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ஒருங்கிணைந்த புள்ளியியல் சார்நிணைப் பணிகளில் அடங்கிய பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களில் 
நேரடி நியமனம் சசய்வதற்கான எழுத்துத் நதர்விற்கு 14.10.2022 அன்று வணர இணைய வழி மூைம் மட்டுநம 
விண்ைப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன.   

எச்சரிக்ணக 
 நதர்வாணையத்தின் சதரிவுகள் அணனத்தும் விண்ைப்பதாரரின் தரவரிணசப்படிநய 

நமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 
 சபாய்யான வாக்குறுதிகணளச் சசால்லி, தவறான வழியில் நவணைவாங்கித்தருவதாகக் கூறும் 

இணடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும்  கவனமாக இருக்குமாறு எச்சரிக்கப்படுகின்றனர். 
 இது நபான்ற தவறான மற்றும் நேர்ணமயற்றவர்களால் விண்ைப்பதாரருக்கு ஏற்படும் எவ்வித 

இழப்புக்கும் நதர்வாணையம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது. 
 இணையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அணனத்துத்தகவல்களுக்கும் விண்ைப்பதாரநர 

முழுப்சபாறுப்பாவார்.  விண்ைப்பதாரர், நதர்விற்கு இணையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்சபாழுது, 
ஏநதனும் தவறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இணையச்நசணவணமயங்கணளநயா /சபாதுச் 
நசணவ ணமயங்கணளநயா குற்றம் சாட்டக் கூடாது.  விண்ைப்பதாரர் பூர்த்தி சசய்யப்பட்ட 
இணையவழி விண்ைப்பத்திணன உரிய சான்றிதழ்களுடன்  [பிற்நசர்க்ணக III-ல் காண்க] 
இறுதியாக சமர்ப்பிக்கும் முன்னர்,  ேன்கு சரிபார்த்தப்  பின்னநர சமர்ப்பிக்குமாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

 விண்ைப்பதாரர்கள் இணைய வழி விண்ைப்பத்ணத சமர்ப்பிக்கும்நபாது சான்றிதழ்கள் / 
ஆவைங்கணள இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அணனத்து  உரிணம 
நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் ஆதரவாக கட்டாயமாக பதிநவற்றம் சசய்யாமல், 
இணையவழி விண்ைப்பத்ணத சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

 இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் விண்ணப்பதாரர்கள் இவ்வறிவிக்ககயில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள்/ வழிமுகைகள்/ வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவற்கை படித்து 
பார்க்குமாறு ததரிவிக்கப்படுகிைார்கள்.  ததளிவுகரகள் ஏததனும் ததகவதயனில் 
விண்ணப்பதாரர்கள் இகணயவழி விண்ணப்பத்கத சமர்ப்பிப்பதற்கு இறுதி நாளுக்கு முன் 
ததாகைதபசி அல்ைது மின்னஞ்சல் மூைமாக தகாரைாம்.  விண்ணப்பதாரர்கள் இகணயவழி 
விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுகரககளயும் பின்பற்றுமாறு 
ததரிவிக்கப்படுகிைார்கள்.   
 

விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) சசலுத்தி தங்களது 
அடிப்பணட விவரங்கணள நிரந்தரப்பதிவு மூைமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு சசய்து சகாள்ள நவண்டும். இந்த 
நிரந்தர பதிவு முணறயில் பதிவு சசய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு சசய்த ோளிலிருந்து 5 வருட காைங்களுக்கு 
சசல்ைத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்ணதச் சசலுத்தி புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும்.  
நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்படமாட்டாது. நமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கானஅறிவுணரகள்” பத்தி-2-ஐ காண்க) 
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2. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 
 

வ. 
எண். பதவியின் சபயர்  

பணியின் சபயர் மற்றும் 
குறியீட்டு எண் 

காலிப் 
பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்ணக  
சம்பள ஏற்ற முணற 

1.  உதவி புள்ளியியல் ஆய்வாளர்  
(பதவிக் குறியீட்டு எண்.1824) 

தமிழ்நாடு தபாது சார்நிகைப் 
பணி (குறியீட்டு எண்:036) 

211*  
Rs.20,600-75,900/- 

(நிகை-10) 
2.  கணக்கிடுபவர் 

 (பதவிக் குறியீட்டு எண்:3201 ) 
தமிழ்நாடு தபாது சுகாதாரம் 

மற்றும் தநாய்த்தடுப்பு மருந்து 
சார்நிகைப் பணி  

(குறியீட்டு எண்:053) 

5 
Rs.19,500-71,900/- 

(நிகை-8) 
 

3.  புள்ளியியல்  
ததாகுப்பாளர்  

(பதவிக் குறியீட்டு எண்:3238) 

தமிழ்நாடு தபாது சுகாதாரம் 
மற்றும் தநாய்த்தடுப்பு மருந்து 

சார்நிகைப் பணி  
(குறியீட்டு எண்:053) 

1 
Rs.19,500-71,900/- 

(நிகை-8) 
 

 

* வரிகச எண். 1-ல் உள்ள பதவிக்கு அரசாகண நிகை எண். 6, இகளஞர் நைம் மற்றும் விகளயாட்டு 
தமம்பாடு (S1) துகை, நாள் 20.02.2019-ன்படி 3% காலிப்பணியிடங்கள் சிைந்த விகளயாட்டு வீரர்களுக்கு  
ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்ட பின் உள்ள  காலிப்பணியிடங்கள் மட்டுதம தமதை அட்டவகணயில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.     
குறிப்பு:- 
 

3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் 
இடஒதுக்கீட்டிற்கான விதி வ.எண்.3 ல் உள்ள பதவிகளுக்கான ததரிகவத் தவிர இதர  ததரிவுகளுக்குப் 
தபாருந்தும்.   காலிப்பணியிட  பகிர்மான பட்டியல்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 

4. முக்கியமான ோட்கள் மற்றும் நேரம்:- 
 

 

குறிப்பிட்டு சசால்ைப்பட்டிருந்தாைன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணகயானது 
நதாராயமானதாகும். நமலும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணக மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். 
விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் காண்க. 

 

அ அறிவிக்ணக ோள் 15.09.2022 

ஆ இணையதளம் மூைம் விண்ைப்பங்கள் 
சமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி  ோள் 

14.10.2022 

இ இகணயவழி விண்ணப்பத்கத திருத்தம் 
தசய்வதற்கான காைம் 

19.10.2022 நள்ளிரவு 12.01 மணி முதல் 21.10.2022 இரவு 11.59 
மணி வகர 

எழுத்துத் நதர்வு ேணடசபறும் ோள் மற்றும் நேரம் 
தாள் 1 (பாடம்) (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
கீழ்காணும் பாடங்களில் ஏததனும் ஒன்று: 

1. புள்ளியியல் (குறியீட்டு எண்.274) 
2. கணிதவியல் (குறியீட்டு எண். 276) 

29.01.2023 
முற்பகல் 9.30  மணி முதல் 12.30  மணி வணர 

தாள் 2  
பகுதி-அ – கட்டாயத் தமிழ்தமாழித் தகுதித் ததர்வு 
(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 
பகுதி-ஆ – தபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

29.01.2023 
பிற்பகல் 02.00  மணி முதல்  5.00  மணி வணர 
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குறிப்பு:-  
 இத் நதர்வின் சசயல்பாடுகளுக்கான உத்நதச காைநிர்ையம் சதாடர்பாக பிற்நசர்க்ணக –V-ஐ காண்க. 

5 .தகுதிகள் 
அ. வயது வரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி) 
 

விண்ைப்பதார்களின் இன வணககள் 
அதிகபட்ச வயது  (பூர்த்தி அணடந்தவராக இருத்தல் 

கூடாது) 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம., பி.வ., பி.வ.(மு) 

மற்றும் அணனத்து வகுப்புகணளயும் சார்ந்த 
ஆதரவற்ற   விதணவகள் 

வயது வரம்பு இல்ணை 

“ஏணனநயார்” 32 * வயதிணன பூர்த்தி அணட ந்தவராக இருக்க கூடாது 

குறிப்பு:- 
 *அரசாணை (நிணை) எண்.91, மனிதவளநமைாண்ணமத் (எஸ்) துணற, ோள் 13.09.2021ன்படி, வயது உச்ச 
வரம்பு 2 ஆண்டுகள் உயர்த்தப்படுகிறது. [30 வயதிலிருந்து 32 வயது வகர] 
விளக்கம்:- 
 “உச்ச வயது வரம்புஇல்ணை” என்றால் விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்ணக சவளியிடப்பட்ட 
ோளன்நறா/ பதவிக்கு சதரிவு சசய்யப்பட்ட ோளன்நறா மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட ோளன்நறா 60 
வயதிணன பூர்த்தி சசய்திருக்ககூடாது. 

குறிப்பு:- 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம., பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) தவிர“ஏணனநயார்”மாநிை, மத்திய அரசில் 
ஐந்தாண்டுகள் அல்ைது அதற்கு நமற்பட்டு முணறயான பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் இப்பதவிக்குரிய 
வயது வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள். 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் பத்தி  3(F) ஐக் காண்க.  [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி 
முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

வயது வரம்புச் சலுணக 
நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய மாற்றுத் திறனாளிகள்:- 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட வயது வரம்பிற்கு தமல் பத்தாண்டு வகர வயது வரம்புச் சலுகக தபைத் 
தகுதியுகடயவராவார்கள். 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முகைகமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

முன்னாள்இராணுவத்தினருக்கு 
அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம, பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) தவிர ஏணனய வகுப்பிணனச் சார்ந்தவர்களுக்கு 

50 வயது வணர சலுணக வழங்கப்படும்.  [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) சட்டம் 
2016, பிரிவு 63 மற்றும் அரசாணை (நிணை) எண்.91, மனிதவள நமைாண்ணம (எஸ்) துணற, ோள் 
13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

ஆ) ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதாரர், 
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற சலுணகணயப் சபற முடியாது. [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் 
(பணி முணறணமகள்)  சட்டம்  2016,  பிரிவு 3(j)ல்  குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 
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 ஆ) கல்வித்தகுதி   ( 15.09.2022   அன்றுள்ளபடி) 
விண்ைப்பதாரர்கள் பின்வரும் அல்ைது அதற்கு இணையான கல்வித் தகுதிணயப் சபற்றிருக்க நவண்டும். 
 

பதவியின் தபயர் கல்வித் தகுதி 

உதவி புள்ளியியல் ஆய்வாளர்  Degree in Statistics or Degree in Mathematics /Computer 

Science / Economics/ Computer Applications with Statistics as 

an ancillary /allied Subject Or Any post graduate degree in 

Operation Research / Econometrics / Mathematical Economics. 

Provided that the candidates with the above Degrees other 

than Statistics are expected to be fully conversant with basic 

level concepts of Statistics including Bayes theorem in 

Probability, Probability distributions like Binomial, Poisson, 

Normal, t, Chi-Square & F, Probability Generating Functions, 

Moment Generating Function, Theory of Estimation, Testing of 

Hypothesis using various Statistical Tests like Z, t, F, Chi-

Square, basics of Multiple Regression and Multivariate analysis 

and Sampling design.  In addition, they should have basic skills 

in using MS-Excel for Statistical data analysis.  

கணக்கிடுபவர் Degree in Statistics 

புள்ளியியல்  
ததாகுப்பாளர்  

A Degree in Statistics or Degree in Bio Statistics 

குறிப்பு 
1. நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியிணன  10+2 (அதற்கு இணையானத் தகுதி) + இளங்கணைப் 

பட்டம்  மற்றும் முதுகணைப் பட்டம் என தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) 
சட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  சபற்றிருக்க நவண்டும்.. பட்டப்படிப்பு  இறுதி நதர்வு 
முடிவு சவளியிடப்பட்ட ோளானது அறிவிக்ணக ோளன்நறா அல்ைது அதற்கு முந்ணதய 
ோளாகநவா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கநவண்டும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி 
முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

2. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதிகளுக்கான இணைக் கல்வித் தகுதி அறிவிக்ணகயின் 
பிற்நசர்க்ணக –I ல்  சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. இணைக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிணம நகாரும் விண்ைப்பதாரர் இணைக்கல்வி என 
அறிவிக்கப்பட்ட அரசாணையிணன சான்றாவைமாக சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் 
அவ்வரசாணையானது நதர்வுக்கான அறிவிக்ணக ோளன்நறா அல்ைது அதற்கு 
முன்னதாகநவா   சவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். நமலும், அவ்வரசாணையிணன 
இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும்.  தவறும் பட்சத்தில் 
அவ்விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய பிறகு 
நிராகரிக்கப்படும். அரசாணை இத்நதர்வின் அறிவிக்ணக ோளுக்கு பிறகு 
சவளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
அறிவுணரகள் பத்தி- 9ன் குறிப்பு மற்றும் மறுப்பு அறிக்ணகயிணனக் காண்க]. 

(இ) உடற்தகுதி  சான்றிதழ் 
 பணி நியமனதிற்காக சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்  உடற்தகுதிச் 

சான்றிதணழச் சமர்பிக்க நவண்டும். மாதிரி படிவம் அறிவிக்ணகயின் பிற்நசர்க்ணக–IV-ல்  
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   இச் சான்றிணன சதரிவு சசய்யப்பட்ட நதர்வர், தனது  நியமன அலுவைரிடம் 
பணியில் நசரும் நபாது சமர்பிக்க நவண்டும். 
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பதவியின் தபயர் 
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள 

பார்ணவயின் தரம் 
உடற்தகுதி சான்றிதழ் படிவம் 

உதவி புள்ளியியல் ஆய்வாளர் பார்ணவ தரம்–III 
சசயல் அலுவைர் பதவிக்கு 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிவம் 
 

கணக்கிடுபவர் மற்றும் 
புள்ளியியல் 

ததாகுப்பாளர் 

பார்ணவ தரம்–III  அல்ைது 
சிைந்தது 

சதரிவிற்கு வரும் கண்பார்ணவ குணறபாடுணடய விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த அரசு கண் 
மருத்துவ நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்ணவத் தகுதிச் சான்றிதணழப் சபற்று நியமன அலுவைரிடம் 
சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
(ஈ) தமிழ் சமாழியில் தகுதி 

விண்ைப்பதாரர்கள் நபாதுமான தமிழறிவு சபற்றிருக்க நவண்டும். (நமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில்” உள்ள பத்தி 14(I)-ஐ காண்க). 

6. (அ) கட்டைம் 
அ) பதிவுக் கட்டைம் 

நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) நிர்வாக சீர்திருத்தத்துணற, ோள் 
01.03.2017-இன் படி திருத்தியணமக்கப்பட்ட கட்டைம்) 
குறிப்பு 
நிரந்தர பதிவில் பதிவு சசய்த ோளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுறாத விண்ைப்பதாரர்கள், 
இத்நதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து விைக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் கட்டைம் 
குறிப்பு 
கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதர்வுக்கட்டைச் சலுணக சபற தகுதியுணடயவர்கள் தவிர பிற 
விண்ைப்பதாரர்கள், இணையவழி விண்ைப்பத்ணதச் சமர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டைம் 
சசலுத்த நவண்டும். 

