தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணையம்
TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
முன்னுணர
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணையம் நடத்தும் பல்தவறு தபாட்டித்
ததர்வுகணள எழுதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகணள ததர்வாணையம்
அவ்வப்தபாது வவளியிட்டு வருகிறது.
விண்ைப்பதாரர்களின்
நலணனக்
கருத்தில்
வகாண்டு,
தற்தபாது
நணடமுணறயிலுள்ள சட்டங்கள், விதிகள், அரசாணைகள், ததர்வாணைய நணடமுணற
விதிகள் தபான்றவற்ணற உள்ளடக்கி விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள்
வவளியிடப்படுகின்றன.
ததர்வாணையத்தின்,
விண்ைப்பதாரர்களுக்கான
அறிவுணரகள்
தற்தபாது 22.03.2022 அன்று முதல் திருத்தியணைக்கப்பட்டு வவளியிடப்படுகின்றன.

Introduction
From time to time, the Tamil Nadu Public Service Commission issues instructions to
applicants appearing for the various competitive examinations conducted by the Commission.
Keeping in mind the welfare of the applicants, the Commission’s instructions to
applicants are issued incorporating the latest Acts, Rules, Government Orders, Commission’s
Rules of Procedure, etc.
The Commission’s Instructions to Applicants have now been revised and re-issued with
effect from 22.03.2022.

வசயலாளர்

Secretary
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விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள்
( 22.03.2022

முதல் திருத்தியணைக்கப்பட்டது)

Instructions to Applicants
(Revised with effect from 22.03.2022)

(Updated upto 17.11.2022)
Please refer the page No. 204 to see the details of amendments
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204

எச்சரிக்ணக/ Warning
(1)

ததர்வாணையத்தின்
வதரிவுகள்
அணனத்தும்
தர வரிணசப்படிதய தைற்வகாள்ளப்படுகின்றன.

விண்ைப்பதாரரின்

All recruitments by the Tamil Nadu Public Service Commission are purely
merit based.
(2)

வபாய்யான வாக்குறுதிகணளச் வசால்லி, தவறான வழியில் தவணல
வாங்கித் தருவதாகக் கூறும் இணடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும்
கவனைாக இருக்குைாறு எச்சரிக்கப்படுகிறார்.
The Tamil Nadu Public Service Commission hereby cautions the applicants
against touts and agents who may cheat, by making false promises of
securing jobs through unfair means.

(3)

இது தபான்ற தவறான ைற்றும் தநர்ணையற்றவர்களால் விண்ைப்பதாரருக்கு
ஏற்படும் எவ்வித இழப்புக்கும் ததர்வாணையம் எந்த விதத்திலும்
வபாறுப்பாகாது.
The Tamil Nadu Public Service Commission shall not be responsible or liable
for any loss that may be caused to any applicant on account of indulging in
any sort of dealings with such unscrupulous elements.

(4)

இணையவழி
விண்ைப்பத்தில்
குறிப்பிடப்படும்
அணனத்துத்
தகவல்களுக்கும் விண்ைப்பதாரதர முழுப் வபாறுப்பாவார். விண்ைப்பதாரர்,
ததர்விற்கு இணையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்வபாழுது, ஏததனும் தவறு
ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இணையச்தசணவ ணையங்கணளதயா /
வபாதுச் தசணவ ணையங்கணளதயா குற்றம் சாட்டக்கூடாது. விண்ைப்பதாரர்
பூர்த்தி வசய்யப்பட்ட இணையவழி விண்ைப்பத்திணன இறுதியாக
சைர்ப்பிக்கும் முன்னர், நன்கு சரிபார்த்தப் பின்னதர சைர்ப்பிக்குைாறு
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
Applicants are solely responsible for their claims in the online
application. They cannot blame service providers like Internet Cafes /
Browsing Centres / Common Service Centres for the mistakes made while
applying online for recruitment. Applicants are advised to check the
filled-in online application before finally submitting the same.
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1.

காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

NOTIFICATION OF VACANCIES

தமிழ்நாடு
அரசுப்
பணியாளர்
ததர்வாணையம்,
ததர்வாணைய
உள்ளீட்வடல்ணலக்குட்பட்டப் பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்கணள,
தநரடி நியைனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான அறிவிக்ணககணள ததர்வாணைய
இணையதளத்தில் வவளியிடுகிறது. இத்ததர்வு அறிவிக்ணக குறித்து
ஒரு தமிழ் ைற்றும் ஒரு ஆங்கில வசய்தித்தாளில் அறிவிப்பு வவளியிடப்படும்.
The Tamil Nadu Public Service Commission notifies vacancies for
selection for appointment by direct recruitment to posts within the
Commission’s purview in the Commission’s website. A short notice
regarding such notification is also published in one Tamil and one
English newspaper.
2.
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[இணையவழியில்

விண்ைப்பிக்கும் முணற

HOW TO APPLY ONLINE]
2-A.

6

விண்ைப்பதாரர் www.tnpscexams.in /www.tnpsc.gov.in ஆகிய
ததர்வாணையத்தின் இணையதளங்கள் மூலம் இணைய வழியில்
ைட்டுதை விண்ைப்பிக்க தவண்டும்.
Applicants should apply only through online mode in
Commission's
websites
viz.,
www.tnpscexams.in

the
/

www.tnpsc.gov.in

2-B.

விண்ைப்பதாரர் தங்களுணடய ஒருமுணறப் பதிவுடன் ஆதார்
எண்ணை இணைப்பது கட்டாயைாகும். பதயாவைட்ரிக் உள்ளிட்ட
ஆதார் எண்ணுடன் வதாடர்புணடய தகவல்கள், விண்ைப்பதாரணர
அணடயாளம் காணும் தநாக்கத்திற்காக ைட்டுதை பயன்படுத்தப்படும்.
ததர்வாணையம் அத்தகவல்கணள தசமிக்கதவா, யாருடனும் பகிரதவா
து.
ஒருமுணறப் பதிவில் தங்களது ஆதார்
எண்ணிணன
இணைப்பதற்கான
ஒப்புதணல
அளிக்குைாறு
தகட்டுக் வகாள்ளப்படுகின்றனர். விண்ைப்பதாரரின் உண்ணைத்
தன்ணையிணன உறுதி வசய்வதற்காக ைட்டும் Central Identities Data
Repository-க்கு ஆதார் வதாடர்புணடய விவரங்கணள ததர்வாணையம்
______________________________________________________
6. Amended vide Commission’s orders dated 17.11.2022.
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பகிர்ந்துக் வகாள்ளும். வருங்காலத்தில் விண்ைப்பிக்க இருக்கும்
விண்ைப்பதாரர் அணனவரும் புதிதாக ஒருமுணறப் பதிவு எண்ணை
உருவாக்குவதற்கும் / புதுப்பிப்பதற்கும் / ஏற்கனதவ பயன்பாட்டில்
உள்ள ஒருமுணறப் பதிவில் உள்நுணழவதற்கும், எந்த ஒரு ததர்வு
அறிவிக்ணகக்காக விண்ைப்பிப்பதற்கும் ஆதார் எண்ணிணன
இணைப்பது கட்டாயைானதாகும்.
Linking Aadhaar number with One Time Registration (OTR) is
mandatory for applicants. The information associated with the
Aadhaar number including biometrics will be used only for
identification purposes and will not be stored or shared. Applicants
are requested to give their consent in their respective OTR. The
Aadhaar details will be submitted to the Central Identities Data
Repository (CIDR) only for the purpose of authentication. Linking
of Aadhaar number is mandatory for all prospective candidates in
order to create new OTR / renew / access the existing OTR and
apply for any recruitment to be notified henceforth.
2-C.

