிய அறிவுறரகள் 
அ  ) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்விற்கான தங்களுறடய  தகுதிகறள  உறுதி செய்தல் 
நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறரகறள நன்கு படித்த பின்னர் தாங்கள் அத்நதர்விற்கான 

அறனத்துத் தகுதிகறளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி செய்து சகாள்ள நவண்டும். கணினி வழித் நதர்வு / ொன்றிதழ்ெரிபார்ப்பு /  
நநர்முகத்நதர்வு/ கலந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது சதரிவுசெய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் தற்காலிகமாக 
விண்ைப்பதாரரின் சபயர் நெர்க்கப்படுவதால்மட்டுநம, ஒருவிண்ைப்பதாரர் பதவி நியமனம் சபை உரிறம 
அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார். எனநவ, விண்ைப்பதாரரின்விண்ைப்பம், எல்லா நிறலகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் 
விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்ைாநலா நதர்வாறைய அறிவுறரகள் அல்லது விதிகள் மீைப்பட்டுள்ளன 
என்று கண்டறியப்படும் பட்ெத்தில், எந்நிறலயிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட, விண்ைப்பத்றத உரிய வழிமுறைகறளப் 
பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கும் உரிறம நதர்வாறையத்திற்கு உண்டு.  

[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ளவாறு]. 
 
ஆ) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச்சீட்டுகள், www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in 

என்ை நதர்வாறைய இறையதளத்தில் பதிநவற்ைம் செய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர் அவற்றை பதிவிைக்கம் செய்து 
சகாள்ளநவண்டும். அனுமதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர் நதர்வின் சபாழுது 
அனுமதிச்சீட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்சவாரு நிபந்தறனறயயும் கட்டாயம் கறடப்பிடிக்க நவண்டும்.. 
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான  விதிமுறைகள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளவாறு]. 

 
இ)  சதளிவுறர நவண்டுநவார், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாறைய அலுவலகத்திறன நநரில் அல்லது 1800 4190958 

என்ை கட்டைமில்லா சதாறலநபசி எண்ணின் மூலம், அறனத்து நவறல நாட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி முதல் 
பிற்பகல் 5.45 மணி வறரசதாடர்பு சகாள்ளலாம். ஒரு முறைப் பதிவு மற்றும் இறையவழி விண்ைப்பம் குறித்த 
ெந்நதகங்களுக்கு helpdesk@tnpscexams.in என்ை மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கும் இதர ெந்நதகங்களுக்கு 
grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ை மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கும் அனுப்பலாம். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்” 
பத்தி -2(V)–ல் குறிப்பு  (h)(i)(j)  ல்  உள்ளவாறு]. 

ஈ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிமாற்ைம்: ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு/ வாய்சமாழித் நதர்வு / கலந்தாய்விற்கான நாள் மற்றும் 
நநரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்ெல் மூலமாக அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த 
தகவல்கள் நதர்வாறைய இறையதளத்தில் சவளியிடப்படும். நமற்கூறிய தகவல் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு 
குறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் ஆகியவற்றின் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்களுக்கு சதரிவிக்கப்படும். குறுஞ்செய்தி/ 
மின்னஞ்ெல் ஏநதனும் காரைங்களினால் சென்ைறடயாமல் / கிறடக்கப்சபைாமல் இருப்பின் அதற்கு நதர்வாறையம் 
சபாறுப்பாகாது. 

உ) விளம்பர அறிவிக்றக சவளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக முடிவுைாமல் தகவல் அறியும் உரிறமச் 
ெட்டத்தின் கீழ் எவ்வித தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது. 

 
 

mailto:helpdesk@tnpscexams.in
mailto:grievance.tnpsc@tn.gov.in
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ஊ) றகப்நபசி  மற்றும்  இதர  மின்னணு  ொதனங்களுக்குத்  தறட: 
1) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான கருப்பு பந்துமுறன நபனா தவிர, 

மின்னணு ொதனங்களான தரவி (Blue Tooth) றகப்நபசி, நிறனவூட்டு உள்கட்டறமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய 
றகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் நமாதிரம் அல்லது ஏறனய மின்னணு ொதனங்கள், மின்னணு அல்லாத பதிவுக்கருவிகள், 
புத்தகங்கள், குறிப்புகள், றகப்றப வண்ை எழுது நகால், சபன்சில், தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் வறரப்படக் கருவிகள், 
மடக்றக அட்டவறை, படிசயடுக்கப்பட்ட வறரபடம், காட்சி வில்றலகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக் குறிப்புத் 
தாட்கள் மற்றும் பதிவுசெய்யும் தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் அல்லது றகக்கடிகாரத்தின் இறைப்பாகநவா 
சகாண்டுவரக் கூடாது. 

2) அவ்வாைான சபாருட்கறள றவத்திருப்நபார் காைப்பட்டால் அவர்கள் சதாடர்ந்து நதர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட 
மாட்டார்கள். நமலும், அவர்களது விறடத்தாள் செல்லாததாக்கப்படுவதுடன் நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் 
றவக்கப்படுவர். நதறவப்படின், அவ்விடத்திநலநய முழுச் நொதறனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

3) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் றகப்நபசி உள்ளிட்ட தறடசெய்யப்பட்ட சபாருட்கறள நதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுவர 
நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயலாது எனவும் 
சதரிவித்துக் சகாள்ளப்படுகிைது. 