 
 
ரூ.100/- 

குறிப்பு 
(1) விண்ைப்பதாரர் தங்களுணடய ஒரு முணறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது 

கட்டாயமாகும். “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில்” உள்ள  பத்தி  2(B)-ஐ காண்க. 
(2) ஒருமுணறப்பதிவு என்பது பதிவு சசய்த ோள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வணரசசல்லுபடியாகும். ஐந்து 

ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுணறப்பதிவிணன (One Time Registration), 
அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திணனச் சசலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் சகாள்ள 
நவண்டும். ஒருமுணறப்பதிவு என்பது நதர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். 
விண்ைப்பதாரர் நதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு நதர்விற்கும், தனித்தனிநய இணையவழியில் 
விண்ைப்பிக்க நவண்டும். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ 
காண்க]. 

(ஆ) நதர்வுக் கட்டைச் சலுணக:- 
 

வணக சலுணக 
1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டைம் சசலுத்த நதணவயில்ணை 
2)  பழங்குடியினர் கட்டைம் சசலுத்த நதணவயில்ணை 
3)   மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்மரபினர் , மூன்று முணற மட்டும் கட்டைம் சசலுத்தத் 

நதணவயில்ணை 
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4)இஸ்ைாமியரல்ைாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 
/பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்ைாமிய வகுப்பினர் 

மூன்று முணற மட்டும் கட்டைம் சசலுத்தத் 
நதணவயில்ணை 

5)நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய மாற்றுத் 
திறனாளிகள் 

கட்டைம் சசலுத்தத் நதணவயில்ணை. 

6)  முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முணற மட்டும் கட்டைம் சசலுத்தத் 
நதணவயில்ணை. 

7) ஆதரவற்ற விதணவகள் கட்டைம் சசலுத்தத் நதணவயில்ணை. 
குறிப்பு 

1 முந்ணதய விண்ைப்பங்களில் நகாரப்பட்ட உரிணமகளின் அடிப்பணடயில், சமாத்த 
நதர்வுக்கட்டை இைவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணக கைக்கிடப்படும். 

2 விண்ைப்பதாரர் சபறும் இைவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணகயானது சதரிவின் 
எந்நிணையிலும் நதர்வாணையத்தால் சரிபார்க்கப்படும்.  

3 
 

விண்ைப்பதாரர் தம்முணடய முந்ணதய விண்ைப்பங்கள் சதாடர்பான தகவல்கணள மணறத்து 
விண்ைப்பக் கட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து, தவறாகக் கட்டை விைக்கு நகாரும் 
பட்சத்தில், உரிய  வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய  பிறகு  விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம்  
நிராகரிக்கப்படும். 

4 விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைவிைக்கு சதாடர்பான இைவச சலுணகணயப் சபறுவதற்கு 
“ஆம்” அல்ைது “இல்ணை” என்ற விருப்பங்கணள கவனமாகநதர்வு சசய்யுமாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.  

5 விண்ைப்பதாரர், விண்ைப்பதாரர்களின் தன்விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் 
நதான்றும் தகவல்கணளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்கட்டைச் சலுணக இதுவணர எத்தணன 
முணறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பணத தங்களின் சசாந்த ேைன்கருதி கைக்கிட்டு 
ணவத்துக்சகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

6 கட்டைச்சலுணக நகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பமானது (விண்ைப்பிக்கப்பட்ட 
பதவிகணளப் சபாருட்படுத்தாமல்) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த 
இைவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணகயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குணறக்கப்பட்டதாகக் 
கருதப்படும். 

 7 அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இைவச வாய்ப்புகணள சபற்றுக்சகாண்ட விண்ைப்பதாரர் / 
நதர்வுக்கட்டைச்சலுணகணய சபறவிரும்பாத விண்ைப்பதாரர் / நதர்வுக்கட்டைச் 
சலுணகக்கு தகுதியற்ற விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைச் சலுணக சதாடர்பான நகள்விக்கு 
எதிராக “இல்ணை” என்ற விருப்பத்திணன சதரிவு சசய்யநவண்டும். அவ்விண்ைப்பதாரர் 
நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைம் சசலுத்தும்முணற மூைம் நதணவயான கட்டைத்திணன 
பின்னர் சசலுத்தைாம்.  

8 விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த நேரத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திணன சமர்ப்பிக்கவில்ணைசயன்றால், உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய 
பிறகு விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் பத்தி -6ஐக் 
காண்க). 
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7. நதர்வுக் கட்டைம் சசலுத்தும் முணற 
 

 நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.100/- ஐ (ரூபாய் நூறு மட்டும்) இணையவழியில் (இணைய வங்கி, பற்று 
அட்ணட, கடன் அட்ணட) விண்ைப்பிக்க  நிர்ையிக்கப்பட்ட  இறுதி  ோளிற்குள் சசலுத்த 
நவண்டும்.  

 விண்ைப்பதாரர்கள் நசணவக் கட்டைமும் நசர்த்து சசலுத்த நவண்டும். 
 விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் சலுணகக்கான தகுதியின் அடிப்பணடயில் தான் 

நதர்வுக்கட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து விைக்கு சபற முடியும். 
 இணையவழியில் நதர்வுக் கட்டைம் சசலுத்தாமல், நேரடியாக சசலுத்தும் வணரவு காநசாணை /  

அஞ்சைக காநசாணை நபான்றணவ ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தணகய விண்ைப்பங்கள் 
நிராகரிக்கப்படும். 

 நிரந்தர பதிவு தசய்யும் முகையில் பதிவு தசய்து பதிவுக் கட்டணமாக ரூ.150 தசலுத்தி பதிவு ஐ.டி 
தபற்ைவர்கள் நிரந்தர பதிவுக் கட்டணத்கதச் (அதாவது ரூ.150/-) தசலுத்தத் ததகவயில்கை, 
ததர்வுக் கட்டணம் தசலுத்தினால் தபாதும். 

 நதர்வுக் கட்டைச் சலுணக நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கணளத் தவிர ஏற்கனநவ நிரந்தர பதிவு 
சசய்த விண்ைப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டைத்ணத சசலுத்த 
நவண்டும். நிரந்தரப் பதிவு முணறயில் பதிவு சசய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு 
முணறயில் பதிவு சசய்த ோளிலிருந்து 5 வருட காைத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் சசலுத்துவதற்கு 
மட்டும் விைக்கு அளிக்கப்படும்.   
இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய நதர்வுக் கட்டைமாக கருதப்படமாட்டாது. 

(நதர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக “  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில்”  பத்தி – 2(V) ஐ காண்க). 
 
8. சலுணககள் 

(i) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர்  / சீர்மரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுைாமிய வகுப்பினர், 
ஆதரவற்ற விதணவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர் மற்றும் பிற வணகயிணனச் 
சார்ந்தவர்களுக்கான வயது / தகுதி மற்றும் கட்டைச் சலுணககள் குறித்த விவரங்கள் 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்” பத்தி  3(D), 5 & 6 ஐக் காண்க. 

(ii) நமநை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சலுணகணய நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய ஆதாரங்கணள 
இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்துபதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும்.  பதிநவற்றம் சசய்ய 
தவறினால் உரிய  வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய  பிறகு  விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 

 
குறிப்பு: 
முன்னாள் இராணுவத்தினர், ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு 
விட்டால், பின்னர், நவறு எந்த நியமன நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற சலுணகணய 
நகார முடியாது.  (தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள் சட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 
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9. நதர்வுத்திட்டம் :(சகாள்குறி வணக):- 

குறிப்பு: 
அ) விண்ைப்பதாரர்கள் தாள்-Iற்கான பாடத்திட்டத்தில் ஏததனும் ஒன்றிகன ததரிவு தசய்ய 

அனுமதிக்கப்பட்டாலும்,  அவர்கள் கல்வித் தகுதி மற்றும் அதற்கு இகணயான கல்வித் தகுதியின் 
அடிப்பகடயில் அறிவிக்கக 5(ஆ)-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏததனும் பதவிகளுக்கு அவர்கள் 
பரிசீலிக்கப்படுவார்கள். 

ஆ)   தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குணறந்தபட்ச மதிப்சபண் சபற்ைால் மட்டுதம, தாள் I மற்றும் தாள் II இல் 
பகுதி ‘ஆ’வின் விணடத்தாட்கள் மதிப்பீடு சசய்யப்படும். 

இ)    தாள்–I மற்றும் தாள்-II இல் பகுதி’ஆ’வில் சபறும் மதிப்சபண்கள் மட்டும் தர நிர்ையத்திற்கு  கைக்கில் 
எடுத்துக் சகாள்ளப்படும். 

ஈ)      தாள்–I மற்றும் தாள்-II பகுதி-ஆ விற்கான வினாக்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிை வழியில் அகமக்கப்படும். 
உ) விண்ணப்பதாரர்கள் தாள்–I மற்றும் தாள்-II ஆகிய இரு ததர்வுத் தாள்களிலும் கைந்துதகாள்ள 

தவண்டும்.  விண்ணப்பதாரர்கள் ஏததனும் ஒரு தாளில் கைந்துதகாள்ளவில்கைதயனில் அவர்கள் 
கைந்துதகாண்ட இதர தாள் மதிப்பீடு தசய்யப்பட மாட்டாது. 

பாடம் காை அளவு அதிகபட்ச மதிப்சபண்கள் 

சதரிவிற்குத் தகுதி சபற குணறந்தபட்ச 
மதிப்சபண்கள் 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 
மி.பி.வ./சீ.ம., பி.வ.(மு. 

தவிர) மற்றும் பி.வ. (மு) 
ஏணனநயார் 

தாள் 1  (தகாள்குறி வகக) 
(பாடத் தாள்) 
 (200  வினாக்கள்)(பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
கீழ்கண்டவற்றுள் ஏததனும் ஒன்று: 

1. புள்ளியியல் (குறியீட்டு எண்.274) 
2. கணிதவியல் (குறியீட்டு எண்.276) 

1.  

3    மணி நேரம் 300 

 
 

 
 

 
                          
     
 
 
 
 
            135 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
3    மணி நேரம் 

 

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

பகுதி-ஆ 
சபாது அறிவு  (குறியீட்டு எண்.003) 
 ( 100 வினாக்கள்/ 150 மதிப்சபண்கள்) 
சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்) - 
 75 வினாக்கள்  
திறனாய்வுத் நதர்வு (பத்தாம் வகுப்பு 
தரம்) - 25 வினாக்கள் 

 
150 

 
 

சமாத்தம் 450  
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ஊ)விண்ணப்பதாரரின் ஏததனும் ஒரு தாள் மதிப்பீட்டிற்கு தகுதியற்ைதாக கருதப்பட்டால் 
அவ்விண்ணப்பதாரரின் இதர தாளும் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 

எ)   அரசாகண (நிகை) எண்.49, மனிதவள தமைாண்கமத் துகை, நாள் 23.05.2022-ன் படி மாற்றுத் திைனாளி 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தாள்II-ன் பகுதி-அ கட்டாய தமிழ் தமாழி தகுதித் ததர்வு (தகாள்குறி வகக) 
எழுதுவதிலிருந்து விைக்கு தபைைாம்.  அவ்வாறு விைக்கு தகாரும் விண்ணப்பதாரர்கள் இகணயவழி 
விண்ணப்பத்தில் உரிய தகவல்ககள தவைாமல் அளிக்க தவண்டும்.  இது குறித்து பின்னர் தகாரப்படும் 
எவ்விதமான உரிகம தகாரல்களும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது.  இவ்விைக்கு தகாரும் மாற்றுத் 
திைனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் அரசாகண (நிகை) எண்.8, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைத்துகை, நாள் 
21.09.2021-ல் உள்ளவாறு உரிய சான்றிதகை பதிதவற்ைம் தசய்ய தவண்டும்.  (மாதிரி படிவம் 
அறிவிக்ககயின் பிற்தசர்க்கக-VIல் இகணக்கப்பட்டுள்ளது) 

ஏ)   நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்ணகயின் பிற்நசர்க்ணக II –ல் உள்ளது. 
10. சதரிவுசசய்யும் முணற 

ஒற்ணறத்  சதரிவு நிணையிணனக் சகாண்டது.   நதர்வில் விண்ைப்பதாரர்கள் சபற்ற  
மதிப்சபண்கள், இட ஒதுக்கீட்டு விதி ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் 
கைந்தாய்வு நமற்சகாள்ளப்படும்.   புள்ளியியல் சதாகுப்பாளர் பதவிக்கு பணிநிணை பிரிவினர் எண்ணிக்ணக 
ஒன்று என்பதால் இட ஒதுக்கீட்டு விதி சபாருந்தாது.  [தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணிமுகைகமகள்) 
சட்டம், 2016 –ன் அட்டவகண III-ஐக் காண்க.] 

நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு பாடத்தில் நதர்வு எழுதாத  (எழுத தவறி இருந்தாலும்) விண்ைப்பதாரர் 
அத்சதரிவிற்கான குணறந்தபட்ச மதிப்சபண்கணள சபற்றிருந்தாலும் கூட சதரிவு சசய்யப்பட 
தகுதியானவராக கருதப்படமாட்டார்.  “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்” பத்தி 18(B)  ஐக் காண்க. 

11. நதர்வு ணமயங்கள் 
கீழ்காணும் நதர்வு ணமயங்களில் எழுத்துத் நதர்வு ேணடசபறும். 

ததர்வு 
கமயக் 

குறியீட்டு 
எண். 

ததர்வு 
கமயத்தின் 

தபயர் 

ததர்வு 
கமயக் 

குறியீட்டு 
எண். 

ததர்வு 
கமயத்தின் 

தபயர் 

ததர்வு 
கமயக் 

குறியீட்டு 
எண். 

ததர்வு 
கமயத்தின் 

தபயர் 

0101 தசன்கன 0801 நாகர்தகாவில் 1805 காகரக்குடி 
1001 மதுகர 1301 உதகமண்டைம் 1901 தஞ்சாவூர் 
0201 தகாயம்புத்தூர் 1501 புதுக்தகாட்கட 2501 திருச்சிராப்பள்ளி 
0303 சிதம்பரம் 1601 இராமநாதபுரம் 2601 திருதநல்தவலி 
0701 காஞ்சிபுரம் 1701 தசைம் 2701 தவலூர் 

குறிப்பு: 
1. விண்ைப்பதாரர் நதர்வு எழுதுவதற்கு நமநை உள்ள ஏநதனும் இரண்டு ணமயங்கணளத் 

நதர்ந்சதடுக்க நவண்டும்.  விண்ைப்பதாரர்களுக்கு இந்த இரண்டு மாவட்ட ணமயங்களில் 
ஒன்றில் நதர்வு ணமயம் ஒதுக்கப்படும்.  இருப்பினும்,  மாற்றுத் திறனாளி விண்ைப்பதாரணரப் 
சபாருத்தவணர ஒரு மாவட்ட ணமயத்ணத நதர்வு சசய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.  [தமலும் 
விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் 2(R)-கயக் காண்க] 

2. ததர்வு கமயங்ககள மாற்ைக் தகாரும் தகாரிக்கக ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது. [தமலும் 
விவரங்களுக்கு ”விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள்” 17(A)(ii)கயக் காண்க] 
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3. ததர்வு கமயங்களின் எண்ணிக்கககயக் கூட்டதவா/ குகைக்கதவா அல்ைது 
விண்ணப்பதாரர்ககள தவறு கமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யதவா ததர்வாகணயத்திற்கு 
உரிகமயுண்டு. 

4. விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வு எழுதுவதற்கும்/ சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கும்/ கைந்தாய்விற்கும் 
தங்களது சசாந்த சசைவில் வரநவண்டும். 

12. அ) பணி விவரங்கள் 
 விண்ைப்பதாரர், இணைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்நபாது, இந்திய அரசின் அல்ைது 
இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநிை அரசின் பணியில் அல்ைது உள்ளாட்சி அணமப்புகள் அல்ைது 
பல்கணைக்கழகங்கள் அல்ைது இந்திய அரசின் அல்ைது இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநிை அரசின் 
அதிகாரத்தின் கீழ் அணமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு சார்புள்ள நிறுவனங்கள் அல்ைது சபாதுத்துணற 
நிறுவனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்ைது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த 
விவரத்திணன நதர்வாணையத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும்.விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த 
உண்ணமணய மணறக்கும் பட்சத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய பிறகு 
நிராகரிக்கப்படும். விண்ைப்பதாரர், சதரிவாகும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் 
பத்தி 14 (p)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு தணடயின்ணமச் சான்றிதணழ சமர்பிக்க நவண்டும். 

ஆ)  குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு ேடவடிக்ணககள்  சதாடர்பான  உறுதிசமாழி 
(i) இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் தன் மீதான நிலுணவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு 

ேடவடிக்ணககள் பற்றி சதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான முதல் தகவல் 
அறிக்ணகயின் ேகணை / குற்றக் குறிப்பாணையின் ேகணை (நேர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாக இணைய வழி 
விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும். நமற்கண்ட ஆவைங்கணள பதிநவற்றம் 
சசய்யதவறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரிய ேணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படும். 

(ii) விண்ைப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்றவியல் ேடவடிக்ணககளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு 
ேடவடிக்ணககளில் தண்டணை விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்களது இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவிப்பதுடன், சதாடர்புணடய நீதிமன்ற ஆணை அல்ைது ஒழுங்கு ேடவடிக்ணகயிலிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்ட ஆணையிணனஇணைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் 
சசய்யநவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்ணள பதிநவற்றம் சசய்ய தவறும் பட்சத்தில் உரிய  
வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய  பிறகு  விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 

(iii) தணடயின்ணமச் சான்றிதணழ சமர்ப்பித்த பிறநகா அல்ைது இணைய வழி 
விண்ைப்பத்திணனசமர்ப்பித்த பிறநகா, நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுணமயாக நிணறவணடவதற்கு 
முன் வணர உள்ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிணையின் நபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏநதனும் 
குற்றவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாநைா / ஒழுங்கு ேடவடிக்ணகஎடுக்கப்பட்டிருந்தாநைா, அவர் 
குற்றத்தீர்ப்பு / தண்டணை ஏதும் சபற்றிருந்தாநைா, நதர்வாணையத்தால் ஆவைங்கணளப் பதிநவற்றம் / 
சமர்ப்பிக்கக் நகாரும் நிணையில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது குறித்த உண்ணமவிவரங்கணள, 
நதர்வாணையத்திற்குத் சதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், இந்த அறிவுணரயிணன கணடபிடிக்கத் 
தவறினால் அத்தணகய விண்ைப்பதாரர்களுணடய விண்ைப்பம் நதர்வாணையத்தால் உரிய 
வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும், ஓராண்டுக்கு நதர்வு 
எழுதுவதிலிருந்து விைக்கி ணவக்கப்படுவர். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் 14 (S)  & 2W  
உள்ளவாறு ) 

நமற்கூறிய  அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீறப்பட்டால் அவர்களது விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுணறகணளப்  பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 
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13. சபாதுவான தகவல்கள் 
(A) புள்ளியியல்ததாகுப்பாளர் பதவிகயத் தவிர பிை ததரிவுகளுக்கு இட ஒதுக்கீடு விதி சபாருந்தும். 
(B) (i) தமிழ்வழிக்கல்விமூைம் படித்தேபர்களுக்கு, மாநிைத்தின் கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிணம 

அடிப்பணடயில் நியமனம் சசய்யும் (திருத்த) சட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)-ல் சசால்ைப்படுவதாவது: 
தமிழ்வழியில் படித்தேபர் என்றால், மாநிைத்தில் நேரடி நியமனத்தின் வாயிைாக நிரப்பப்படும் 
பதவிகளுக்கான சிறப்புவிதிகளில் பரிந்துணரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிவணர தமிழ்வழியில் 
படித்தவராவார்.  
(ii) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிணம நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான 
சான்றாவைமாக, பத்தாம்வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாற்றுச்சான்றிதழ் / தற்காலிகச்சான்றிதழ் 
/பட்டச்சான்றிதழ் /மதிப்சபண்பட்டியல் / நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியிணன விண்ைப்பதாரர் 
தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என பதிவுசசய்யப்பட்டு, குழுமம் அல்ைது பல்கணைக்கழகம் அல்ைது 
கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட பட்டச்சான்றிதழ் / பட்டநமற்படிப்புச் சான்றிதழிணன  
இணையவழி  விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் சசய்யநவண்டும்.  
(iii) விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிவணரக்கும் அணனத்துக் கல்வித் 
தகுதியிணனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான சான்றுகணள கட்டாயம் 
இணைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும்.  
உதாரைம்:- 

ஒரு பதவிக்கு பட்டப்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியாக இருப்பின், விண்ைப்பதாரர் 
ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு, நமல்நிணைக்கல்வி மற்றும் பட்டப்படிப்பிணன கட்டாயம் 
தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும்.  

 (iv)தமிழ்வழியில்கல்வி பயின்றதற்கான சான்றாவைம் எதுவும் இல்ணைசயனில், 
கல்விநிறுவனத்தின் முதல்வர் / தணைணமயாசிரியர் / மாவட்டக்கல்வி அலுவைர் / முதன்ணமக்கல்வி 
அலுவைர்/ மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் ேை அலுவைர் / பதிவாளர்/ நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவைர் 
/கல்விநிறுவனத்தின் தகைவர் / இயக்குேர் / சதாழில்நுட்ப கல்வி இயக்குேர் /இணை இயக்குேர் / 
பல்கணைகழகங்களின் பதிவாளரிடமிருந்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுணறகளில் குறிப்பிட்டுள்ள 
படிவத்தில், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணரயிைான ஒவ்சவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் 
சான்றிதணழப்சபற்று இணைய வழி விண்ைப்பத்துடன்  இணைத்து  பதிநவற்றம்  சசய்ய நவண்டும். 
(v) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வணரயிைான அணனத்து கல்வித்தகுதிகணளயும் தமிழ்வழிக் 
கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச்சான்றிணன இணைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 
இணைத்து பதிநவற்றம் சசய்ய தவறும்பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரிய ேணடமுணறகளுக்குபின்னர் 
நிராகரிக்கப்படும்.  
(vi) ஏநதனும் ஒரு பாடத்ணத பகுதி நேரமாக படித்ததற்காகநவா / ஏநதனும் நதர்விணன தனித்நதர்வராக 
எழுதியதற்காகநவா, தனியர் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என சான்றாவைம் ஏநதனும் 
சமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன் உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய பிறகு 
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். (நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுணறகளில் உள்ள பத்தி  14(R) & 2W  ஐக்” காண்க) 

C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, சசன்ணன உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுணரக் 
கிணளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுணவயில் இருப்பின், அவற்றின் மீதான இறுதி 
ஆணைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக சதரிவு சசய்யப்படும். 
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D) தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(இ)-ன்படி ஆதரவற்ற 
விதணவ மற்றும் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடு  உதவி புள்ளியியல் ஆய்வாளர் மற்றும் 
கைக்கிடுபவர் பதவிகளுக்குப் சபாருந்தும். 

E) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குகைபாடுகடய மாற்றுத்திறனாளிகள் :- 
 அரசாணை (நிணை) எண்.20, மாற்றுத்திறனாளிகள் ேைத்(DAP3-2) துணற, ோள் 20.06.2018–ன்படி 
அகனத்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட குகைபாடுகளுகடய மாற்றுத்திைனாளிகளும் இப்பதவிகளுக்கு 
விண்ணப்பிக்கைாம்.  ஆராய்ச்சி அலுவைர், முதுககை ஆராய்ச்சி உதவியாளர் மற்றும் புள்ளியியல் 
ததாகுப்பாளர் பதவிகளுக்கு இவ்விட ஒதுக்கீடு தபாருந்தாது.  அரசாகண (நிகை) எண்.51, 
மாற்றுத்திைனாளிகள் நைத் (DAP 3.2) துகை, நாள் 26.12.2017ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதவிகளுக்கு 
மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான 4% இட ஒதுக்கீட்டு விதி தபாருந்தும். 

F) நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றுத் திைனாளிகளுக்கான உரிகமகள் விதி 
2017-ல் (மாற்றுத் திைனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துகை (Divyangjan), சமூக நீதி மற்றும் 
அதிகாரமளித்தல் அகமச்சகம், இந்திய அரசு) குறிப்பிட்டுள்ள கீழ்காணும் படிவத்தில் அரசாகண (நிகை) 
எண்.28, மாற்றுத்திைனாளிகள் (DAP 3.1)  நைத்துகை, நாள் 27.07.2018-ல் வகரயறுக்கப்பட்டுள்ள சான்றிதழ் 
வைங்கக் கூடிய தகுதி வாய்ந்த அலுவைரிடமிருந்து தபைப்பட்ட மாற்றுத்திைனாளிச் சான்றிதகை 
சமர்ப்பிக்க தவண்டும்.  (நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில் உள்ள 
பத்தி  14(M)  ஐக்” காண்க) 

G) நேரடி நியமனம் மூைம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குணறந்தபட்சம் 30% சபண்களுக்காக 
ஒதுக்கீட்டில் சதரிவு சசய்யப்பட நதர்ச்சியும், தகுதியும் வாய்ந்த நபாதிய சபண் விண்ைப்பதாரர்கள் 
கிணடக்கப் சபறாவிடில், அவர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத வகுப்பினணர சார்ந்த 
தகுதிவாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதாரர்கணளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் 
(பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

H) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிணம அடிப்பணடயில் அவர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட 
இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் இருப்பின் 
அவ்விண்ைப்பதாரர்கள், ஆதிதிராவிட வகுப்பினர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் 
மதிப்சபண் தரவரிணசப்படி நிரப்பப்படுவர். அருந்ததியர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு 
தகுதிவாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் கிணடக்கப்சபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர் 
வகுப்ணபச் சார்ந்தவர்கணளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) 
சட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

I) இணையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட உரிணம நகாரல்களுக்கான ஆவைச் சான்றுகணள 
இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும். விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவிக்கப்படாமல் பின்னர் நகாரப்படும் எந்தசவாரு மாற்றமும், நகாரிக்ணகயும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படாது. 
குறிப்பிட்ட காைநேரத்திற்குள் ஆவைங்கணள பதிநவற்ற தவறினால்  உரிய  ேணடமுணறகளுக்குப் 
பின்னர்  விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

J) கீழ்க்காணும் உண்ணமகணள மணறக்கும்பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வாணையத்தால் 
நிரந்தரமாகநவா அல்ைது தக்கசதன கருதப்படும் காைம் வணரயில் விைக்கிணவக்கப்படுவர். (i) அரசு 
அல்ைது மத்திய மாநிை அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி மன்றங்கள், சபாதுத் துணற 
நிறுவனங்கள், சட்டத்தின் வாயிைாக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள், அரசுத் துணற கழகங்கள், 
பல்கணைக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் முணறயாகநவா/ தற்காலிகமாகநவா பணிபுரிந்து வருவது / 
பணிபுரிந்தது. (ii) குற்றவியல் நிகழ்வுகள், ணகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டணன சபற்றது. (iii) மத்திய 
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அரசுப் பணியாளர் நதர்வாணையம் / மாநிை அரசுப் பணியாளர் நதர்வாணையங்களினால் நதர்வு எழுதும் 
உரிணம இரத்து சசய்யப்பட்டது அல்ைது தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது. 

K) ணகது சசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவணைக்கு ஆட்கள் சதரிவு சசய்யும் 
ஏநதனும் ஒரு முகணமயினால் தணட / தகுதியின்ணம சசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற ேடவடிக்ணக (அல்ைது) 
ஏநதனும் ஒழுங்கு ேடவடிக்ணக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல், ஆகியவற்றுடன் 
சதாடர்புணடய சரியான மற்றும் உண்கமயான தகவல்கணள, விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் 
அசல் / ஆணை / அரசாணை/ துணற ேடவடிக்ணக ணகவிடப்பட்ட அரசாணை அல்ைது இதர 
ஆவைங்கணள இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும். 
நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் சமர்ப்பித்த பின்னர், நியமனம் சபறும் காைம் வணர எப்நபாது 
ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக நதர்வாணையத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட நவண்டும். தவறினால், தகுந்த 
தண்டணனக்குரிய ேடவடிக்ணகணய நதர்வாணையம் எடுக்கும்.. விண்ைப்பதாரர்களுக்கான  
விதிமுணறகள் பத்தி 12 ஐக்  காண்க). 

L) இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, பாலினம், வகுப்பு பிரிவுகள், 
கல்வித் தகுதி, பயிற்று சமாழி, உடற் தகுதி நபான்ற அடிப்பணடத் தகுதிகள் குறித்த தவறான தகவல் 
சகாண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுணமயாக நிரப்பப்படாத விண்ைப்பங்களும் உரிய  வழிமுணறகணளப் 
பின்பற்றிய  பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி/ நியமனத்துக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்பட மாட்டாது. 
விண்ைப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிவில் சபாதுவான தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் 
நதர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / தகவல்கள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு 
பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நியமனத்திற்கான இணையவழி விண்ைப்பத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நதணவயான 
விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக அல்ைது முழுணம சபறாதணவயாக  இருந்தால் அதற்கு 
நதர்வாணையம் சபாறுப்பாகாது. 