ஒரு முணறப்பதிவு என்பது பதிவு வசய்த நாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள்
வணர வசல்லுபடியாகும். ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர்,
விண்ைப்பதாரர், ஒருமுணறப் பதிவிணன (One Time Registration),
அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திணனச் வசலுத்தி கட்டாயம்
புதுப்பித்துக் வகாள்ள தவண்டும். ஒருமுணறப் பதிவு என்பது
ததர்வுக்கான
விண்ைப்பத்திலிருந்து
ைாறுபட்டதாகும்.
விண்ைப்பதாரர் ததர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்வவாரு ததர்விற்கும்,
தனித்தனிதய இணையவழியில் விண்ைப்பிக்க தவண்டும்.
One Time Registration is valid for five years from the date of
registration. After completion of five years, the applicant must
renew the One Time Registration by paying the fee prescribed.
The One Time Registration is different from the application for the
examination. An applicant should make an online application
separately for each and every examination for which he intends
to appear.

2-D.

ஒருமுணறப்பதிவின்தபாது, விண்ைப்பதாரர் மூன்று ைாதங்களுக்குள்
எடுக்கப்பட்ட தங்களது புணகப்படத்திணன ஸ்தகன் வசய்து, 20KB - 50KB
அளவில் ‘Photograph.jpg’ என்றும், ணகவயாப்பத்திணன 10KB - 20KB
அளவில் ‘Signature.jpg’ என்றும் CD / DVD / pen drive தபான்ற
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ஏததனும் ஒன்றில் 200 DPI என்ற அளவில் ஒளிச்வசறிவு இருக்குைாறு
தசமித்து, பதிதவற்றம் வசய்வதற்கு தயாராக ணவத்திருக்க தவண்டும்.
During One Time Registration, the applicants should keep ready
the scanned image of their photograph, taken within the last
3 months of size 20 KB – 50 KB and saved as ‘Photograph.jpg’ and
signatureof size 10 KB – 20 KB and saved as ‘Signature.jpg’. Both
photograph and signature, of 200 DPI resolution, should be saved
in a CD / DVD / pendrive, in order to upload the same.
2-E.

ஒரு முணறப்பதிவு என்பது எந்தவவாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம்
அல்ல.
இது
விண்ைப்பதாரரின்
விவரங்கணளப்
வபற்று
அவர்களுக்வகன தனித்தனிதய தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிணன
உருவாக்க
ைட்டுதை
பயன்படும்.
எந்தவவாரு
பதவிக்கும்
விண்ைப்பிக்க
விரும்பும்
விண்ைப்பதாரர்,
ததர்வாணைய
இணையதளத்தில்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள
அப்பதவிக்குரிய
அறிவிக்ணகயில் ‘APPLY’ என்ற உள்ளீடு வழிதய ஒருமுணறப்
பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு ைற்றும் கடவுச்வசால் ஆகியவற்ணற
உள்ளீடு வசய்து விண்ைப்பிக்க தவண்டும். விண்ைப்பதாரர், பயனாளர்
குறியீடு ைற்றும் கடவுச்வசால் ஆகியவற்ணற தாங்கதள உருவாக்கிக்
வகாள்ள தவண்டும். விண்ைப்பதாரர் ஏற்கனதவ ஏற்படுத்திய பயனாளர்
குறியீடு ைற்றும் கடவுச்வசால் ஆகிய விவரங்கணள ைறந்துவிட்டால்,
அவற்ணற “FORGOT PASSWORD ைற்றும் FORGOT USER ID” ஆகிய
விருப்பத் வதரிவுகள் மூலம் மீண்டும் வபறலாம்/ உருவாக்கலாம்.
விண்ைப்பதாரருக்கு பயனாளர் குறியீடு ைற்றும் கடவுச்வசால் ஆகிய
விவரங்கணள ததர்வாணையம் வழங்காது.
One Time Registration is not an application for any post.
It is just a collection of information from the applicants and
provides a separate dashboard to each applicant to facilitate
maintenance of their own profile. An applicant who wishes to apply
for any post shall click ‘APPLY’ against the post notified in the
Commission’s website and use the same User ID and Password
given for One Time Registration. User ID and Password are to be
created by the applicants themselves. In case the applicant forgets
the User ID and Password, he can retrieve or reset them using
“FORGOT PASSWORD AND FORGOT USER ID” options. The
Commission will not furnish User ID and Password details to the
applicants.
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2-F.