(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் 17 (E)  ஐக் காண்க) 
எ)நதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அறனத்து தகுதிகறளயும் சபற்ைவராக இருத்தல் 

நவண்டும். விண்ைப்பதாரர்களால் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கறள நதர்வாறையம் ஐயமைத் சதரிந்து 
சகாள்ளும்வறர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் கணினி வழித்  நதர்விற்கு (அதாவது எல்லா நிறலகளிலும்) 
தற்காலிகமாக ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகநவ கருதப்படும். விண்ைப்பதாரர் நதர்விற்கு முன்நபா அல்லது பின்னநரா 
நியமனத்திற்கு நபாட்டியிடத் தகுதியற்ைவர் என்று நதர்வாறையத்தால் கண்டறியப்பட்டால், எந்நிறலயிலும், அதாவது 
சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்றத உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய பிைகுநிராகரிக்கும் உரிறம 
உண்டு. 

ஏ) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய  வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய பிைகு 
விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படுவதுடன் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்றக நமற்சகாள்ளவும் நநரிடும். 

ஐ) ஒழுங்கீனச் செயல்களுக்குத் தறட: 
நதர்வு எழுதும் அறையில் மற்ை விண்ைப்பதாரர்களுறடய விறடறய பார்த்து எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத அனுமதித்தல் 
அல்லது நவறு ஏநதனும் முறையற்ை உதவிகறளப் சபைநவா அல்லது சபை முயற்சிக்கநவா அல்லது அத்தறகய 
முறையற்ை  உதவிகறளத் தரநவா அல்லது தர முயற்சிக்கநவா கூடாது.     

ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் நடந்து சகாள்ளும் முறை: 
நதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தவைான நடவடிக்றகயிநலா (அல்லது) நதர்விறன 
சீர்குறலக்கும் நநாக்கத்திநலா (அல்லது) நதர்வாறையத்தால் நதர்விறன நடத்த பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள 
அலுவலர் / பணியாளர்கறள தாக்கும் முயற்சியிநலா ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்களின் 
செயல்கள் கடுறமயான தவைாக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் தண்டறனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

ஓ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகறள மீறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி 17(E) 
ன்படி அல்லது நதர்வாறையம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டறன விதிக்கப்படும். 

ஔ)  சகாள்குறி வறகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விறடகள் நதர்வு  நறடசபற்ை நாளிலிருந்து 6 நவறல நாட்களுக்குள்  
நதர்வாறைய இறையதளத்தில் சவளியிடப்படும். நதர்வாறையத்தால் சவளியிடப்படும் சகாள்குறிவறகத் 
நதர்விற்கான உத்நதெ விறடகள் சதாடர்பாக முறையீடு செய்ய நவண்டுமானால் நதர்வாறைய இறையதளத்தில் 
உள்ள Answer Key Challenge என்ை ொளரத்றதப் பயன்படுத்தி முறையீடு செய்யலாம் (Result – >Answer keys) 
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விண்ைப்பதாரர்கள் சகாள்குறிவறகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விறடகள் நதர்வாறையத்தால் 
சவளியிடப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இறையவழி வாயிலாக மட்டுநம முறையீடு செய்யநவண்டும் .  அஞ்ெல் வழியாகநவா 
அல்லது   மின்னஞ்ெல் வழியாகநவா சபைப்படும் முறையீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

உத்நதெ விறடகறள முறையீடு செய்வதற்கான அறிவுறரகள் மற்றும் வழிமுறைகள் நதர்வாறைய 
இறையதளத்திநலநய வழங்கப்பட்டுள்ளது.  நமலும் முறையீடு செய்ய இறையவழி மூலமாகநவா அல்லது 
நவறுவழியாகநவா வழங்கப்பட்டுள்ள கால அவகாெம் முடிவுற்ை நிறலயில் சபைப்படும் எவ்வித முறையீடுகளும் 
பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

இறையவழியில் உத்நதெ விறடகறள முறையீடு செய்வதற்கு உரிய நநரத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
நவண்டுநகாளானது ஒவ்சவாரு பாடத்திற்சகன வல்லுநர்கறள சகாண்ட குழுவிற்கு பரிந்துறரக்கப்படும்.  நமலும், 
வல்லுநர் குழுவின் பரிந்துறரயின் அடிப்பறடயில், இறுதியான விறடகள் முடிவு செய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் விறடகள் 
மதிப்பீடு செய்யும் பணியானது சதாடங்கப்படும். 
 சதரிவுப் பணிகள் முடிவறடயும் வறர இறுதியான விறடகறள நதர்வாறையம் சவளியிடாது. 
 நதர்வு நறடமுறைகள் முழுவதும் நிறைவறடந்த பின்னர், அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த விண்ைப்பதாரர் 
அறனவருறடய  விவரங்களும் நதர்வாறைய இறையதளத்தில் சவளியிடப்படும்.  
[நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி  (17(D)(IV) – (XII)ஐக் காண்க) 