N) திருேங்ணககளின் பாலினத்தவரின் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரசாணை நிணை எண்.90,  சமூக ேைம் 
மற்றும் சத்துைவுத் [sw8(2)] துணற,  ோள். 22.12.2017 –இல்  சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
திருேங்ணககளின்  வகுப்பு  நிர்ையம்-: 

i) எந்த ஒரு சாதிச் சான்றிதழும் இல்ைாத திருேங்ணக விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது இணையவழி 
விண்ைப்பத்தில் அரசாணை (நிணை) எண். 28, பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் மற்றும் சிறுபான்ணமயினர் ேைத்துணற, ோள் 06.04.2015-ன்படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர்  பிரிவிணனநயா அல்ைது ஏணனநயார் பிரிவிணனநயா நதர்வு சசய்து சகாள்ளைாம்.  
ii) சாதிச்சான்றிதழ் ணவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் 
வகுப்பிணனச் சார்ந்த திருேங்ணக விண்ைப்பதாரர், அவர்களது சமூகத்திணனச் சார்ந்தவர்களாகநவ 
கருதப்படுவர்.  
iii) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்ணபத்தவிர மற்ற 
வகுப்பிணனச்சார்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பணடயில் சாதிச்சான்றிதழ்சபற்றுள்ள திருேங்ணக 
விண்ைப்பதாரர், அவருணடய வகுப்பு (class) அல்ைது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய இரண்டு 
வகுப்புகளில், அவருக்கு சாதகமாக நதான்றுகின்ற ஒன்ணற, ஒருமுணறப்பதிவின்நபாநத நதர்வு 
சசய்யநவண்டும். அதன்பிறகு, வகுப்ணப எப்சபாழுதும் மாற்ற இயைாது. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுணறகள் பத்தி  14F (vi)-(xi) ஐக் காண்க] 
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O) நவணைவாய்ப்பில் திருேங்ணக  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:- 
1. திருேங்ணக விண்ைப்பதார்களின் சபண் என தன்ணன அணடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும்  

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

2. திருேங்ணக விண்ைப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்ைது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என தன்ணன 
அணடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 சதவிகிதம் இட 
ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் சபண்) கருதப்படுவர். 
தமிழ்ோடு திருேங்ணககள் ேை வாரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட திருேங்ணககள்/ திருேங்ணக ஆண் 
/திருேங்ணக சபண் சான்றிதழ்  சகாண்ட  விண்ைப்பதாரர்களுக்கு  மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட 
ஒதுக்கீடு சபாருந்தும். 

14)  ஏணனய முக்கிய அறிவுணரகள் 
அ ) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்விற்கு தங்களுணடய  தகுதிகணள  உறுதி சசய்தல் சதாடர்பாக: 
        நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுணரகணள ேன்கு படித்த பின்னர் 

தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அணனத்துத் தகுதிகணளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி சசய்து சகாள்ள 
நவண்டும். எழுத்துத் நதர்வு / சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு / கைந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்ைது 
சதரிவு சசய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் தற்காலிகமாக விண்ைப்பதாரரின் சபயர் நசர்க்கப்படுவதால் 
மட்டுநம, ஒரு விண்ைப்பதாரர் பதவி நியமனம் சபற உரிணம அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார். எனநவ, 
விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்ைா நிணைகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் விண்ைப்பதாரரால்  

       அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றாநைா நதர்வாணைய அறிவுணரகள் அல்ைது விதிகள் 
மீறப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும் பட்சத்தில், எந்நிணையிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் 
கூட, விண்ைப்பத்ணத உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கும் உரிணம 
நதர்வாணையத்திற்கு உண்டு. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் 
உள்ளவாறு]. 

ஆ) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச்சீட்டுகள், www.tnpscexams.in / 
www.tnpsc.gov.in என்ற நதர்வாணைய இணையதளத்தில் பதிநவற்றம் சசய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர் 
அவற்ணற பதிவிறக்கம் சசய்து சகாள்ளநவண்டும். அனுமதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்சல் மூைம் 
அனுப்பப்பட மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர் நதர்வின் சபாழுது அனுமதிச்சீட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
ஒவ்சவாரு நிபந்தணனணயயும் கட்டாயம் கணடப்பிடிக்க நவண்டும்.. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான  
விதிமுணறகள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளவாறு]. 

இ)  சதளிவுணர நவண்டுநவார், தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாணைய அலுவைகத்திணன நேரில் 
அல்ைது 1800 419 0958 என்ற கட்டைமில்ைா சதாணைநபசி எண்ணின் மூைம், அணனத்து நவணை 
ோட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி வணரசதாடர்பு சகாள்ளைாம். ஒரு முணறப் 
பதிவு மற்றும் இணையவழி விண்ைப்பம் குறித்த சந்நதகங்களுக்கு helpdesk@tnpscexams.in என்ற 
மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் இதர சந்நதகங்களுக்கு grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற  
மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் அனுப்பைாம். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்” பத்தி -2(V)–ல் 
குறிப்பு  (h)(i)(j)  ல்  உள்ளவாறு]. 

ஈ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிமாற்றம்: சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு/ கைந்தாய்விற்கான ோள் மற்றும் 
நேரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்சல் மூைமாக அனுப்பப்படமாட்டாது. இது 
குறித்த தகவல்கள் நதர்வாணைய இணையதளத்தில் சவளியிடப்படும். நமற்கூறிய தகவல் 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு குறுஞ்சசய்தி/ மின்னஞ்சல் ஆகியவற்றின் மூைம் மட்டுநம 

mailto:சந்தேகங்களுக்கு%20helpdesk@tnpscexams.in
mailto:grievance.tnpsc@tn.gov.in
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விண்ைப்பதாரர்களுக்கு சதரிவிக்கப்படும். குறுஞ்சசய்தி/ மின்னஞ்சல் ஏநதனும் காரைங்களினால் 
சசன்றணடயாமல் / கிணடக்கப்சபறாமல் இருப்பின் அதற்கு நதர்வாணையம் சபாறுப்பாகாது. 

   உ)  விளம்பர அறிவிக்ணக சவளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக முடிவுறாமல் தகவல் 
அறியும் உரிணமச் சட்டம், முதைகமச்சரின் தனிப்பிரிவு மூைம் தபைப்படும் மனுக்கள் மற்றும் குகைதீர் 
கமயம் ஆகியவற்றின் கீழ் எவ்வித தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது. 

 

ஊ) ணகப்நபசி  மற்றும்  இதர  மின்னணு  சாதனங்களுக்குத்  தணட: 
1) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான கருப்பு 

பந்துமுணன நபனா தவிர, மின்னணு சாதனங்களான தரவி (Blue Tooth) ணகப்நபசி, 
நிணனவூட்டு உள்கட்டணமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ணகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் நமாதிரம் 
அல்ைது ஏணனய மின்னணு சாதனங்கள், மின்னணு அல்ைாத பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், 
குறிப்புகள், ணகப்ணப வண்ை எழுது நகால், சபன்சில், தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் 
வணரப்படக் கருவிகள், மடக்ணக அட்டவணை, படிசயடுக்கப்பட்ட வணரபடம், காட்சி 
வில்ணைகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக் குறிப்புத் தாட்கள் மற்றும் பதிவுசசய்யும் 
தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் அல்ைது ணகக்கடிகாரத்தின் இணைப்பாகநவா 
சகாண்டுவரக் கூடாது. 

2) அவ்வாறான சபாருட்கணள ணவத்திருப்நபார் காைப்பட்டால் அவர்கள் சதாடர்ந்து நதர்வு 
எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். நமலும், அவர்களது விணடத்தாள் 
சசல்ைாததாக்கப்படுவதுடன் நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கியும் ணவக்கப்படுவர். 
நதணவப்படின், அவ்விடத்திநைநய முழுச் நசாதணனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

3) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் ணகப்நபசி உள்ளிட்ட தணடசசய்யப்பட்ட சபாருட்கணள 
நதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுவர நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், 
அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயைாது எனவும் சதரிவித்துக் 
சகாள்ளப்படுகிறது. (நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் 17 
(E)  ஐக் காண்க) 

எ)  நதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அணனத்து தகுதிகணளயும் சபற்றவராக 
இருத்தல் நவண்டும். விண்ைப்பதாரர்களால் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கணள நதர்வாணையம் 
ஐயமறத் சதரிந்து சகாள்ளும்வணர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் கணினி வழித்  நதர்விற்கு (அதாவது 
எல்ைா நிணைகளிலும்) தற்காலிகமாக ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகநவ கருதப்படும். விண்ைப்பதாரர் நதர்விற்கு 
முன்நபா அல்ைது பின்னநரா நியமனத்திற்கு நபாட்டியிடத் தகுதியற்றவர் என்று நதர்வாணையத்தால் 
கண்டறியப்பட்டால், எந்நிணையிலும், அதாவது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்ணத உரிய 
வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கும் உரிணம உண்டு. 

ஏ) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய  வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய 
பிறகு விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படுவதுடன் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த ேடவடிக்ணக 
நமற்சகாள்ளவும் நேரிடும். 

ஐ) ஒழுங்கீனச் சசயல்களுக்குத் தணட: 
நதர்வு எழுதும் அணறயில் மற்ற விண்ைப்பதாரர்களுணடய விணடணய பார்த்து எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத 
அனுமதித்தல் அல்ைது நவறு ஏநதனும் முணறயற்ற உதவிகணளப் சபறநவா அல்ைது சபற முயற்சிக்கநவா 
அல்ைது அத்தணகய முணறயற்ற  உதவிகணளத் தரநவா அல்ைது தர முயற்சிக்கநவா கூடாது.     

ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து சகாள்ளும் முணற: 
நதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தவறான ேடவடிக்ணகயிநைா (அல்ைது) 
நதர்விணன சீர்குணைக்கும் நோக்கத்திநைா (அல்ைது) நதர்வாணையத்தால் நதர்விணன ேடத்த பணியில் 
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அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவைர் / பணியாளர்கணள தாக்கும் முயற்சியிநைா ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு 
ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்களின் சசயல்கள் கடுணமயான தவறாக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் 
தண்டணனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

ஓ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகணள மீறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுணறகள் பத்தி 17(E) ன்படி அல்ைது நதர்வாணையம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டணன 
விதிக்கப்படும். 

ஔ) சகாள்குறி வணகத் நதர்விற்கான உத்நதச விணடகள் நதர்வு  ேணடசபற்ற ோளிலிருந்து 6 தவகை 
ோட்களுக்குள்  நதர்வாணைய இணையதளத்தில் சவளியிடப்படும். நதர்வாணையத்தால் 
சவளியிடப்படும் சகாள்குறிவணகத் நதர்விற்கான உத்நதச விணடகள் சதாடர்பாக முணறயீடு சசய்ய 
நவண்டுமானால் நதர்வாணைய இணையதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற சாளரத்ணதப் 
பயன்படுத்தி முணறயீடு சசய்யைாம் (Result – >Answer keys) 

விண்ைப்பதாரர்கள் சகாள்குறிவணகத் நதர்விற்கான உத்நதச விணடகள் நதர்வாணையத்தால் 
சவளியிடப்பட்ட 7  ோட்களுக்குள் இணையவழி வாயிைாக மட்டுநம முணறயீடு சசய்யநவண்டும்.  அஞ்சல் 
வழியாகநவா அல்ைது   மின்னஞ்சல் வழியாகநவா சபறப்படும் முணறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

உத்நதச விணடகணள முணறயீடு சசய்வதற்கான அறிவுணரகள் மற்றும் வழிமுணறகள் 
நதர்வாணைய இணையதளத்திநைநய வழங்கப்பட்டுள்ளது.  நமலும் முணறயீடு சசய்ய இணையவழி 
மூைமாகநவா அல்ைது நவறுவழியாகநவா வழங்கப்பட்டுள்ள காை அவகாசம் முடிவுற்ற நிணையில் 
சபறப்படும் எவ்வித முணறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

இணையவழியில் உத்நதச விணடகணள முணறயீடு சசய்வதற்கு உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
நவண்டுநகாளானது ஒவ்சவாரு பாடத்திற்சகன வல்லுேர்கணள சகாண்ட குழுவிற்கு 
பரிந்துணரக்கப்படும்.  நமலும், வல்லுேர் குழுவின் பரிந்துணரயின் அடிப்பணடயில், இறுதியான விணடகள் 
முடிவு சசய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் விணடகள் மதிப்பீடு சசய்யும் பணியானது சதாடங்கப்படும். 
 சதரிவுப் பணிகள் முடிவணடயும் வணர இறுதியான விணடகணள நதர்வாணையம் சவளியிடாது. 
 நதர்வு ேணடமுணறகள் முழுவதும் நிணறவணடந்த பின்னர், அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த 
விண்ைப்பதாரர் அணனவருணடய  விவரங்களும் நதர்வாணைய இணையதளத்தில் சவளியிடப்படும்.  
[நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் பத்தி  (17(D)(IV) – (XII)ஐக் காண்க) 

15.  விண்ைப்பிக்கும் முணற 
1. விண்ைப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதர்வாணையத்தின் 

இணையதளங்கள் மூைம் மட்டுநம விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 
2. எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூைம் ஒருமுணறப்பதிவு எனப்படும் 

நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன கட்டாயமாகும். 
விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூைம் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/- ஐ சசலுத்தி, பதிவு சசய்து 
சகாள்ள நவண்டும். ஒருமுணறப்பதிவு, பதிவு சசய்த ோள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் வணர 
ேணடமுணறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முணறப் பதிவு கைக்கு (One Time Registration ID) 
மற்றும் கடவுச் சசால் மூைமாக மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ைப்பங்கணள சமர்ப்பிக்க 
நவண்டும். 

3. ஒருமுணறப்பதிவில் பதிநவற்றம்சசய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது புணகப்படம், ணகசயாப்பம் 
ஆகியவற்ணற CD/DVD/Pen drive நபான்ற ஏநதனும் ஒன்றில் பதிவு சசய்து தயாராக ணவத்திருக்க 
நவண்டும். 

4. ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுணறப் பதிவுக் கைக்ணக (One Time Registration 
ID)  உருவாக்க அனுமதியில்ணை. 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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5. விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கைக்கு மற்றும் கடவுச்சசால்ணைப் 
பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கணள பார்ணவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் சசய்யைாம். 
தங்களது ஒருமுணறப் பதிவு , கடவு சசால்லிணன நவறு ேபரிடநமா (அ) முகவர்களிடநமா பகிர்ந்து 
சகாள்ள கூடாது. 