ஒரு முணறப்பதிவு (OTR) வசய்வதற்கு, பயன்பாட்டில் உள்ள
மின்னஞ்சல் முகவரி ைற்றும் அணலதபசி எண் ஆகியணவ
கட்டாயைாகும். மின்னஞ்சல் முகவரி ைற்றும் அணலதபசி எண்
ஆகியவற்ணறத் வதாடர்ந்து பயன்பாட்டில் ணவத்திருக்க தவண்டும்.
,

/

,

,
.

,

,

.

,

,
,

.

,

.
தவறான
அல்லது பயன்பாட்டில் இல்லாத மின்னஞ்சல் முகவரி ைற்றும்
அணலதபசி எண்
, ததர்வு வதாடர்பான தகவல்கள்
விண்ைப்பதாரருக்கு
/
/

/
/
ததர்வாணையம் எந்தவிதத்திலும் வபாறுப்தபற்காது.

/

.
A valid e-mail ID and mobile number is mandatory for One Time
Registration. E-mail ID and mobile number are to be kept in
“ACTIVE” mode. The Commission shall publish the Preliminary
Examination results, list of candidates shortlisted for Main Written
Examination / Oral Test, Certificate Upload date and time, Oral
Test etc., in the Commisison’s Website. No individual
Communication shall be sent to the candidates by Post. However,
the Commission provides the additional facility to the candidates
by informing the above said dates, events and intimation relating
to Certificate upload, Certificate Verification and Oral Test etc., via
9

SMS and e-mail through the registered Mobile Number and
email ID. Candidates are directed to watch the Commission’s
website periodically for all updates and intimations.
The
Commission shall not be responsible if the communication does
not reach the applicant due to incorrect / invalid e-mail ID /mobile
number and failure / delay in delivery of SMS / email to the
candidates due to any reason including technical issues. Any
representation from the candidates for non-receipt of SMS or
e-mail will receive no attention.
2-G.

ஒருமுணறப் பதிவின்தபாது அளிக்கப்பட தவண்டிய தகவல்கள்

Details to be furnished during One Time Registration
(i)

விண்ைப்பதாரர் இணையவழியில் பதிவு வசய்யும்வபாழுது,
பத்தாம் வகுப்பு (SSLC) பதிவு எண், சான்றிதழ் எண், ததர்ச்சி
வபற்ற ஆண்டு, ைாதம், பயிற்று வைாழி ைற்றும் சான்றிதழ்
வழங்கிய குழுைம் ஆகிய தகவல்கணள சரியாகப் பதிவு வசய்ய
தவண்டும். தைற்படி விவரங்கள் தவறாக பதிவு வசய்திருப்பது
கண்டறியப்பட்டால், ததர்வுக்கான இணையவழி விண்ைப்பம்
எந்தவவாரு
நிணலயிலும்
நிராகரிக்கப்படும்.
Applicants shall furnish their correct SSLC Register Number
and Certificate Number, Month and Year of Passing, Medium
of Instruction and Name of the Board which issued the
certificate, while registering online. If any detail furnished is
found to be wrong, online application will be rejected at any
stage after due process.

(ii)

பத்தாம் வகுப்பு (SSLC) ததர்ச்சிக்கு, ஒன்றுக்கு தைற்பட்ட
ைதிப்வபண் சான்றிதழ்கள் ணவத்திருக்கும் விண்ைப்பதாரர்,
தாங்கள் இறுதியாக ததர்வவழுதி ததர்ச்சி வபற்ற சான்றிதழில்
உள்ள விவரங்கணளப் பதிவு வசய்ய தவண்டும்.
Applicants who have more than one SSLC mark sheet,
should enter the details available in the mark sheet issued
on the final attempt in which he had passed the SSLC
examination.
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(iii)