15.  விண்ைப்பிக்கும் முறை 
1. விண்ைப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதர்வாறையத்தின் இறையதளங்கள் மூலம் 

மட்டுநம விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 
2. எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூலம் ஒருமுறைப்பதிவு எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு (OTR) 

மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன கட்டாயமாகும். விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம் 
பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி, பதிவு செய்து சகாள்ள நவண்டும். ஒருமுறைப்பதிவு, பதிவு செய்த நாள் முதல் 
ஐந்தாண்டுகள் வறர நறடமுறையிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முறைப் பதிவு கைக்கு (One Time Registration ID) 
மற்றும் கடவுச் சொல் மூலமாக மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ைப்பங்கறள ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

3. ஒருமுறைப்பதிவில் பதிநவற்ைம்செய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது புறகப்படம், றகசயாப்பம் 
ஆகியவற்றை CD/DVD/Pen drive நபான்ை ஏநதனும் ஒன்றில் பதிவு செய்து தயாராக றவத்திருக்க 
நவண்டும். 

4. ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுறைப் பதிவுக் கைக்றக (One Time Registration 
ID) உருவாக்க அனுமதியில்றல. 

5. விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கைக்கு மற்றும் கடவுச்சொல்றலப் 
பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கறள பார்றவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் செய்யலாம். 
தங்களது ஒருமுறைப் பதிவு , கடவு சொல்லிறன நவறு நபரிடநமா (அ) முகவர்களிடநமா பகிர்ந்து 
சகாள்ள கூடாது. 

6. ஒருமுறைப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ல. இது 
விண்ைப்பதாரர்களின் விவரங்கறளப் சபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிறன 
உருவாக்க மட்டுநம பயன்படும். எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் 
விண்ைப்பதாரர்கள், அறிவிக்றகயில் “Apply”  என்ை உள்ளீடு வழிநய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய 
பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 
 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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7. விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயறர சதரிவு செய்ய நவண்டும். 
8. புறகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் றகசயாப்பம் இல்லாமல் பதிநவற்ைம் செய்யப்படும் 

இறையவழி விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும். 
9. இறையவழி விண்ைப்பத்தில் அளித்துள்ள தகவல்கறள, விண்ைப்பதாரர் அவ்விறையவழி 

விண்ைப்பங்கறள ெமர்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள கறடசி நாள் வறர திருத்தம் செய்து சகாள்ள 
அனுமதிக்கப்படுவர். இறையவழி விண்ைப்பத்திறன ெமர்பிப்பதற்கான கறடசி நாளுக்குப் 
பின்னர்,  விண்ைப்பத்தில் விண்ைப்பதாரரால் ெமர்பிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கறள திருத்தம் செய்ய 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 
(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி  2W ஐக் காண்க) 

10. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு 
அ) விண்ைப்பத்றத இறைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முறையில் தங்கள் 

விண்ைப்பத்றத அச்சிட / நெமிக்க முடியும். 
ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப நகல் நதறவப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச் 

சொல்றல பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சகாள்ளலாம் / பதிவிைக்கமும் செய்து சகாள்ளலாம். 
இ) இறையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி (PRINT) அல்லது நவறு எந்தவிதமான ஆதார 

ஆவைங்கறளயும் நதர்வாறையத்திற்கு அனுப்ப நவண்டாம்.  
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவாறு) 
 

16. ஆவைங்கள் பதிநவற்ைம் 
இந்தப் பதவிக்கான விண்ைப்பத்றதப் சபாறுத்தவறர, விண்ைப்பதாரர்கள் இறைய வழி 

விண்ைப்பத்றத ெமர்ப்பிக்கும்நபாது ொன்றிதழ்கள் / ஆவைங்கறள இறைய வழி விண்ைப்பத்தில் 
வழங்கப்பட்ட அறனத்து உரிறம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் ஆதரவாக கட்டாயமாக 
பதிநவற்ைம் செய்யாமல், இறையவழி விண்ைப்பத்றத ெமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 
 விண்ைப்பதாரர்களால் பதிநவற்ைம் செய்த ொன்றிதழ்கறள தங்கள் ஒரு முறைப் பதிவின் மூலமாக 
ெரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ளது. ஏநதனும் ொன்றிதழ்கள் தவைாகப் பதிநவற்ைப்பட்டாநலா அல்லது 
பதிநவற்ைம் செய்யப்படாவிட்டாநலா அல்லது ஆவைங்கறளப் பதிநவற்றுவதில் ஏநதனும் 
மாற்ைங்கள் செய்யப்பட நவண்டுமாயின் விண்ைப்பதாரர்கள், குறிப்பிட்ட பதவிக்கான நுறழவுச் சீட்டு 
வழங்கும் நாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வறர / கணினி வழித் நதர்வு நறடசபறுவதற்கு 
பன்னிசரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வறர ஆவைங்கறளத் திருத்த மற்றும் பதிநவற்ைம் செய்ய 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி  2W ஐக் காண்க) 
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17. விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் 