6. ஒருமுணறப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ை. இது விண்ைப்பதாரர்களின் 
விவரங்கணளப் சபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிணன உருவாக்க மட்டுநம பயன்படும். 
எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் விண்ைப்பதாரர்கள், அறிவிக்ணகயில் “Apply”  
என்ற உள்ளீடு வழிநய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சசால் ஆகியவற்ணற 
உள்ளீடு சசய்து விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 

7. விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயணர சதரிவு சசய்ய நவண்டும். 
8. புணகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் ணகசயாப்பம் இல்ைாமல் பதிநவற்றம் சசய்யப்படும் 

இணையவழி விண்ைப்பம் உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 
9. இணையவழி விண்ைப்பத்தில் அளித்துள்ள தகவல்கணள, விண்ைப்பதாரர் அவ்விணையவழி 

விண்ைப்பங்கணள சமர்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள கணடசி ோள் வணர திருத்தம் சசய்து சகாள்ள  
அனுமதிக்கப்படுவர்.  இணையவழி விண்ைப்பத்திணன சமர்பிப்பதற்கான கணடசி ோளுக்குப் 
பின்னர்,  விண்ைப்பத்தில் விண்ைப்பதாரரால் சமர்பிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கணள திருத்தம் சசய்ய 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 
(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் பத்தி  2 ஐக் காண்க) 

10. இகணயவழி விண்ணப்பத்கத திருத்தம் தசய்தல்:- 
இகணயவழி விண்ணப்பத்கத சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி தததிக்குப் பிைகு, அறிவிக்ககயின்  
பத்தி-4ல் (முக்கியமான தததி மற்றும் தநரம்) குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இகணயவழி விண்ணப்பத்திருத்த 
காைத்தில் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது இகணயவழி விண்ணப்பத்கத திருத்தம் தசய்ய 
அனுமதிக்கப்படுவர்.  திருத்தம் தசய்தல் காைத்தின் இறுதி தததிக்குப் பிைகு, இகணயவழி 
விண்ணப்பத்தில் எந்த மாற்ைமும் தசய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.  விண்ணப்பதாரர்கள்  
தாங்கள் இறுதியாக அளித்துள்ள விவரங்களின்படி விண்ணப்பங்கள் தசயைாக்கப்படும்.  
 இது   விண்ணப்பதாரர்களின்   தபாறுப்பாகும்.   தமலும்   இகணயவழி   விண்ணப்பத்தில் ஏற்கனதவ     
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விவரங்ககளத் திருத்தியதால் ஏற்படும் விண்ணப்பம் நிராகரிப்பிற்கு 
ததர்வாகணயம் தபாறுப்பாகாது.  எந்ததவாரு முகையிலும் இகணயவழி விண்ணப்பத்தில் உள்ள 
உரிகம தகாரல்ககள மாற்றியகமப்பதற்காக ததர்வாகணயத்திற்கு அனுப்பப்படும் தகாரிக்கககள்/ 
மனுக்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது. 

11. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு 
அ) விண்ைப்பத்ணத இணைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முணறயில் 

தங்கள் விண்ைப்பத்ணத அச்சிட / நசமிக்க முடியும். 
ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப ேகல் நதணவப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச் 

சசால்ணை பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சகாள்ளைாம் / பதிவிறக்கமும் சசய்து சகாள்ளைாம். 
இ) இணையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி (PRINT) அல்ைது நவறு எந்தவிதமான ஆதார 

ஆவைங்கணளயும் நதர்வாணையத்திற்கு அனுப்ப நவண்டாம். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுணறகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவாறு) 

 
 
 



18 
 

16. ஆவைங்கள் பதிநவற்றம் 
I. இந்தப் பதவிக்கான விண்ைப்பத்ணதப் சபாறுத்தவணர, விண்ைப்பதாரர்கள் இணைய வழி 

விண்ைப்பத்ணத சமர்ப்பிக்கும்நபாது சான்றிதழ்கள் / ஆவைங்கணள இணைய வழி 
விண்ைப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அணனத்து உரிணம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் 
ஆதரவாக கட்டாயமாக பதிநவற்றம் சசய்யாமல், இணையவழி விண்ைப்பத்ணத சமர்ப்பிக்க 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

          விண்ைப்பதாரர்களால் பதிநவற்றம் சசய்த சான்றிதழ்கணள தங்கள் ஒரு முணறப் பதிவின் மூைமாக 
சரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ளது. ஏநதனும் சான்றிதழ்கள் தவறாகப் பதிநவற்றப்பட்டாநைா அல்ைது 
பதிநவற்றம் சசய்யப்படாவிட்டாநைா அல்ைது ஆவைங்கணளப் பதிநவற்றுவதில் ஏநதனும் 
மாற்றங்கள் சசய்யப்பட நவண்டுமாயின் விண்ைப்பதாரர்கள், குறிப்பிட்ட பதவிக்கான நுணழவுச் 
சீட்டு வழங்கும் ோளுக்கு இரண்டு ோட்களுக்கு முன்பு வணர / எழுத்துத் நதர்வு ேணடசபறுவதற்கு 
பன்னிசரண்டு ோட்களுக்கு முன்பு வணர ஆவைங்கணளத் திருத்த மற்றும் பதிநவற்றம் சசய்ய 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். (நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் 
பத்தி  2W ஐக் காண்க) 

 

II. விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தகவல்:- சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கைந்தாய்வு ததாடர்பான தததி 
மற்றும் தநரம் தபான்ை தனிப்பட்ட தகவல்கள் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தபால் மூைம் 
அனுப்பப்படமாட்டாது.  அவ்விவரங்கள் ததர்வாகணய இகணயதளத்தில் தவளியிடப்படும்.  
இருப்பினும் விண்ணப்பதாரர்களின் பதிவு தசய்யப்பட்ட அகைதபசி எண்/ மின்னஞ்சலிற்கு 
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கைந்தாய்வு ஆகியவற்றிற்கான தததி மற்றும் தநரத்கத வைங்க 
ததர்வாகணயம் கூடுதல் வசதிகய தசய்கிைது.  அகனத்து புதுப்பிக்கப்பட்ட விவரங்கள்/ 
தகவல்களுக்கு ததர்வாகணய இகணயதளத்கத அவ்வப்தபாது பார்கவயிடுமாறு 
விண்ணப்பதாரர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிைார்கள்.  ததாழில்நுட்ப சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட 
காரணங்களால் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குறுஞ்தசய்தி/ மின்னஞ்சல் தசன்ைகடவதில்/ 
தபறுவதில் சிக்கல்/ தாமதம் ஏற்பட்டால் (தவறினாலும்) ததர்வாகணயம் அதற்கு தபாறுப்பாகாது.  
குறுஞ்தசய்தி அல்ைது மின்னஞ்சல் தபைாத விண்ணப்பதாரருகளிடமிருந்து தபைப்படும் 
தகாரிக்கககள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

 

17. விண்ைப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி ோள் 
இணையவழி மூைம் 14.10.2022 அன்று இரவு 11.59 மணி வணர விண்ைப்பிக்க இயலும். பின்னர் அச்நசணவ 
நிறுத்தப்படும் .   இகணயவழி விண்ணப்பத்கத 19.10.2022 நள்ளிரவு 12.01 மணி முதல் 21.10.2022 இரவு 11.59 
மணி வகர சரிதசய்ய/ புதுப்பிக்க/ திருத்தம் தசய்யைாம்.  இகணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இகணத்து 
பதிதவற்ைம் தசய்த ஆவணங்ககள பதிதவற்ைம்/ மீள்பதிநவற்றம் சசய்ய 17.01.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி 
வணர அனுமதிக்கப்படுவர்.   பின்னர் அச்நசணவ  நிறுத்தப்படும். 
(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதர்வாணையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகணள” 
நதர்வாணையத்தின் இணையதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல் காைைாம்) 
 

தசயைாளர் 
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மறுப்பு (DISCLAIMER) 
 

 இணைக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாணைகள் அறிவிக்ணகயின் 
பிற்நசர்க்ணக–I மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாகணயத்தின் 
இகணயதளத்தில் உள்ளன. எனினும், விண்ைப்பதாரர்கள் இத்நதர்விற்கு 
விண்ைப்பிக்கும் நபாது இணைக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாணைகள் 
இத்நதர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்ணக சவளியிடப்பட்ட ோளிநைா அல்ைது 
அதற்கு முன்நபா இணைக்கல்வி ஏநதனும் இருப்பின் அது குறித்த தகவணை 
விண்ைப்பத்தில் சதரிவித்தும், நமலும் சான்றிதழ்கள் பதிநவற்றம் சசய்யும் நபாது 
அவ்வரசாணைகணளயும் நசர்த்து இணைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து 
பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும்.  இவ்வாறு சசய்யத் தவறினால் விண்ைப்பதாரரின் 
விண்ைப்பம் உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும்.  
இத்நதர்வின் விளம்பர அறிவிக்ணக ோளிற்கு பின்பு சவளியிடப்பட்ட 
இணைக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாணைகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 
       

தசயைாளர் 
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பிற்நசர்க்ணக - I 
 

G.Os relating to equivalence of qualification for the subjects Mathematics, 
Economics and Statistics 

 

Sl. 

No 
Degree Equivalence Degree G.O. 

1.  
Degree in 

Mathematics 

B.A.,Degree with Economics and 

Mathematics as elective subjects offered by 

University of Delhi. 

G.O.Ms.No.76, 

Planning and 

Development 

(ST.3) Department, 

dated 14.06.2000 
2.  

Degree in 

Economics 

B.A., Degree with Economics as one of the 

two major subjects offered by 

Avinashilingam Institute for Home Science 

and Higher Education for Women (Deemed 

University) as equivalent to the qualification 

prescribed for the post of Assistant Statistical 

Investigator, Department of Economics and 

Statistics. 

3.  

1)Degree in 

Economics, 

2)Degree in 

Mathematics 

3)Degree in 

Statistics 

Consideration of the following 5 year 

integrated courses offered by Annamalai 

University as equivalent to corresponding 

U.G. Degree for the purpose of employment 

in public services 

Subjects: 

1)M.A., (Applied Economics) 

2.M.Sc., Mathematics 

3.M.Sc., (Statistics with 

Computer Application) 

G.O. (Ms.)No.75, 

Personnel and 

Administrative 

Reforms(M) 

Department, dated 

30.06.2011 

4.  

A Degree in 

Mathematics 

 

Courses offered by the various 

Universities 

1)B.Sc.,(Statistics) is equivalent to 

B.Sc.,(Mathematics) 

2)B.Sc., Maths (Computer Application) is 

equivalent to B.Sc., Maths 

G.O.No.72, Higher 

Education 

(K2)Department, 

dated 30.04.2013 

5.  

1)A Degree in 

Economics 

2)A Degree in 

Mathematics 

1)B.A., Economics with Specialization in 

Rural Management degree awarded by 

Bharathidasan University as  equivalent to 

B.A., Economics 

2)B.Sc., Mathematics with specialization in 

Computer Application degree awarded by 

Bharathidasan University as equivalent to 

B.Sc., Mathematics 

G.O. (Ms.) No.270, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 31.12.2013 

6.  
Degree in 

Economics 

B.A., Economics with Specialization in 

Corporate Economics awarded by Lady doak 
College (Autonomous), affiliated to Madurai 
Kamaraj University is equivalent to B.A., 

Economics 

G.O.(Ms.)No.112, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 18.07.2014 
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7.  
B.Sc., 

Mathematics 

B.Sc., (Special) Mathematics offered by Lady 

Doak College, Madurai Kamaraj University is 

equivalent to B.Sc., Mathematics 

G.O.(Ms)No.116, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 22.07.2014 

8.  
B.Sc., 

Mathematics 

B.Sc., Mathematics and Computer 

Applications of Bharathiar University as to 

whether equivalent to B.Sc., Mathematics. G.O.(Ms.)No.72, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 20.04.2015 9.  

B.A 

Economics 

with Statistics 

B.A degree in Economics – Elementary 

Statistics for Economics awarded by 

University of Madras as to whether 

equivalent to B.A Economics with Statistics 

as ancillary subject. 

10. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., (Computer and Information 
Technology) awarded by Manonmaniam 
Sundaranar University as to whether 

equivalent to B.Sc., Computer Science. 

G.O. (Ms.) No.2, 

Higher Education 
(K2) Department, 

dated 05.01.2016 

11. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., (Information Technology) awarded by 

Manonmaniam Sundaranar University as to 
whether equivalent to B.Sc., Computer 

Science. 

12. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Applied Science (Computer 

Technology) awarded by Bharathiar 
University as to whether equivalent to B.Sc., 
Computer Science. 

13. 
B.Sc., 

Statistics 

B.Sc., (Mathematics, Statistics and 
Computer Science)(Chosen subjects) in 

Part-II of the Degree awarded by Sri 
Venkateswara University, Tirupathi (Andhra 

Pradesh) as to whether equivalent to B.Sc., 
degree in Statistics for the purpose of 
employment in Public Services. 

G.O.(Ms.)No.232, 
Higher Education 

(K2) Department, 
dated 18.11.2016 

14. 
B.Sc., 

Statistics 

B.Stat., Degree course of various 
Autonomous Institutions affiliated to 

Bharathidasan University as to whether 
equivalent to B.Sc., Statistics Degree course 

respectively  for the purpose of employment 
in Public Services. 
 

a) St. Joseph’s College, Trichy – B.Stat. 

b) Kunthavai Naachiyar, Thanjavur – B.Stat. 

c) Government Arts College, Karur – B.Stat 

d) Rajah Serfoji College, Thanjavur-B.Stat. 

e) Periyar EVR College, Trichy – B.Stat  

 

G.O.(Ms.)No.323, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 13.11.2017 

 

 

15. 
B.A. 

(Economics) 

B.A (Business Economics) Degree awarded 

by Annamalai University as to whether 

equivalent to B.A. (Economics) Degree for 

the purpose of employment in Public 

Services. 
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16. 
B.Sc., 

Mathematics 

Public Services – Educational Qualification – 

Consideration of B.Sc., Mathematics 

(Computer Applications) Degree awarded by 

Periyar University is equivalent to B.Sc., 

Mathematics Degree for the purpose of 

employment in Public Services. 

 

G.O.No.33, Higher 

Education (K2) 

Department, dated 

12.02.2018 

17. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.C.A. awarded by Periyar University as to 

whether equivalent to B.Sc., (Computer 

Science) for the purpose of employment in 

Public Services. 

G.O.(Ms)No.55, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 15.03.2018 

18. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., (Information Science) awarded by 

Periyar University as to whether equivalent 

to B.Sc., (Computer Science) for the 

purpose of employment in Public Services. 

19. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Applied Science awarded by Periyar 

University as to whether equivalent to B.Sc., 

(Computer Science) for the purpose of 

employment in Public Services. 

20. 
B.Sc., 

Statistics 

B.Sc., Statistics and Computer Applications 

awarded by Periyar University as to whether 

equivalent to B.Sc., Statistics for the 

purpose of employment in Public Services. 

G.O.(Ms)No.123, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 25.06.2018 

21. 

B.Sc., 

Mathematics 

 

B.Sc., Mathematics with Computer 

Applications awarded by Manonmaniam 
Sundaranar University/ Madurai Kamaraj 

University/ Annamalai University is 
equivalent to B.Sc., Mathematics Degree for 

the purpose of employment in Public 
Services. 

 

 

 

 

G.O.Ms.No.194, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 14.08.2018 

 

 

 

 

B.Sc., 

Mathematics 

 

B.Sc., (Special) in Maths with specialization 

in Computer Applications offered by Lady 
Doak College (Autonomous) affiliated to  

Madurai Kamaraj University  is equivalent to 
B.Sc., Mathematics for the purpose of 

employment in Public Services. 

B.Sc., 

Mathematics 

B.Sc., Mathematics and B.Sc., Computer 

Science (Dual degree system) four years 

course awarded by Annamalai University is 

equivalent to B.Sc., Mathematics for the 

purpose of employment in Public Services. 

B.Sc., 

Mathematics 

M.Sc., Mathematics with Computer 

Applications (5 years integrated) awarded 

by Annamalai University is equivalent to 

B.Sc., Mathematics for the purpose of 

employment in Public Services. 

B.A. 

Economics 

B.B.E awarded by Alagappa University is 

equivalent to B.A. Economics for the purpose 

of employment in Public Services. 
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22. 
B.Sc., 

Mathematics 

 B.Sc., B.Ed., (4 year Integrated 

Programme) awarded by Periyar Maiammal 

Institute of Science and Technology 

(Deemed to be University) as to whether 

equivalent to B.Sc., Mathematics for the 

purpose of employment in Public Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.O.Ms.No.65, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 24.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 
B.A. 