விண்ைப்பதாரர் பத்தாம் வகுப்பு (SSLC) வதாடர்பான விவரங்கள்
ைட்டுமின்றி ஒருமுணற பதிவுக்குத் ததணவயான ைற்ற
அணனத்து
விவரங்கணளயும்
எத்தணகய
தவறுமின்றி
கவனமுடன் அளிக்க தவண்டும். இவ்விவரங்கள், ஒவ்வவாரு
ததர்வுக்கும்
இணையவழியில்
விண்ைப்பிக்கும்தபாது
விண்ைப்பதாரரால் அவ்வப்வபாழுது அளிக்கப்படும் ைற்ற
அணனத்து விவரங்களுக்கும் அடிப்பணடயாக இருக்கும்.
Besides details related to SSLC, all other details required in
the One Time Registration, shall be furnished without any
mistake, as these details shall form the basis of all other
details given subsequently by the applicant while filling the
online application for each recruitment.

2-H.
One Time Registration (OTR) Edit:

,

,
.

The candidates shall be permitted to edit the details in the OTR
whenever required by uploading the supporting documents.

2-I.

ஒருமுணறப் பதிவில் ஏததனும் ைாற்றங்கள் இருப்பின், அதணன
விண்ைப்பதாரர்,
இணையவழியில்
விண்ைப்பத்திணன
சைர்ப்பிப்பதற்கு முன்னதாகதவ சரி வசய்து விட தவண்டும்.
விண்ைப்பதாரருணடய ஒருமுணறப் பதிவில் உள்ள விவரங்கள்

தானாகதவ தபாட்டித்ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பங்களில்
நிரப்பப்படும் என்பதால், ஒருமுணறப் பதிவில் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள்
தவறாக இருப்பின், அதன் விணளவாக அவர்களது இணையவழி
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படலாம்.
எனதவ, விண்ைப்பதாரர் தங்களது ஒருமுணறப் பதிவில் உள்ள
விவரங்கணள
கவனமுடனும்,
வும்
நிரப்புைாறு
அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்.
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Any changes in the One Time Registration must be made before
the submission of online application, since the details furnished in
the One Time Registration will be filled-in automatically in the
online application. Hence, incorrect particulars furnished in the
One Time Registration may result in rejection of online application
after due process. Applicants are therefore advised to fill in the
One Time Registration particulars carefully and correctly.
2-J.

ஒருமுணறப்பதிவு
இணைய வழி விண்ைப்பங்கணள நிரப்புவது
குறித்த அறிவுணரகணள விண்ைப்பதாரர் பின்பற்றாததால் வரும் எந்த
விணளவுகளுக்கும் ததர்வாணையம் வபாறுப்பாகாது.
The Commission will not be responsible for any consequences
arising out of failure on the part of the applicants to adhere to the
instructions issued regarding One Time Registration or filling up of
online application.

2-K.

ஒரு முணறப்பதிவு குறித்த அறிவுணரகள் ைற்றும் விளக்கங்கள்
www.tnpscexams.in
/
www.tnpsc.gov.in
ஆகிய இணைய
தளங்களில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
The instructions and illustration regarding One time Registration
are available in the website viz., www.tnpscexams.in/
www.tnpsc.gov.in

2-L.