இறையவழி மூலம் 16.06.2022 அன்று இரவு 11.59 மணி வறர திருத்த /விண்ைப்பிக்க இயலும். 
பின்னர் அச்நெறவ நிறுத்தப்படும் . இறைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இறைத்து பதிநவற்ைம் செய்த 
ஆவைங்கள் / ொன்றிதழ்கள் மாற்ை / பதிநவற்ை / மீள்பதிநவற்ைம் செய்ய  24.07.2022 அன்று இரவு 
11.59  மணி வறர அனுமதிக்கப்படுவர். பின்னர் அச்நெறவ  நிறுத்தப்படும். 
(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதர்வாறையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுறைகறள” நதர்வாறையத்தின் இறையதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல்காைலாம்) 
 

 
 
 

 
 
 

மறுப்பு (DISCLAIMER) 
 
 இறைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொறைகள் அறிவிக்றகயின் பிற்நெர்க்றக –I ல்  
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், விண்ைப்பதாரர்கள் இத்நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபாது 
இறைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொறைகள் இத்நதர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்றக 
சவளியிடப்பட்ட நாளிநலா அல்லது அதற்கு முன்நபா இறைக்கல்வி ஏநதனும் இருப்பின் அது 
குறித்த தகவறல விண்ைப்பத்தில் சதரிவித்தும், நமலும் ொன்றிதழ்கள் பதிநவற்ைம் செய்யும் நபாது 
அவ்வரொறைகறளயும் நெர்த்து இறைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இறைத்து பதிநவற்ைம் செய்ய 
நவண்டும்.  இவ்வாறு செய்யத் தவறினால் விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுறைகறளப் பின்பற்றிய பிைகுநிராகரிக்கப்படும்.  இத்நதர்வின் விளம்பர அறிவிக்றக நாளிற்கு 
பின்பு சவளியிடப்பட்ட இறைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொறைகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 
       
 
 
    

     செயலாளர் 
             

 
 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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பிற்ச்நெர்க்றக - I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sl. 
No.  

Equivalent Qualifications Government Orders 

1 

M.A.Applied Psychology and M.Sc Applied Psychology 
awarded by Annamalai University is equivalent to 
M.A.(Psychology). 
 

G.O.(1D) No.268, Higher 

Education (H1) 

Department, dated 

20.09.2012 

2 

The following disciplines of Psychology awarded by various 

Universities is equivalent to M.A. Psychology  

I. M.Sc., (Counselling Psychology) awarded by 

University of Madras. 

II. M.Sc., (Counselling Psychology)(5 years 

integrated) awarded by Manonmaniam 

Sundaranar University. 

III. M.Sc., in Counselling and Guidance / Advanced 

Organisational Behaviour awarded by University 

of Madras. 

IV. M.Sc., Applied Psychology awarded by Bharathia 

University. 

 

G.O.(Ms)No.123, Higher 
Education (K2) 

Department, dated 
25.06.2018 

3 

M.Sc. (Applied  Psychology ) degree offered by Justice 
Basheer Ahmed  Sayed College affiliated to University of 
Madras is equivalent to M.Sc. Psychology degree  
 

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

Education (K2) 

Department, dated 

29.11.2019 

4 

M.Sc. (Applied Psychology)    degree offered by Periyar 

University is equivalent    to   M.A./M.Sc. Psychology 

degree  

 

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

Education (K2) 

Department, dated 

29.11.2019 

5 

M.Sc. Applied Psychology degree offered by Pondicherry 
University  is equivalent to M.A Psychology degree  

 

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

Education (K2) 

Department, dated 

29.11.2019 
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பிற்ச்நெர்க்றக - - II 
 

FORMAT OF EXPERIENCE CERTIFICATE FOR THE POST OF PSYCHOLOGIST  
IN PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT 

 

1. Name and Address of the  Institution / Organisation 
 

: 
 

2. Whether the said Institution / Organisation is a 
recognized one?  
 

: 
 

3. Whether the Institution / Organisation owned by 
Private /Government. 

: 
 

4. Registration Number of Institution / Organisation if 
any 
 

: 
 

5. Name of the Employee and Date of Birth 
 

: 
 

6. Qualification possessed by the Employee on the 
Date of Joining Service in the above said Institution 
/ Organisation 
 

: 

 

7. Designation and period of Experience of the 
Employee 
 

 

: 
 

8. Nature of the Work/Duty performed by the 
Employee   (To be mentioned in brief) 
 

: 
 

9. Whether the Employee possesses experience as 
laid in para 5B of this notification.  

: Yes / No 

10. Whether Attendance Register / Attendance Rolls / 
Pay Register and other records /available for this 
Employee 
 

 
 : 

Yes / No 

11. Certificate from the Institution / Organisation 
 

 

 : The above said employee having 
experience in this Institution / 
Organisation as stated above. The 
above particulars furnished by us 
are correct 

 
 

 

Office Seal: 
 

 

Date: 
 

Place:                                                                                                                    Signature.  
 
 

 
                                                                                   Name & Designation of the issuing  Authority 

Explanation :  
 
When all other qualifications and criteria are being equal, preference shall be given to those candidates 
who have undergone training or who possess experience for a period of not less than one year in testing 
or Clinical Work in the field of Psychology. 
  