Economics 

B.A. Tamil and Economics awarded by 

Avinashilingam Institute for Home Science 

and Higher Education for Women as to 

whether equivalent to B.A Economics for the 

purpose of employment in Public Services. 

24. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.C.A. awarded by Bharathidasan University 

as to whether equivalent to B.Sc., Computer 

Science for the purpose of employment in 

Public Services. 

25. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.C.A awarded by Periyar University as to 

whether equivalent to B.Sc., Computer 

Science for the purpose of employment in 

Public Services. 

26. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Information Science awarded by 
Periyar University as to whether equivalent 

to B.Sc., Computer Science for the purpose 
of employment in Public Services. 

27. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.C.A. awarded by Bharathiar University as 

to whether equivalent to B.Sc., Computer 
Science for the purpose of employment in 

Public Services. 

28. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Information Technology awarded by 

Bharathiar University as to whether 
equivalent to B.Sc., Computer Science for 

the purpose of employment in Public 
Services. 

29. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Software System awarded by 
Bharathiar University as to whether 

equivalent to B.Sc., Computer Science for 
the purpose of employment in Public 

Services. 

30. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.Sc. Computer Technology awarded by 

Bharathiar University as to whether 
equivalent to B.Sc. Computer Science for the 

purpose of employment in Public Services. 

31. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.Sc., Multimedia and Web Technology 

awarded by Bharathiar University as to 
whether equivalent to B.Sc., Computer 

Science for the purpose of employment in 
public services. 

32. 
M.Sc. 

Statistics 

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. 
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33. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.Sc. Computer Science Applications 

awarded by Bharathiar University as to 
whether equivalent to B.Sc., Computer 
Science for the purpose of employment in 

Public Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.O.Ms.No.65, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 24.04.2019 

 

34. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.Sc. Computer Technology offered by 

Dr.SNS Rajalakshmi College of Arts and 
Science (Autonomous) affiliated to 

Bharathiar University as to whether 
equivalent to B.Sc., Computer Science for 

the purpose of employment in Public 
Services. 

35. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.Sc., Software Engineering awarded by 
Manonmaniam Sundaranar University as to 
whether equivalent to B.Sc. Computer 

Science for the purpose of employment in 
Public Services. 

36. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.C.A Programme offered by Maduai 
Sivakasi Nadars Pioneer Meenakshi 

Womens’ College affiliated to Alagappa 
University as to whether equivalent to B.Sc., 

Computer Science for the purpose of 
employment in public services. 

37. 
B.A. 

Economics 

B.A. Economics (Vocational) awarded by 
Bharathidasan University is equivalent to 

B.A. Economics for the purpose of 
employment in Public Services. 

38. 
B.A. 

Economics 

B.A., Tourism Management and B.A. 
Economics Vocational (Tourism and 

Management) Degree  offered by Alagappa 
University is equivalent to B.A. Economics 
for the purpose of employment in Public 

Services. 
G.O.Ms.No.266, 

Higher Education 

(K2) Department, 

dated 29.11.2019 

39. 
B.A 

Economics 

B.A. Tourism Management degree offered by 

Alagappa University as to whether 
equivalent to B.A. Economics degree for the 

purpose of employment in Public Services. 

40. 
B.Sc., 

Mathematics 

B.Sc., Mathematics (Actuarial Science) and 

B.Sc., Mathematics (Computer Applications) 
Degree  offered by Periyar University is 

equivalent to B.Sc., Mathematics Degree for 
the purpose of employment in Public 

Services. 

41. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Computer Science with Data Analytics 

offered by Dr. N.G.P. Arts and Science 
College (Autonomous) affiliated to 
Bharathiar University as to whether 

equivalent to B.Sc., Computer Science for 
the purpose of employment in Public 

Services. 

G.O.(Ms.)No.268, 

Higher Education 

(K1) Department, 

dated 29.11.2019. 

42. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Computer Science with Cogniting Systems 

offered by Dr. N.G.P. Arts and Science College 

(Autonomous) affiliated to Bharathiar University 

as to whether equivalent to B.Sc., Computer 

Science for the purpose of employment in Public 

Services. 
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43. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.C.A. awarded by Thiruvallur University as 

to whether equivalent to B.Sc., Computer 

Science for the purpose of employment in 

Public Services. 

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

Higher Education 

(K1) Department, 

dated 15.12.2020 

44. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.C.A. awarded by University of Madras as 

to whether equivalent to B.Sc., Computer 

Science for the purpose of employment in 

Public Services. 

45. 
B.A 

Economics 

B.A. Economics offered by Dr.B.R. 
Ambedkar Open University, Hyderabad as to 

whether equivalent to B.A Economics for the 
purpose of employment in Public Services. 

46. 
B.Sc., 

Mathematics 

B.Sc., Family and Community Science & 
Mathematics (1992-1994) offered by 

Avinashilingam Institute for Home Science 
and Higher Education as to whether 
equivalent to B.Sc., Mathematics for the 

purpose of employment in Public Services. 

47. 
B.Sc., 

Mathematics 

B.Sc., Mathematics and Physics (1991-

1994) offered by Avinashilingam Institute 
for Home Science and Higher Education as 

to whether equivalent to B.Sc., Mathematics 
for the purpose of employment in Public 
Services. 

48. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Systems & Design awarded by PSG 

College of Technology affiliated to Anna 
University as to whether equivalent to B.Sc., 
Computer Science for the purpose of 

employment in Public Services. 

 

 

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

Higher Education 

(J1) Department, 

dated 30.12.2020 

 

 

 

49. 
B.A. 

Economics 

B.A. Business Economics offered by 

University of Madras as to whether 

equivalent to B.A. Economics for the purpose 

of employment in Public Services. 

50. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Applied Sciences (Information 

Technology) offered by Bharathiar 
University as to whether equivalent to B.Sc., 

Computer Science for the purpose of 
employment in Public Service. 

51. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Computer Science and Technology 
offered by the Women’s Christian College, 

Chennai, affiliated to University of Madras as 
to whether equivalent to B.Sc., Computer 
Science programme offered by University of 

Madras for the purpose of employment in 
Public Services. 

52. 
B.A 

Economics 

B.A., Economics (Vocational Advertising, 
Sales Promotion & Sales Management) 

offered by Vivekananda College, 
Tiruvedagam, affiliated to Madurai Kamaraj 

University as to whether equivalent to B.A., 
Economics for the purpose of employment in 
Public Services 
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53. 

Second Class 

Language 

Test 

Consideration of Certificate in Written Tamil 

Course offered by University of Madras as to 
whether equivalent to Second Class 
Language Test of Tamil Nadu Public Service 

Commission for the purpose of employment 
in Public Services. 

G.O.(Ms.)No.260, 

Higher Education 

(K1) Department, 

dated 21.12.2021. 

54. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Computer System & Design offered by 
Kongu Engineering College, affiliated to 

Anna University as to whether equivalent to 
B.Sc., Computer Science for the purpose of 

Higher Studies and Employment in Public 
Services. 

G.O.(Ms.)No.41, 

Higher Education 

(J1) Department, 

dated 16.02.2021 

55. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Computer Science & Information 
Technology awarded by ANJA affiliated to 
Madurai Kamaraj University as to whether 

equivalent to B.Sc., Computer Science for 
the purpose employment in Public Services. 

G.O.(Ms.)No.33, 

Higher Education 

(K1) Department, 

dated 15.02.2021 

56. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Voc (Software Development) awarded by 
Alagappa University as to whether 

equivalent to B.Sc., Computer Science for 
the purpose of employment in Public 

Services. 

57. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Software awarded by Alagappa 

University as to whether equivalent to B.Sc., 
(Computer Science) for the purpose of 

employment in Public Services. 

58. 

B.Sc., 

Computer 

Science 

B.Sc., Information Technology awarded by 

Alagappa University as to whether 
equivalent to B.Sc., (Computer Science) for 

the purpose of employment in Public 
Services. 

59. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.C.A (DDE) awarded by Alagappa 
University as to whether equivalent to B.Sc., 

Computer Science for the purpose of 
employment in Public Services. 

G.O.(Ms.)No.84, 

Higher Education 

(K1) Department, 

dated 03.06.2022 60. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.Sc., Software Application awarded by 
University of Madras as to whether 
equivalent to B.Sc., Computer Science for 

the purpose of employment in Public 
Services. 

61. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.Sc. Computer Technology offered by 

Coimbatore Institute of Technology, 

Coimbatore affiliated to Anna University, 

Chennai as to whether equivalent to B.Sc., 

Computer Science for the purpose of 

employment in Public Services 
G.O.Ms.No.107, 

Higher Education 

(J1) Department, 

dated 20.06.2022 

62. 

B.Sc. 

Computer 

Science 

B.Sc. Software Engineering awarded by 

Anna University, Coimbatore as to whether 

equivalent to B.Sc., Computer Science for 

the purpose of pursuing Higher Studies and 

employment in Public Services. 
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63. 

M.Sc., 

Mathematics 

M.Sc., Mathematics with Computer 
Application (CBCS) and Five Year Integrated 

M.Sc., Mathematics with Computer 
Application awarded by Annamalai 

University be considered as equivalent to 
M.Sc., (Mathematics) 

G.O. (1D) No.260, 
Higher Education 

(H1) Department, 
dated 15.09.2012 

64. 

M.A., 

Economics 

M.A., Applied Economics (Five Years 
Integrated course) awarded by Annamalai 
University as equivalent to M.A., 

(Economics)  

G.O.(1D) No.268, 
Higher Education 
(H1) Department, 

dated 20.09.2012 
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பிற்நசர்க்ணக - II 
 

PAPER-I 

MATHEMATICS / MATHEMATICS WITH STATISTICS 

                                                           (DEGREE STANDARD) CODE NO: 276 

UNIT I 

 

ALGEBRA AND TRIGONOMETRY: 

Theory of Equations: Polynomial equations; Imaginary and irrational roots; Symmetric functions 
of roots in terms of coefficient; Sum of rth powers of roots; Reciprocal equations; 
Transformations of equations. 

Descrates’ rule of signs: Approximate solutions of roots of polynomials by Newton - Raphson 
Method - Horner’s method; Cardan’s method of solution of a cubic polynomial. 

Summation of Series: Binomial, Exponential and Logarithmic series theorems; Summation of 
finite series using method of differences - simple problems. 

Expansions of sin x, cos x, tan x in terms of x; sin nx, cos nx, tan nx, sin nx, cos nx , tan nx, 
hyperbolic and inverse hyperbolic functions - simple problems. 

Symmetric; Skew Symmetric; Hermitian; Skew Hermitian; Orthogonal and Unitary Matrices; 
Rank of a matrix; Consistency and solutions of Linear Equations; Cayley Hamilton Theorem; 
Eigen values; Eigen Vectors; Similar matrices; Diagonalization of a matrix. 

Equivalence relations; Groups; subgroups – cyclic groups and properties of  cyclic  groups - 
simple problems; Lagrange’s theorem; Prime number; Composite number;. decomposition of a 
composite number as a product of primes uniquely (without proof); divisors of a positive integer 
n; congurence modulo n; Euler function; highest power of a prime number p contained in n!; 
Fermat’s and Wilson’s theroems - simple problems. 

Sums of sines and cosines of n angles which are in A.P.; Summation of trigonometric series 
using telescopic method, C + i S method. 

UNIT II 

CALCULUS, COORDINATE GEOMETRY OF 2 DIMENSIONS AND DIFFERENTIAL 
GEOMETRY 

nth derivative; Leibnitz’s theorem and its applications; Partial differentiation. Total differentials; 
Jacobians; Maxima and Minima of functions of 2 and 3 independent variables - necessary and 
sufficient conditions; Lagrange’s method – simple problems   on these concepts. 

Methods of integration; Properties of definite integrals; Reduction formulae - Simple problems. 

Conics - Parabola, ellipse, hyperbola and rectangular hyperbola - pole, polar, co-normal points, 
con-cyclic points, conjugate diameters, asymptotes and conjugate hyperbola. 

Curvature; radius of curvature in Cartesian coordinates; polar coordinates; equation of a straight 
line, circle and conic; radius of curvature in polar coordinates; p-r equations; evolutes; 
envelopes. 

Methods of finding asymptotes of rational algebraic curves with special cases. Beta and Gamma 
functions, properties and simple problems. Double Integrals; change of order of integration; triple 
integrals; applications to area, surface are volume. 
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UNIT III 
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LAPLACE TRANSFORMS 

First order but of higher degree equations – solvable for p, solvable for x, solvable for y, clairaut’s 
form – simple problems. 

Second order differential equations with constant coefficients with particular integrals for eax, xm, 
eax sin mx, eax cos mx 

 
 
Second order differential equations with variable coefficients 2 d 2 y 

ax  
dx

2 

 

 bx
dy

 
        dx 

 

 cy  q(x) 
; 

Method of variation of parameters; Total differential equations, 
simple problems. 

 

Partial Differential equations : Formation of P.D.E by eliminating arbitrary constants and arbitrary 
functions; complete integral; Singular integral ; general integral; Charpit’s method and standard 
types f(p,q)=0, f(x,p,q)=0, f(y,p,q)=0, f(z,p,q)=0, f(x,p)= f(y,q); Clairaut’s form and Lagrange’s 
equations Pp+Qq=R – simple problems. 

Laplace transform; inverse Laplace transform(usual types); applications of Laplace transform to 
solution of first and second order linear differential equations (constant coefficients) and 
simultaneous linear differential equations – simple problems. 

UNIT IV 
VECTOR CALCULUS, FOURIER SERIES AND FOURIER TRANSFORMS 

Vector Differentiation : Gradient, divergence, curl, directional derivative, unit normal to a surface. 

Vector integration: line, surface and volume integrals; theorems of Gauss, Stokes and Green – 
simple problems. 

Fourier Series: Expansions of periodic function of period 2π ; expansion of even and   odd 
functions; half range series. 

Fourier Transform: Infinite Fourier transform (Complex form, no derivation); sine and cosine 
transforms; simple properties of Fourier Transforms; Convolution theorem; Parseval’s identity. 

UNIT V 
ALGEBRAIC STRUCTURES 

Groups: Subgroups, cyclic groups and properties of cyclic groups – simple problems; 
Lagrange’s Theorem; Normal subgroups; Homomorphism; Automorphism ; Cayley’s Theorem, 
Permutation groups. 

Rings: Definition and examples, Integral domain, homomorphism of rings, Ideals and quotient 
Rings, Prime ideal and maximum ideal; the field and quotients of an integral domain, Euclidean 
Rings. 

Vector Spaces: Definition and examples, linear dependence and independence, dual spaces, 
inner product spaces. 

Linear Transformations: Algebra of linear transformations, characteristic roots, matrices, 
canonical forms, triangular forms. 
 

UNIT VI 
REAL ANALYSIS 

Sets and Functions: Sets and elements; Operations on sets; functions; real valued functions; 
equivalence; countability; real numbers; least upper bounds. 
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Sequences of Real Numbers: Definition of a sequence and subsequence; limit of a sequence; 
convergent sequences; divergent sequences;  bounded  sequences; monotone sequences; 
operations on convergent sequences; operations on divergent sequences; limit superior and 
limit inferior; Cauchy sequences. 