ஏற்கனதவ பயனாளர் குறியீடு ைற்றும் கடவுச்வசால் வபற்றிருக்கும்
விண்ைப்பதாரர்
அதணனப்
பயன்படுத்தி
உள்நுணழயலாம்.
ஒருமுணறப்பதிவில் ஏற்கனதவ பதிவு வசய்துள்ள புணகப்படம்
உள்ளிட்ட விவரங்களுடன், முந்ணதய இணையவழி விண்ைப்பத்தில்
பதிதவற்றப்பட்ட
புணகப்படங்களும்
திணரயில்
வதரியவரும்.
விண்ைப்பதாரர் தைலும் வதாடரும் முன், ஒருமுணறப் பதிவில்
தங்களால் பதிதவற்றம் வசய்யப்பட்ட விவரங்கணள சரிபார்த்து
மீண்டும் உறுதி வசய்து வகாள்ள தவண்டும். ததர்வாணையத்தினால்
அவ்வப்தபாது
வவளியிடப்படும்
ஒவ்வவாரு
ததர்வுக்கும்
விண்ைப்பிக்கும்தபாது,
அதற்குரிய
கூடுதலாக
ததணவப்படும்
விவரங்கணளயும் பதிய தவண்டும். விண்ைப்பதாரர் ஒருமுணறப்பதிவில்
பதிதவற்றம் வசய்யப்பட்ட விவரங்கள் ஏததனும் தவறாக இருப்பின், OTR
Edit என்ற விருப்பத் வதரிவின் மூலம், திருத்தங்கள் தைற்வகாள்ளலாம்.
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ஒருமுணறப் பதிவில் தைற்வகாள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் அதன்பின்னர்
சைர்ப்பிக்கப்படும்
இணையவழி
விண்ைப்பங்களில்
ைட்டுதை
ததான்றும்.
An applicant already having user ID and password, has to login.
The available One Time Registration particulars will be displayed
on the screen, including the photograph furnished at the time of
One Time Registration, as well as the photographs uploaded with
previous online applications. Applicants shall check and confirm
the One Time Registration details before proceeding further.
Thereafter, the applicants shall fill up additional details required in
the specific recruitment application. If any of the One Time
Registration details are found to be incorrect, the same should be
corrected by clicking on OTR Edit. Changes made in the One Time
Registration will be reflected only in online applications to be
submitted subsequently.
2-M.

ததர்வு அறிவிக்ணக வவளியிடப்பட்ட அன்தறா, அதற்கு பிறதகா
எடுக்கப்பட்ட புணகப்படத்ணத இணையவழியில் ஒவ்வவாருமுணற
விண்ைப்பிக்கும்தபாதும்
விண்ைப்பதாரர் பதிதவற்றம்
வசய்ய
தவண்டும்.
விண்ைப்பதாரர்
தங்களது
விண்ைப்பத்தில்
கடவுச்சீட்டுக்குரிய அளவிலான (உயரம் 4.5வச.மீ. [170 pixels] ைற்றும்
அகலம் 3.5வச.மீ. [130 pixels]) வவள்ணளப் பின்னணியில், முகம் ைற்றும்
இரண்டு காதுகளும், கழுத்துப்பகுதியும் வதளிவாகத் வதரியுைாறு
சரியான அளவு (Correct Size) ைற்றும் சரியான வடிவத்திலான (Correct
Format), புணகப்பட ஸ்டூடிதயாவில் (Photo Studio) எடுக்கப்பட்ட
வண்ைப் புணகப்படத்திணன ைட்டுதை பதிதவற்றம் வசய்ய தவண்டும்.
புணகப்படத்தின் கீதழ விண்ைப்பதாரரின் வபயர் ைற்றும் புணகப்படம்
எடுக்கப்பட்ட தததி வதரியுைாறு அச்சிடப்பட்டிருக்க தவண்டும்.
புணகப்படத்தின் 4.5 வச.மீ. (170 pixels) வைாத்த உயரத்தில்,
விண்ைப்பதாரரின் படம் 3.0 வச.மீ. (115 pixels) ஆகவும்,
விண்ைப்பதாரரின் வபயர் ைற்றும் புணகப்படம் எடுக்கப்பட்ட தததி ஆகிய
தகவல்
1.5வச.மீ.
(55
pixels)
ஆகவும்
இருக்க
தவண்டும்.
புணகப்படத்ணதப் பதிதவற்றம் வசய்வதற்கு டிஜிட்டல்
வடிவில் CD / DVD / pendrive/hard drive தபான்ற ஏததனும்
ஒன்றில் தசமித்து ணவத்திருக்க தவண்டும்.
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←3.0