Note: 
 
Institution / Organisation which issues the certificate is cautioned that issuing of any certificate containing 
false details will lead to legal / penal action on them. 
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                                                                                      பிற்ச்நெர்க்றக– III                                                                                   தாள்-I 

கணினி வழித் நதர்விற்கான பாடத்திட்டம் 
PSYCHOLOGY 

PG DEGREE STANDARD 

SUBJECT CODE : 372 
UNIT-I DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 

Prenatal, Infancy, Childhood – Characteristics, Periods, Hazards, Developmental Tasks. 
Physical, Cognitive, Social, Emotional, Moral Development 

Adolescences - Characteristics, Hazards, Developmental Tasks, Physical, Cognitive, 
Social, Emotional, Moral Development 
Adulthood - Characteristics, Developmental Tasks, Vocational & Marital Adjustment, 

Hazards, Physical, Emotional and Social Changes. 
Middle age - Characteristics, Developmental Tasks, Vocational & Marital Adjustment, 

Hazards, Physical, Emotional and Social Changes. 
Old age - Characteristics, Developmental Tasks, Hazards, Physical, Emotional and 
Social Changes, Graceful Aging and Death and Adjustments. 

UNIT  II : PERSONALITY : THEORIES AND APPLICATIONS 
Personality - Definition, Levels of Personality Analysis, Sources of Personality Data, 

Role of Personality Theory, Personality Assessments 
 
Approaches - Psychodynamic, Dispositional, Biological, Intra-psychic, Cognitive, 

Experiential, Social and Cultural. Eastern Perspective – Yoga and Hindu Tradition, Zen 
Buddhism, Sufism and Islamic Tradition.  Applications of Various approaches of 

Personality.  
 
UNIT-III – BIO PSYCHOLOGY 

Introduction to Neuron and Nervous System – Brain and its functions – Endocrine  
Glands – Characteristics, Major Endocrine glands, Hormone Characteristics and 

Functions. State of Consciousness. Physiology of Motivation and Emotions. Research 
Methods in Bio Psychology. 
 

UNIT-IV -  COGNITIVE PSYCHOLOGY 
Cognitive Psychology - Nature, History, Cognitive Neuro Science and Applications – 

Perception - Definition, Nature & Theories. Attention – Processing Capacity in Selective 
Attention, Models of Selective attention. Pattern Recognition and Consciousness. 

Memory Structure and Processes – Types and Process of Memory, Theories of 
neurocognition.  Mental Representation – Models, Mental Imagery - and Cognitive 
Psychology, Cognitive maps, Storing and Retrieval, Theories of retrieval, Forgetting, 

Cognitive Development - Life Span Development and Theories. 
 

UNIT V: ADVANCED SOCIAL PSYCHOLOGY 
  
Social Psychology – Definition, Perspectives, Social Perception, Social Cognition, 

Attitudes, Social Identity, Prejudice - Causes and Effects. Interpersonal Attraction - 
Close relationships,  Social Influence, Pro Social Behaviour, Aggression – Nature, cause 

and control, Groups and Individual behaviour. Social Psychology in Action. 
  
UNIT VI – HEALTH PSYCHOLOGY- 

Health Psychology – Definition & Scope. Historical Perspective on health & healing. 
Factors influencing Health. General approaches to health – Models and theories of 

health, Psychological approaches to health. Health enhancing behaviour - Eating 
behaviour  & health, Maintaining healthy weight, Healthy relationships – Sexuality, 
Intimacy, Communication, Anger. 
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Health compromising behaviour- Smoking –Tobacco and its biological & psychological 

effects, Tobacco related damage to health, quitting smoking and related therapies.  
Alcohol – biological and social effect, Use and abuse, Interventions for alcoholism.  

Stress and Coping – Types of stressors, Theories of stress, types of coping, stress 
management techniques. Cardiovascular Disease , Psychoneuroimmunology. 
 

UNIT-VII : PSYCHOPATHOLOGY 
Mental disorders – Models, Diagnostic classification system. Theoretical approaches of 

Psychopathology. Assessment – Clinical interviews, MSE, MMSE, Case history, Clinical 
observations. Tests- Intelligence, Neuropsychological testing, Developmental and 
Educational testing – Organic disorders – Disorders of childhood and adolescence, 

Anxiety, Trauma, Stress related and Somatoform disorders, Disorders of adult 
personality, gender and behaviour -Impulse control disorder, Substance use and 

addictive disorder, Sexual dysfunctions, Mood- Disorder, Schizophrenia and other 
psychotic disorder.  Ethics in clinical practice. 
 

UNIT VIII:  ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR AND HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 

Organizational Behaviour- Definition,  Nature & scope, Approaches. Perception, 
Attitude, Learning, Attribution, Motivation – Definition, theories and applications in 

organizations.  Communication, Leadership and theories, Change process. Group and 
Teams, Conflict process, Power and politics. 
Human Resource Management – Definition, Nature and Scope, Human Resource 

Planning, Job Analysis, Recruitment, Selection and Placement Compensation, 
Performance and Management, Training and Development, Grievance, Discipline and 

Risk Management, Recent Trends in Human Resource Practices. 
 