Series of Real Numbers: Convergence and divergence; series with non-negative numbers; 
alternating series; conditional convergence and absolute convergence; tests for absolute 
convergence; series whose terms form a non-increasing sequence; the  class I2. 

Limits and metric spaces: Limit of a function on a real line; metric spaces; limits in    metric 
spaces. 

Continuous functions on Metric Spaces: Functions continuous at a point on the real line, 
reformulation, functions continuous on a metric space, open sets, closed sets, discontinuous 
functions on the real line. 

Connectedness Completeness and compactness: More about open sets,  connected sets, 
bounded sets and totally bounded sets, complete metric spaces, compact metric spaces, 
continuous functions on a compact metric space, continuity  of  inverse  functions, uniform 
continuity. 

Calculus: Sets of measure zero, definition of the Riemann integral, existence of the Riemann 
integral properties of Riemann integral, derivatives, Rolle’s theorem, Law of mean, Fundamental 
theorems of calculus, Taylor’s theorem. 

Sequences and Series of Functions. Pointwise convergence of sequences of functions, uniform 
convergence of sequences of functions. 

UNIT VII 
COMPLEX ANALYSIS 

Complex numbers: Point at infinity , Stereographic projection 

Analytic functions: Functions of a complex variable , mappings, limits , theorems of  limits, 
continuity, derivatives, differentiation formula, Cauchy-Riemann equations, sufficient conditions 
Cauchy-Riemann equations in polar form, analytic functions, harmonic functions. 

Mappings by elementary functions: linear functions, the function 1/z, linear fractional 
transformations , the functions w=zn, w=ez, special linear fractional transformations. 

Integrals: definite integrals, contours , line integrals, Cauchy-Goursat theorem, Cauchy integral 
formula, derivatives of analytic functions, maximum moduli of functions. 

Series: convergence of sequences and series,Taylor’s series, Laurent’s  series, zero’s of 
analytic functions. 

Residues and poles: residues, the residue theorem, the principal part  of  functions, poles, 
evaluation of improper real integrals, improper integrals, integrals involving trigonometric 
functions, definite integrals of trigonometric functions 

UNIT VIII 
DYNAMICS AND STATICS 

DYNAMICS: kinematics of a particle, velocity, acceleration, relative velocity, angular velocity, 
Newton’s laws of motion, equation of motion, rectilinear motion under constant acceleration, 
simple harmonic motion. 

Projectiles: Time of flight, horizontal range, range in an inclined plane. Impulse and impulsive 
motion, collision of two smooth spheres, direct and oblique impact-simple problems. 

Central forces: Central orbit as plane curve,  p-r equation of a central orbit, finding law   of force 
and speed for a given central orbit, finding the central orbit for a given law of force. 
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Moment of inertia : Moment of inertia of simple bodies, theorems of parallel and perpendicular 
axes, moment of inertia of triangular lamina, circular lamina, circular ring, right circular cone, 
sphere (hollow and solid). 
 

STATICS: Types of forces, Magnitude and direction of the resultant of the forces acting on a 
particle, Lami’s Theorem, equilibrium of a particle under several coplanar forces, parallel forces, 
moments, couples-simple problems. 

Friction: Laws of friction, angle of friction, equilibrium of a body on a rough inclined   plane acted 
on by several forces, centre of gravity of simple uniform bodies, triangular lamina, rods forming 
a triangle, trapezium, centre of gravity of a circular arc, elliptic quadrant, solid and hollow 
hemisphere, solid and hollow cone, catenary-simple  problems. 

UNIT IX 
OPERATIONS RESEARCH 
 
Linear programming – formulation – graphical solution – simplex method 

 
Big-M method – Two-phase method-duality- primal-dual relation – dual simplex method – revised 
simplex method – Sensitivity analysis. Transportation problem – assignment problem. 

Sequencing problem – n jobs through 2 machines – n jobs through 3 machines – two jobs 
through m machines – n jobs through m machines 
 
PERT and CPM : project network diagram – Critical path (crashing excluded) – PERT 
computations. 
 
Queuing theory – Basic concepts – Steady state analysis of M/M/1 and M/M/systems with 
infinite and finite capacities. 

 
Inventory models : Basic concepts - EOQ models : (a) Uniform demand rate infinite production 
rate with no shortages (b) Uniform demand rate Finite production rate with no shortages – 
Classical newspaper boy problem with discrete demand – purchase inventory model with one 
price break. 

 
Game theory : Two-person Zero-sum game with saddle point – without saddle point – 
dominance – solving 2 x n or m x 2 game by graphical method. 
 
Integer programming : Branch and bound method. 

 
UNIT IX 
MATHEMATICAL STATISTICS 

Statistics – Definition – functions – applications – complete enumeration – sampling methods – 
measures of central tendency – measures of dispersion – skewness-  kurtosis. 

Sample space – Events, Definition of probability (Classical, Statistical & Axiomatic) – Addition 
and multiplication laws of probability – Independence – Conditional probability– Bayes theorem 
– simple problems. 

Random Variables (Discrete and continuous), Distribution function – Expected values & 
moments – Moment generating function – probability generating function – Examples. 
Characteristic function – Uniqueness and inversion theorems –  Cumulants,  Chebychev’s 
inequality – Simple problems. 

Concepts of bivariate distribution – Correlation : Rank correlation coefficient – Concepts of 
partial and multiple correlation coefficients – Regression : Method of  Least squares  for fitting 
Linear, Quadratic and exponential curves - simple problems. 
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Standard distributions – Binomial, Hyper geometric, Poission, Normal and Uniform distributions 
– Geometric, Exponential, Gamma and Beta distributions, Inter-relationship among distributions. 

Sampling Theory – sampling distributions – concept of standard error-sampling distribution 
based on Normal distribution : t, chi-square and F distribution. 
 
Point estimation-concepts of unbiasedness, consistency, efficiency and sufficiency- Cramer Rao 
inequality-methods of estimation : Maximum likelihood, moments and minimum chi-square and 
their properties. 
 
Test of Significance-standard error-large sample tests. Exact tests based on Normal, t, chi-
square and F distributions with respect to population mean/means, proportion/proportions 
variances and correlation co-efficient.  Theory  of  attributes  – tests of independence of attributes 
based on contingency tables – goodness of fit tests based on Chi-square. 

 
Analysis of variance : One way, two-way classification – Concepts and  problems,  interval 
estimation – confidence intervals for population mean/means, proportion/proportions and 
variances based on Normal, t, chi-square and F. 
 
Tests of hypothesis : Type I and Type II errors – power of test-Neyman Pearson Lemma – 
Likelihood ratio tests – concepts of most powerful test –simple problems 

 
 



 

PAPER-I 
STATISTICS (UG STANDARD) 

                                                                                                                                                     CODE NO:274 
 

UNIT I : Uses, Scope and limitation of Statistics, Collection, Classification and Tabulation of data, 
Diagramatic and Graphical representation, Measures of location, dispersion, Skewness and 
Kurtosis – Correlation and regression – Curve Fitting – Linear and Quadratic equation by the 
method of least squares. 

UNIT II : Probability - Addition, Multiplication and Baye’s Theorems and their application. 
Tchebychev’s inequality. Random variables – Univariate and Bivariate – Probability distributions – 
Marginal and conditional distributions – Expectations – Moments and cumulants generating 
functions. 

UNIT III : Probability distributions – Binomial, Poisson, Geometric and Hypergeometric. Continuous 
distributions – Uniform, exponential and normal. Sampling distributions and standard error, 
student’s ‘t’, Chi-square and F statistic – distributions and their applications. 

UNIT IV : Estimation – Point estimation – properties of estimates Neyman – Fisher Factorization 
theorem(without proof) Cramer – Rao inequality, Rao – Blackwell theorem – MLE and method of 
Moments estimation – Interval estimation – for population mean and variance based on small and 
large samples. 

UNIT V : Tests of Hypothesis – Null and Alternative – Types of errors – Power of test, Neyman – 
Pearson lemma, UMP and Likelihood ratio tests, Test procedures for large and small samples – 
Independence of attributes, Chi-square test – Goodness of fit 

UNIT VI : Simple random sample – stratified, systematic, Cluster (Single stage) Estimation of mean 
and variance in SKS – Sample Survey – Organisation – CSO and NSSO – Sampling and Non-
Sampling errors. 
Analysis of Variance – Principles of design CRD, RBD and LSD – Factorial experiments 22, 23 and 
32 (Without confounding) Missing plot techniques. 

UNIT VII : Concept of SQC – Control Charts – X, R, p and charts Acceptance sampling plan – single 
and double – OC curves Attributes and Variables plan. 

OR Models – Linear Programming problems – Simplex method Dual – Primal, Assignment 
problems, Net work – CPM and PERT 

UNIT VIII : Time series – Different components – Trend and Seasonal Variations – Determination 
and elimination 

UNIT IX : Index Numbers – Construction and uses – Different kinds of simple and weighted index 
numbers – Reversal tests – construction and use of cost of living index numbers – Birth and death 
rates – Crude and standard death rates, Fertility rates – Life table construction and uses. 

UNIT X : Statistical Computing using Excel – Understanding on the usage of Statistical Packages 
including SPSS, MINITAB and SAS.  
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Paper-II 

SYLLABUS FOR EXAMINATION  
 

PART - A 

TAMIL ELIGIBILITY TEST (SSLC STANDARD) 

கட்டாயத் தமிழ்மமாழி தகுதித் ததர்விற்கான பாடத்திட்டம் 
(மகாள்குறி வினாவிற்கான தலைப்புகள் ) 

பத்தாம் வகுப்பு தரம் 
1. பிரித்மதழுதுதல் / தேர்த்மதழுதுதல். 
2. எதிர்ச்மோல்லை எடுத்மதழுதுதல். 
3. மபாருந்தா ச்மோல்லைக் கண்டறிதல். 
4. பிலழ திருத்தம் (i) ேந்திப்பிலழலய நீக்குதல் ( ii) மரபுப் பிலழகள், வழுவுச் 

மோற்கலை நீக்குதல் / பிறமமாழிச் மோற்கலை நீக்குதல். 
5. ஆங்கிைச் மோல்லுக்கு தநரான தமிழ்ச் மோல்லை அறிதல். 
6. ஒைி மற்றும் மபாருள் தவறுபாடறிந்து ேரியான மபாருலையறிதல். 
7. ஒரு மபாருள் தரும் பை மோற்கள். 
8. தவர்ச்மோல்லைத் ததர்வு மேய்தல். 
9. தவர்ச்மோல்லைக் மகாடுத்து / விலனமுற்று, விலனமயச்ேம், 

விலனயாைலையும் மபயர், மதாழிற்மபயலர / உருவாக்கல். 
10. அகர வரிலேப்படிமோற்கலை ேரீ் மேய்தல். 
11. மோற்கலை ஒழுங்குப்படுத்தி மோற்மறாடராக்குதல். 
12. இருவிலனகைின் மபாருள் தவறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குவிந்து-குவித்து 
13. விலடக்தகற்ற வினாலவத் ததர்ந்மதடுத்தல். 
14. எவ்வலக வாக்கியம் என க்கண்மடழுதுதல் - தன்விலன, பிறவிலன, 

மேய்விலன,  மேயப்பாட்டு விலன வாக்கியங்கலைக் கண்மடழுதுதல். 
15. உவலமயால் விைக்கப்மபறும்  மபாருத்தமான மபாருலைத் ததர்ந்மதழுதுதல் 
16. அலுவல்ோர்ந்தமோற்கள் (கலைச்மோல்) 
17. விலடவலககள். 
18. பிறமமாழிச் மோற்களுக்கு இலையான தமிழ்ச் மோற்கலைக் கண்டறிதல் 

(எ.கா.) தகால்டுபிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 
19. ஊர்ப் மபயர்கைின் மரூஉலவ எழுதுக (எ.கா.)  தஞ்ோவூர் – தஞ்லே 
20. நிறுத்தற்குறிகலை அறிதல். 
21. தபச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்கு (வாரான் – வருகிறான்). 
22. மோற்கலை இலைத்து புதிய மோல் உருவாக்கல். 
23. மபாருத்தமான காைம் அலமத்தல் 

 (இறந்தகாைம்,  நிகழ்காைம்,  எதிர்காைம்). 
24. ேரியான வினாச் மோல்லைத் ததர்ந்மதடு. 
25. ேரியான இலைப்புச் மோல் 

(எனதவ, ஏமனனில், ஆலகயால், அதனால், அதுதபாை). 
26. அலடப்புக்குள் உள்ை மோல்லைத் தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க. 
27. இருமபாருள் தருக. 
28. குறில் – மநடில் மாற்றம், மபாருள் தவறுபாடு. 
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29. கூற்று, காரைம் – ேரியா? தவறா? 
30. கலைச்மோற்கலைஅறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence – மேயற்லக நுண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கைினி 

31. மபாருத்தமான மபாருலைத் மதரிவு மேய்தல் 
32. மோற்கைின் கூட்டுப் மபயர்கள் (எ.கா.)  புல் –புற்கள் 
33. ேரியான மதாடலரத் ததர்ந்மதடுத்தல் 
34. பிலழ திருத்துதல் (ஒரு-ஓர்) 
35. மோல் – மபாருள் – மபாருத்துக 
36. ஒருலம-பன்லம பிலழ 
37. பத்தியிைிருந்து  வினாவிற்கான ேரியான விலடலயத் ததர்ந்மதடு. 
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தாள்-II 
பகுதி-ஆ 

தபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
குறியீட்டு எண்.003 

அைகு–I: சபாது அறிவியல் 
(i) அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு – பகுத்தறிதல் - சபாருள் உைராமல் கற்றலும் 

கருத்துைர்ந்து கற்றலும் - கடந்த காைம், நிகழ்காைம், எதிர்காைம் பற்றி புரிந்து தகாள்வதற்கான ஒரு 
கருவி அறிவியல். 

(ii) நபரண்டத்தின் இயல்பு - சபாது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் - பருப்சபாருளின் பண்புகள், 
விணச, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் - அன்ைாட வாழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், காந்தவியல், ஒளி, 
ஒலி, சவப்பம், அணுக்கரு இயற்பியல், நைசர் (LASER), மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் 
சதாடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்பணட தகாட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள். 

(iii) தனிமங்களும் நசர்மங்களும், அமிைங்கள், காரங்கள், உப்புகள், சபட்நராலிய சபாருட்கள், உரங்கள், 
பூச்சிசகால்லிகள். 

(iv) உயிரியலின் முக்கியநகாட்பாடுகள், உயிர் உைகின் வணகப்பாடு, பரிைாமம், மரபியல், 
உடலியங்கியல், உைவியல், உடல் ேைம் மற்றும் சுகாதாரம், மனிதநோய்கள். 

(v) சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல். 
அைகு-II: ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

(i) வரைாறு -  அண்கம நிகழ்வுகளின் சதாகுப்பு - நதசியச் சின்னங்கள் – மாநிைங்கள் குறித்த 
விவரங்கள் - சசய்திகளில் இடம்சபற்ற சிறந்த ஆளுணமகளும் இடங்களும் - விணளயாட்டு – நூல்களும் 
ஆசிரியர்களும். 