cm

cm

←4.5
← 3.5 cm

Applicants shall upload their photograph taken on or after the date
of notification at the time of submission of each and every online
application.The photograph should be in colour, of passport size,
against a white
background
and taken
in a
photo
studio. The applicant should be photographed in frontal view
showing both ears and part of the neck.The applicant should
ensure that the name of the applicant and the date of photography
(i.e., on or after the date of notification) are printed at the bottom
of the photograph. The face of the applicant as well as hisname
and date of photography should be clearly visible in the
photograph of height 4.5 cm (170 pixels) and width 3.5 cm
(130 pixels). Of the total height of the photograph, the image of
the applicant shall be 3.0 cm (115 pixels). and the applicant’s
name and date of photography shall be 1.5 cm (55 pixels),as
illustrated above. The photograph should be saved in a digital
format (in CD / DVD / pendrive/ hard drive), ready for
uploading.They should also upload the digital copy of their
signature.
2-N.

டிஜிட்டல் வடிவிலான புணகப்படம் இல்ணலவயனில், புணகப்படத்தின்
கீதழ விண்ைப்பதாரரின் வபயர் ைற்றும் புணகப்படம் எடுக்கப்பட்ட தததி
அச்சிடப்பட்ட கடவுச்சீட்டுக்குரிய (Passport Size) அகலம் 3.5 வச.மீ.
(130 pixels) ைற்றும் உயரம் 4.5 வச.மீ. (170 pixels) அளவிலான
புணகப்படத்திணன ஒரு வவள்ணளத்தாளில் ஒட்டி, அத்தாளிணன 200
DPI ஒளிச்வசறிவு என்ற அளவில் ஸ்தகன் வசய்து புணகப்படத்ணத
ைட்டும் CROP வசய்து 20 KB – 50 KB என்ற அளவில்“Photograph.jpg”
என தசமித்து, அதணன பதிதவற்றம் வசய்ய தவண்டும்.
/
.
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சுயைாக
எடுக்கப்பட்ட
புணகப்படங்கள்(Selfie),
ணகப்தபசியில்
எடுக்கப்பட்ட
புணகப்படங்கள்,
நகவலடுக்கப்பட்ட(Xerox)
புணகப்படங்கள், குடும்ப விழாக்கள் ைற்றும் சுற்றுலாத் தலங்களில்
எடுக்கப்பட்ட புணகப்படங்கள், ைரம், வசடி, வகாடி, கட்டடங்கள் தபான்ற
பின்னணிணயக் வகாண்டு எடுக்கப்பட்ட புணகப்படங்கள்எவற்ணறயும்
பதிதவற்றம் வசய்யக்கூடாது. விண்ைப்பதாரரின் புணகப்படமின்றி தவறு
இயற்ணகக்காட்சிகள்,
விலங்குகள்,
கட்டடங்கள்
தபான்ற
புணகப்படத்திணன பதிதவற்றம் வசய்யக்கூடாது. இவ்வறிவுணரகணள
மீறி,
வபாருத்தைற்ற
புணகப்படங்கணள
பதிதவற்றம்
வசய்யும்
விண்ைப்பதாரரின் இணையவழி விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
If the photograph is not available in a digital format, a passportsize photograph showing the image of the applicant along with the
name of the applicant and the date of photography printedat the
bottom, in the same dimensions as specified above, may be
pasted on a plain white paper and scanned to obtain a resolution
of 200 DPI. The image should then be cropped to show only the
photograph of size 20 KB–50KB and saved as ‘Photograph.jpg’ and
uploaded. The entire sheet of white paper on which the
photograph is pasted should not be scanned / uploaded.
Photographs taken using cellular phones, selfies, photocopies
(Xerox) of photographs, photographs taken during family
functions, at tourist places or against a backdrop of plants or
buildings should not be uploaded. Photographs of nature, wildlife,
buildings, etc. shall not be uploaded. In case of uploading an
inappropriate photograph, in violation of the aforementioned
instruction, the application is liable to be rejected after due
process.
2-O.