UNIT-IX: COUNSELLING AND THERAPY 

Counselling – Origin, Scope and Structure – Steps in Counselling - Factors affecting 
counselling process, Skills for an effective counsellor –Factors of Counsellee – Early 

Theories of Counselling - Contemporary Theories of Counselling, Individual Counselling 
-  Nature, Process and Benefits, Group Counselling – Nature, Scope and Limitations – 
School Counselling - Nature Role of Teacher, School Counsellor, Counselling and School 

Curriculum, Vocational  Counselling - Theories, Process, Counselling in Specific areas – 
Family, Marriage, Women, Weaker Section, drug addicts, Delinquents – Review of 

Counselling - Counselling Evaluation, Monitoring, Evaluation - Approaches, Types, 
Techniques. 
 

UNIT-X : RESEARCH METHODOLOGY 
Research - Objectives, Types, Significance, Steps in research process, Ethics in 

Research.  
Research problem – Review of literature, Measurement, Variables and Hypothesis, 
Sampling techniques – Non experimental Method – Observational Research, 

Interviewing, Focus groups, Survey, Case study. Experimental Method – Single factor 
design, Factorial Design, Standardization of psychological test. Parametric and Non-

Parametric statistics. Qualitative Research Methods and analysis. Reporting research in 
Psychology. 
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தாள்-II 
கணினி வழித் நதர்விற்கான பாடத்திட்டம் 

பகுதி-அ 
கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித்நதர்விற்கான பாடத்திட்டம் 

(சகாள்குறி வினாவிற்கான தறலப்புகள் ) 
பத்தாம் வகுப்புதரம் 

 

1. பிரித்தெழுதுெல் / சேர்த்தெழுதுெல். 
2. எெிர்ச்தோல்கை எடுத்தெழுதுெல். 
3. தபாருந்ொ ச்தோல்கைக் ைண்டறிெல். 
4. பிகை ெிருத்ெம் (i) ேந்ெிப்பிகைகை நீக்குெல் ( ii) மரபுப் பிகைைள், வழுவுச் 

தோற்ைகை நீக்குெல் / பிறதமாைிச் தோற்ைகை நீக்குெல். 
5. ஆங்ைிைச் தோல்லுக்கு சநரான ெமிழ்ச் தோல்கை அறிெல். 
6. ஒைி மற்றும் தபாருள் சவறுபாடறிந்து ேரிைான தபாருகைைறிெல். 
7. ஒரு தபாருள் ெரும் பை தோற்ைள். 
8. சவர்ச்தோல்கைத் செர்வு தேய்ெல். 
9. சவர்ச்தோல்கைக் தைாடுத்து / விகனமுற்று, விகனதைச்ேம், 

விகனைாைகையும் தபைர், தொைிற்தபைகர / உருவாக்ைல். 
10. அைர வரிகேப்படிதோற்ைகை ேரீ் தேய்ெல். 
11. தோற்ைகை ஒழுங்குப்படுத்ெி தோற்தறாடராக்குெல். 
12. இருவிகனைைின் தபாருள் சவறுபாடு அறிெல். 

 (எ.ைா.) குவிந்து-குவித்து 
13. விகடக்சைற்ற வினாகவத் செர்ந்தெடுத்ெல். 
14. எவ்வகை வாக்ைிைம் என க்ைண்தடழுதுெல் - ென்விகன, பிறவிகன, 

தேய்விகன,  தேைப்பாட்டு விகன வாக்ைிைங்ைகைக் ைண்தடழுதுெல். 
15. உவகமைால் விைக்ைப்தபறும்  தபாருத்ெமான தபாருகைத் செர்ந்தெழுதுெல் 
16. அலுவல்ோர்ந்ெதோற்ைள் (ைகைச்தோல்) 
17. விகடவகைைள். 
18. பிறதமாைிச் தோற்ைளுக்கு இகைைான ெமிழ்ச் தோற்ைகைக் ைண்டறிெல் 

(எ.ைா.) சைால்டுபிஸ்ைட் – ெங்ைக்ைட்டி. 
19. ஊர்ப் தபைர்ைைின் மரூஉகவ எழுதுை (எ.ைா.)  ெஞ்ோவூர் – ெஞ்கே 
20. நிறுத்ெற்குறிைகை அறிெல். 
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21. சபச்சு வைக்கு, எழுத்து வைக்கு (வாரான் – வருைிறான்). 
22. தோற்ைகை இகைத்து புெிை தோல் உருவாக்ைல். 
23. தபாருத்ெமான ைாைம் அகமத்ெல் 

 (இறந்ெைாைம்,  நிைழ்ைாைம்,  எெிர்ைாைம்). 
24. ேரிைான வினாச் தோல்கைத் செர்ந்தெடு. 
25. ேரிைான இகைப்புச் தோல் 

(எனசவ, ஏதனனில், ஆகைைால், அெனால், அதுசபாை). 
26. அகடப்புக்குள் உள்ை தோல்கைத் ெகுந்ெ இடத்ெில் சேர்க்ை. 
27. இருதபாருள் ெருை. 
28. குறில் – தநடில் மாற்றம், தபாருள் சவறுபாடு. 
29. கூற்று, ைாரைம் – ேரிைா? ெவறா? 
30. ைகைச்தோற்ைகைஅறிெல் :- 