(ii) ஆட்சியியல் - இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முகைகமகளும் - சபாது 
விழிப்புைாா்வும் (Public Awareness) சபாது நிர்வாகமும் – ேைன்சார் அரசுத் திட்டங்களும் அவற்றின் 
பயன்பாடும், சபாது விநிநயாக அணமப்புகளில் நிைவும் சிக்கல்கள். 

(iii) புவியியல் - புவியியல் அணடயாளங்கள்.  
(iv) சபாருளாதாரம் - தற்நபாணதய சமூக சபாருளாதார பிரச்சிணனகள். 
(v) அறிவியல் – அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத்தில் அண்கமக்காை கண்டுபிடிப்புகள். 
(vi) ககை, அறிவியல், இைக்கியம் மற்றும் தத்துவம் ஆகிய தவவ்தவறு துகைகளில் தனித்துவம் தகாண்ட 

ஆளுகமகள் 
அைகு–III: இந்தியாவின் புவியியல் 

(i) அகமவிடம் – இயற்கக அகமவுகள் – பருவமகை, மகைப்தபாழிவு, வானிகை மற்றும் காைநிகை – நீர் 
வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்கக வளங்கள் – காடு மற்றும் வன 
உயிரினங்கள் – தவளாண் முகைகள். 

(ii) தபாக்குவரத்து - தகவல் ததாடர்பு. 
(iii) சமூகப் புவியியல் – மக்கள் ததாகக அடர்த்தி மற்றும் பரவல் – இனம், தமாழிக் குழுக்கள் மற்றும் 

முக்கியப் பைங்குடிகள். 
(iv) இயற்ககப் தபரிடர் – தபரிடர் தமைாண்கம – சுற்றுச்சூைல் மாசுபடுதல்: காரணங்களும் தடுப்பு 

முகைகளும் – பருவநிகை மாற்ைம் – பசுகம ஆற்ைல். 
 

அைகு–IV: இந்தியாவின் வரைாறும் பண்பாடும் 
(i) சிந்து சமதவளி நாகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள், முகைாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் – 

விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காைம் - ததன் இந்திய வரைாறு. 
(ii) இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரைாற்றில் மாற்ைங்களும் ததாடர்ச்சியும். 
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(iii) இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், தவற்றுகமயில் ஒற்றுகம – இனம், தமாழி, வைக்காறு. 
(iv) இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ை நாடு, சமூக நல்லிணக்கம்.  

அைகு-V: இந்திய ஆட்சியியல் 
(i) இந்திய அரசியைகமப்பு - அரசியைணமப்பின் முகவுணர - அரசியைணமப்பின் முக்கிய கூறுகள் - 

ஒன்றியம், மாநிைம் மற்றும் யூனியன் பிநரதசங்கள். 
(ii) குடியுரிணம, அடிப்பணட உரிணமகள், அடிப்பணடக் கடணமகள், அரசின் சேறிமுணறக் நகாட்பாடுகள். 
(iii) ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் - மாநிை நிர்வாகம், மாநிை சட்டமன்றம் – உள்ளாட்சி 

அணமப்புகள், பஞ்சாயத்து ராஜ். 
(iv) கூட்டாட்சியின் அடிப்பகடத் தன்கமகள்: மத்திய - மாநிை உறவுகள். 
(v) நதர்தல் - இந்திய நீதி அணமப்புகள் - சட்டத்தின் ஆட்சி. 
(vi) சபாதுவாழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு ேடவடிக்ணககள்- தைாக்பால் மற்றும் தைாக் ஆயுக்தா - தகவல் 

உரிணம - சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் - நுகர்நவார் பாதுகாப்பு அணமப்புகள் - மனித உரிணமகள் 
சாசனம். 

அைகு-VI: இந்தியப் சபாருளாதாரம் 
(i) இந்தியப் சபாருளாதாரத்தின் இயல்புகள் - ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் - ஒரு மதிப்பீடு - திட்டக்குழு 

மற்றும் நிதி ஆநயாக். 
(ii) வருவாய் ஆதாரங்கள் - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி - நிதி தகாள்கக மற்றும் பணவியல் தகாள்கக - நிதி 

ஆணையம் – மத்திய மாநிை அரசுகளுக்கிகடதயயான நிதிப் பகிர்வு -  சரக்கு மற்றும் நசணவ வரி. 
(iii) இந்திய சபாருளாதார அணமப்பு மற்றும் நவணைவாய்ப்பு உருவாக்கம்,  நிைச்  சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் 

நவளாண்ணம - தவளாண்கமயில் அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – சதாழில் வளர்ச்சி – 
ஊரக நைன்சார் திட்டங்கள் – சமூகப் பிரச்சிணனகள் - மக்கள் சதாணக, கல்வி, ேைவாழ்வு, 
 நவணைவாய்ப்பு, வறுணம. 

அைகு–VII: இந்திய நதசிய இயக்கம் 
(i) நதசிய மறுமைர்ச்சி - ஆங்கிதையர் ஆட்சிக்கு எதிரான சதாடக்க காை எழுச்சிகள் – இந்திய ததசிய 

காங்கிரஸ் – தணைவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்நபத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், வ.உ.சிதம்பரனார், 
ஜவகர்ைால் நேரு, காமராசர், மகாத்மா காந்தி, சமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத், தந்கத தபரியார், 
இராஜாஜி, சுபாஷ் சந்திர நபாஸ், ரவீந்திரநாத் தாகூர் மற்றும் பைர். 

(ii) விடுதணைப் நபாராட்டத்தின் பல்நவறு நிணைகள்: அகிம்ணச முணறயின் வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகர 
இயக்கங்கள். 

(iii) வகுப்புவாதம் மற்றும் ததசப்பிரிவிணன. 
அைகு–VIII: தமிழ்நாட்டின் வரைாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல்  இயக்கங்கள் 

(i) தமிழ் சமுதாய வரைாறு, அது ததாடர்பான சதால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்க காைம் முதல் இக்காைம் 
வணரயிைான தமிழ் இைக்கிய வரைாறு. 

(ii) திருக்குறள்:   
அ) மதச் சார்பற்ற தனித்தன்ணமயுள்ள இைக்கியம். 

       ஆ) அன்றாட வாழ்வியநைாடு சதாடர்புத் தன்ணம 
இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் 
ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – சமத்துவம், மனிதநேயம்  
     முதைானணவ 
உ) சமூக அரசியல் சபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின்  
      சபாருத்தப்பாடு 
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் நகாட்பாடுகள் 
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(iii) விடுதணைப் நபாராட்டத்தில் தமிழ்ோட்டின் பங்கு – ஆங்கிநையருக்கு எதிரான சதாடக்க காை 
கிளர்ச்சிகள் – விடுதகைப் நபாராட்டத்தில் சபண்களின் பங்கு. 

(iv) பத்சதான்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்ோட்டின் சமூக – அரசியல் இயக்கங்களின் 
பரிைாம வளர்ச்சி – நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு வாதத்தின் வளர்ச்சி - சுயமரியாணத இயக்கம், திராவிட 
இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்பணட சகாள்ணககள், தந்ணத சபரியார் மற்றும் 
நபரறிஞர் அண்ைாவின் பங்களிப்புகள். 

அைகு-IX: தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்  
(i) தமிழ்ோட்டின் மனிதவள நமம்பாட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்ணற நதசிய மற்றும் பிற 

மாநிைங்களுக்கான குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் -தமிழகத்தின் சமூக சபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு 
சமூக மறுமைர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு.  

(ii) அரசியல் கட்சிகளும் பைதரப்பு மக்களுக்கான நைத்திட்டங்களும் – இடஒதுக்கீட்டுக் 
தகாள்ககக்கான நியாயங்களும் சமூக வளங்ககளப் தபறும் வாய்ப்புகளும் – தமிழகத்தின் 
சபாருளாதார தபாக்குகள் - தமிழகத்தின் சமூக சபாருளாதார வளர்ச்சியில் சமூகேைத் 
திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும்.  

(iii) சமூக நீதியும் சமூக நல்லிைக்கமும் சமூகப் சபாருளாதார நமம்பாட்டின் மூைாதாரங்கள். 
(iv) தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நைவாழ்வு (Health) முணறணமகள் . 
(v) தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் சபாருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும். 
(vi) பல்நவறு துணறகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதணனகள். 
(vii) தமிழகத்தில் மின்னாளுணக.  

அைகு–X: திறனறிவும் மனக்கைக்கு நுண்ைறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 
(i) சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்சபறு சபாதுக் காரணி (HCF) – மீச்சிறு தபாது மடங்கு (LCM). 
(ii) விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம். 
(iii) தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப்பு – தகாள்ளளவு – காைம் மற்றும் தவகை. 
(iv) தருக்கக் காரணவியல் – புதிர்கள் – பககட – காட்சிக் காரணவியல் – எண் எழுத்துக் காரணவியல் – 

எண் வரிகச. 
********** 
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பிற்நசர்க்ணக – III 

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.  

I. U.G. Degree  

II. P.G. Degree  

Note:  

     If the issue date of provisional certificate falls after the date of notification  

(i.e 15.09.2022) candidates should upload evidence for having acquired the prescribed 

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

rejected.  

4.  Equivalence G.O. (if applicable) 

5.  

PSTM Certificate (if applicable) 

Up to prescribed educational qualification of entire duration  

(i.e, 1st Standard to UG Degree/ 1st Standard to PG Degree) 

6.  Community Certificate 

7.  
Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board / Differently Abled book  

(if applicable)  

8.  
Certificate regarding physical limitation to write (if applicable) in the Format as given (For 

requesting Scribe) 

9.  Ex-Servicemen Certificate (if applicable) 

10.  Destitute Widow Certificate (if applicable) 

11.  Transgender ID Card with Gender (if applicable) 

12.  Gazetted copy for name/initial changed (if applicable) 

13.  No Objection Certificate (if applicable should be uploaded) 

14.  
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of pending cases for 

Criminal cases registered (if applicable) 

15.  Nativity Certificate – If parents place of birth outside of Tamil Nadu. 

16.  A passport size photo 

17.  Other documents (if any) 

 

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

 

 

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY 
A SINGLE MEDICAL OFFICER 

THE CIVIL MEDICAL BOARD 
 

Signature of Candidate________________________________________ 
 

I/We do hereby certify that I/We have examined (full name) Thiru / Thirumathi / 

Selvan / Selvi _______________________________________ a Candidate 
____________ for employment under the Government as __________ in the 

__________________________________ Office in the 
_________________________________________________ Department and whose 
signature is given above and cannot discover that he / she has any disease, 

communicable or otherwise, constitutional affliction or bodily infirmity / except that his 
/ her weight is in excess of / below the standard prescribed, or except 

 
I / We do not consider this a disqualification of the employment he / she seeks. 

His / Her age is according to his / her own statement ________ years and by 
appearance about ___ / ___ years. 

 

I/We also certify that he / she has marks of Small Pox / Vaccination. 
 

Chest measurement in 

Inches 

On full Inspiration 

On full expiration 

Difference 
expansion 

 
Height in ft.  
Weight in kg. 

Cardio–Vascular System 
Respiratory System 

His / Her vision is normal 
Hypermetropic/                            Myopic/                       Astigmatic/ 
[Here enter the degree of defect and the strength of correction glasses] 

Hearing is normal / defective (much or slight)  
Urine - Does chemical examination show  

(i) Albumen   (ii) Sugar State                   specific gravity: 
Personal marks (at least two should be mentioned)  For Identification 
                1. 

         2. 
SIGNATURE:  

RANK:  
DESIGNATION:       PRESIDENT: 

Member (i) 

  (II)  
 

STATION:         STATION: 
DATE:          DATE: 
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The candidate must make the statement required below prior to his / her Medical 

Examination and must sign the declaration appended thereto. His attention is specially 
directed to the warning contained in the note below:- 

 
1. State your name in full: 
 

2. State your age and birth place: 
 

3. (a) Have you ever had small pox, intermittent 
or any other fever, enlargement or suppuration of 
glands spitting of blood, asthma, inflammation of  

lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism, 
appendicitis?  

OR  
    (b) any other disease or accident requiring confinement 

to bed and medical or surgical treatment? 

 
4. When, where your last vaccinated 

 
5. Have you or any of your near relations been  

    afflicted with consumption, serefula gout, 
    asthma, fits, epilepsy or insanity? 
 

6. Have you suffered from any form of nervousness 
    due to over work or any other cause? 

 
7. Furnish the following particulars concerning your family:  
 

Father's age, if 
living and state of 

health 

Father's age at 
death 

and cause of death 

No. of brothers 
living, 

their ages, state of 
health 

No. of brothers 
dead, their 

ages at and cause 
of death 

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

    

 

Mother's age, if 

living 
and state of health 

Mother's age at 

death 
and cause of death 

No. of Sisters 
living, their 

ages and state of 
health 

No. of Sisters 
dead, their 

ages at and cause 
of death 

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

    

 

I declare all the above answers to be to the best of my belief, true and correct. 
 

 
CANDIDATE’S SIGNATURE 

 

Note:- The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement 

by willfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment 
and if appointed, of forfeiting all claim to superannuation allowance or gratuity. 

MedI. I-68. 
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APPENDIX-I 

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 
This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _________________________________(name of 
the candidate with disability) a person with ________________________( nature and percentage of 
disability as mentioned in the certificate of disability), S/O/D/o__________________ a resident of 
______________________________ (Village / District / State)  and to state that He / She has 
physical limitation which hampers his/her writing capabilities owning to his/her disability. 

Due to the above mentioned disability following concession may be given:- 

1. Exemption from tamil/second language  
2. Extra _________ hours for writing theory exam. 
3. Allocation of a scribe. 
4. Over looking spelling mistakes and grammatical errors. 
5. Using calculator / assistive devices. 
6. __________________(any other assistive devices or concessions). 
                   *strike out the not applicable. 
 

Signature 
                          (Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent/signature of the     

notified medical authority of a Government health care institution) 
 

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

Place: 
Date: 

 
Signature / Thumb impression                                                                                        
 
of the Differently abled person 

 
 
 

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

 
 

(Photo of the Differently Abled 
Person and Stamp to be fixed here) 
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பிற்நசர்க்ணக - V 
 

சதரிவு முணற குறித்த உத்நதச காை அட்டவணை 
 

வ.எண் நிகழ்வு காை வரிணச 

1. இணையவழி விண்ணப்பத்திகன விண்ைப்பிக்க/  
கட்டைம் சசலுத்த இறுதி ோள் 

  14.10.2022 

2. இகணயவழி விண்ணப்பத்கத திருத்தம் 
தசய்வதற்கான காைம் 

19.10.2022 நள்ளிரவு 12.01 மணி 
முதல்   21.10.2022 இரவு 11.59 மணி 
வகர 

3. சான்றிதழ்கணள மீள்பதிநவற்றம் சசய்ய இறுதி ோள் 17.01.2023 

4.  நதர்வு முடிவு சவளியீடு மார்ச் 2023 
5. சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு ஏப்ரல் 2023 
6. கைந்தாய்வு ஏப்ரல் 2023 

 
தசயைாளர் 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 Secretary 

 