எ.ைா. –  Artificial Intelligence – தேைற்கை நுண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்ெிறன் ைைினி 

31. தபாருத்ெமான தபாருகைத் தெரிவு தேய்ெல் 
32. தோற்ைைின் கூட்டுப் தபைர்ைள் (எ.ைா.)  புல் –புற்ைள் 
33. ேரிைான தொடகரத் செர்ந்தெடுத்ெல் 
34. பிகை ெிருத்துெல் (ஒரு-ஓர்) 
35. தோல் – தபாருள் – தபாருத்துை 
36. ஒருகம-பன்கம பிகை 
37. பத்ெிைிைிருந்து  வினாவிற்ைான ேரிைான விகடகைத் செர்ந்தெடு. 
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தாள்-II  
PART-B 

SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION 

GENERAL STUDIES (DEGREE STANDARD) 

         
           CODE NO.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 andMagnetism, Light, Sound, Heat, 

Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications. 
 

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

personalitiesand places in news–Sports-Books and authors. 
 

(ii) Polity – Politicalparties 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 andTechnology. 

 
(vi) Prominent Personalities in various spheres – Arts, Science, Literature and 

Philosophy. 
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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. 
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UNIT-VI: INDIAN ECONOMY 
 

(i) Nature of Indian Economy –Fiveyear plan models-an assessment –

Planning Commission andNitiAyog. 
 

(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. 
 

(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.ChidambaranarJawaharlal Nehru,Kamarajar, 
Mahatma Gandhi, MaulanaAbulKalam Azad,ThanthaiPeriyar, Rajaji, 

Subash Chandra Bose, Rabindranath Tagoreand 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 19thand 20thCentury Socio-Political Movements in Tamil 
Nadu - Justice Party, Growth of Rationalism - Self Respect Movement, 

Dravidian MovementandPrinciples underlying both these Movements, 

Contributions of ThanthaiPeriyar 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 
numericReasoning – Number Series. 
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பிற்ச்நெர்க்றக – IV 
LIST OF DOCUMENTS TO BE SCANNED AND  UPLOADED 

ALONG WITH THE ONLINE APPLICATION 

(Size of each document should be less than 200 KB  

in PDF format (Single page or Multiple page)) 
 

1. SSLC Mark Sheet 

2. HSC Mark Sheet or its equivalent 

3. 

a. U.G. Degree  

b. P.G. Degree Psychology  

Provisional Certificate / Degree Certificate / Consolidated Mark Sheet 

Note:  

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

/ Diploma falls after the date of notification ( i.e 18.05.2022) candidates should 

upload evidence for having acquired the prescribed qualification on or before the 

date of Notification, failing which their applications will be rejected after due 

process.  

4. G.O. for Equivalence of qualification to the prescribed qualification  (if applicable) 

5. PSTM Certificate (if applicable) 

6. Community Certificate 

7. Experience Certificate (if applicable as in the format in Annexure II) 

8. Ex-Servicemen Certificate (if applicable) 

9. Destitute Widow Certificate (if applicable) 

10. Transgender ID Card (if applicable) 

11. Gazetted copy for name change (if applicable) 

12. No Objection Certificate (if applicable should be uploaded/produced when called for) 

13. 
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of pending 

cases for Criminal cases registered (if applicable) 

14. Other documents (if any) 

 
(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி  2W ஐக் காண்க) 
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பிற்நெர்க்றக – V 
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பிற்நெர்க்றக –VI 

கணினி வழித் நதர்வு 
முக்கிய விதிமுறைகள் 

சகாள்குறிவறகவினாத்தாள் 
 

a) ஒநர நநரத்தில் ஒரு வினா மட்டுநம கணினித்திறரயில் நதான்றும்.  

 
b) நதர்வு எழுதுவதற்கான கால அளவானது, திறரயின் நமல் வலது மூறலயில் உள்ள count down timer மூலம் 

காண்பிக்கப்படும். இது மீதமுள்ள நநரத்றத Time Left: என காண்பிக்கும். நதர்வின் சதாடக்கத்தில், timer 180 
நிமிடங்கறளக் காண்பிக்கும் (நதர்வில் உதவியாளருடன் வரும் தகுதியான மாற்றுத் திைனாளி 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு 240 நிமிடங்கள்). இது காலப்நபாக்கில் படிப்படியாகக் குறையும். Timer பூஜ்ஜியத்றத 
அறடயும்நபாது, நதர்வு தானாகநவ முடிவறடயும், அதன்பிைகு உங்கள் நதர்வானது கணினி அறமப்பால் தானாகநவ 
ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

 

c) நகள்விஎண் சபட்டி: 
1. திறரயின் வலது பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள நகள்வி எண் சபட்டியானது பின்வரும் குறியீடுகளில் ஒன்றைப் 

பயன்படுத்தி  ஒவ்சவாரு நகள்வியின் நிறலறயயும் காண்பிக்கும் 

 

 
நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிறன பார்க்கவில்றல 

 
நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிற்கு விறடயளிக்கவில்றல 

 
நீங்கள் இந்த வினாவிற்கு விறடயளித்துவிட்டீர்கள். 

 
நீங்கள் இன்னும் விறடயளிக்கவில்றல ஆனால் வினாவிறன மீண்டும் பார்ப்பதற்காக 
குறித்துள்ளீர்கள். 

 
நீங்கள் விறடயளித்துவிட்டு மீண்டும் ெரிபார்க்க குறித்துள்ளீர்கள்.  அவ்வாறு ெரிபாக்க 
இயலாவிட்டாலும் உங்கள் விறடகள் மதிப்பீட்டிற்கு எடுத்துக் சகாள்ளப்படும் 

‘Marked for Review’ என்கிை நிறலயில் உள்ள நகள்விகறள மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் ெரிபார்க்க 
நவண்டும் என்பறத சதரிவிக்கின்ைன. 
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2. .நகள்விஎண் சபட்டியின் இடது பக்கத்தில் நதான்றும் ">" அம்புக்குறிறயக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் நகள்வி எண் 
சபட்டியின் அளறவ நீங்கள் குறைக்கலாம். இதன் மூலம் திறரயில் உங்கள் நகள்விறய சபரிதாக்கிப் பார்க்கலாம். 
நகள்வி எண் சபட்டிறய மீண்டும் பார்க்க விரும்பினால், திறரயின் வலதுபுைம் உள்ள "<" அம்புக்குறி மீது கிளிக் 
செய்யவும். 

உங்கள் நகள்விப் பகுதிறய நமலிருந்து கீழாகநவா, கீழிருந்து நமலாகநவா ஸ்க்நரால் செய்யாமநலநய பார்க்க 

விரும்பினால்  மற்றும் ஆகிய குறிகறளப் பயன்படுத்தலாம். 

3. பதிலளிக்கப்பட்ட வினாக்கள், பதிலளிக்கப்படாத வினாக்கள், பார்க்கப்படாத வினாக்கள், ெரிபார்ப்பதற்காக 
குறிக்கப்பட்டுள்ளறவ மற்றும் பதிலளிக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒரு முறை ெரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ளறவ 
ஆகிய அறனத்தும் சதாகுக்கப்பட்டு நகள்வி எண் சபட்டியின் நமநல காட்டப்படும். 

 
d) ஒருநகள்விக்கு விறடயளித்தல் 

 
i) வினாக்களானது ஏறுமுகவரிறெப்படி ஒவ்சவான்ைாக கணினித்திறரயில்நதான்றும். அதற்கு 

ஒன்ைன்பின்ஒன்ைாக விறடயளிக்கவும். 

 

ii) ஒருவினாவிற்கான விறடறயத் நதர்வுசெய்ய அதற்சகனஅளிக்கப்பட்டுள்ள விறடத்சதரிவுகளில் ஒன்றின் 
மீது கிளிக் செய்யவும். 
 

iii) ஒவ்சவாரு வினாவிற்கும் விறடயளித்தபின் உங்கள் விறடறய நெமிக்க Save and Next 
பட்டன் மீது கிளிக் செய்யவும் .அவ்வாறு செய்யாவிட்டால்,  உங்கள் விறடகள் நெமிக்கப்படமாட்டாது. 
 

iv) நீங்கள் நதர்ந்சதடுத்த விறடத்சதரிறவ நீக்கநவண்டுசமனில், நதர்ந்சதடுத்துள்ள விறடத்சதரிவின் மீதுள்ள 
பட்டறன கிளிக்செய்யவும் அல்லது Clear Response  பட்டன் மீது கிளிக்செய்யவும். 

e) படங்கறளப் சபரிதாக்குவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

வினாவில் வழங்கப்பட்டுள்ள படத்றத சபரிதாக்கிப் பார்க்க, படத்தின் மீது கிளிக் செய்து மவுசில் உள்ள ஸ்க்நராலிங் 
வீறல சுழற்ைவும். 

 

விண்ைப்பதாரர்கள் ஏநதனும் முறைநகட்டில் ஈடுபடுவது கண்டறியப்பட்டால், நதர்வாறையம் எடுக்கும் நடவடிக்றக / 
தண்டறனக்கு உள்ளாக நநரிடும்.  
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பிற்நெர்க்றக –VII 

 
சதரிவு முறை குறித்த உத்நதெ கால அட்டவறை 

 
 

வ.எண் நிகழ்வு கால வரிறெ 

1. 

இறையவழி விண்ைப்பத்திறன 
விண்ைப்பிக்க/ விண்ைப்பத்திலுள்ள 
விவரங்கறளத் திருத்த / கட்டைம் செலுத்த 
இறுதி நாள் 

16.06.2022 

2. 
ொன்றிதழ்கறள பதிநவற்ைம் செய்ய / மாற்ை /  
மீள்பதிநவற்ைம் செய்ய இறுதி நாள் 

24.07.2022 

3. கணினி வழித் நதர்வு முடிவு சவளியீடு செப்டம்பர்  2022 

4. ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு /நநர்முகத் நதர்வு அக்நடாபர்  2022 

5. கலந்தாய்வு அக்நடாபர்    2022 

 
 

 
 

செயலாளர் 