ணகவயாப்பத்திணன பதிதவற்றம் வசய்வதற்கு முன்பு, விண்ைப்பதாரர்
ஒரு வவள்ணளத்தாளில் அகலம் 6 வச.மீ. (230 pixels) உயரம் 2 வச.மீ.
(75 pixels) வகாண்ட கட்டம் வணரந்து, அதில் நீலம் அல்லது கருப்பு நிற
ணை
தபனாணவப்
பயன்படுத்தி
ணகவயாப்பமிட
தவண்டும்.
ணகவயாப்பமிட்ட வவள்ணளத் தாளிணன 200 DPI என்ற ஒளிச்வசறிவில்
ஸ்தகன் வசய்து 10KB – 20KB என்ற அளவில் “Signature.jpg” என
தசமித்து அதணனப் பதிதவற்றம் வசய்ய தவண்டும்.
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Prior to uploading of signature, the applicant shall draw a box of
dimension 6.0 x 2.0 cm (230 pixels x 75 pixels) on a white paper
and sign within the box, using blue or black ink pen. The paper
should then be scanned to obtain a resolution of 200 DPI. The
image should then be cropped to show only the box with the
signature, of size 10 KB –20KB and saved as ‘Signature.jpg’ and
uploaded.
2-P.

விண்ைப்பதாரரின் வதளிவான புணகப்படம் ைற்றும் ணகவயாப்பம் உரிய
அளவு ைற்றும் வடிவத்தில் பதிதவற்றம் வசய்யப்பட்டிருக்க தவண்டும்.
புணகப்படம் ைற்றும் ணகவயாப்பம் பதிதவற்றம் வசய்யப்படாைதலா /
பதிதவற்றம் வசய்யப்படும் புணகப்படம் ைற்றும் ணகவயாப்பம் வதளிவாக
இல்லாைதலா இருப்பின்,
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Clear images of the photograph and the signature should be
uploaded in the correct dimensions, size and format. Failure to
upload / upload clear images of the photograph and signature will
result in rejection of online application after due process.

2-Q.

விண்ைப்பதாரர் இணைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும் தபாது,
இரண்டு ைாவட்டங்கணளத் ததர்ந்வதடுப்பதற்கு அனுைதிக்கப்படுவார்.
ததர்ந்வதடுத்த
இரு
ைாவட்டங்களுள்
ஏததனும்
ஒன்றில்
உள்ள பல ததர்வு ணையங்களுள் ஒன்றில் அவர் ததர்வவழுத
அனுைதிக்கப்படுவார்.
ைாற்றுத் திறனாளி விண்ைப்பதாரணரப்
வபாறுத்த வணரயில், ஒரு ைாவட்டத்ணத ைட்டும் ததர்ந்வதடுத்துக்
வகாள்ள
அனுைதிக்கப்படுவார்.
ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட
அதத
ைாவட்டத்தில் உள்ள பல ததர்வு ணையங்களுள் ஒரு ததர்வு ணையத்தில்
அவர் ததர்வவழுத அனுைதிக்கப்படுவார்.
While applying online, applicants shall be permitted to choose
two district centres as their preference for the examination.
Applicants shall be allotted a venue in one of these two district
centres.
However,
applicants
with
benchmark
disability
(differently-abled applicants), shall be permitted to choose only
one district centre and shall be allotted a venue in that district
centre.
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2-R.

விண்ைப்பதாரர் ஒருமுணறப் பதிவில் தைது விவரங்கணளப் பதிவு
வசய்திருந்த தபாதிலும், அவர் குறிப்பிட்ட ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும்
வபாழுது அந்தத் ததர்வுக்கான இணையவழி விண்ைப்பத்தில் பதிவு
வசய்த விவரங்கள் ைட்டுதை அவர் தரும் இறுதி விவரங்களாக எடுத்துக்
வகாள்ளப்படும்.
Though the applicants furnish details / information in the One
Time Registration, the details in the online application for the
recruitment concerned alone will be taken into consideration for
that recruitment.

2-S.

விண்ைப்பத்ணத சரிபார்க்க வாய்ப்பு

Application Preview
(i)

விண்ைப்பதாரர்
இணையவழி
விண்ைப்பத்தில்
பூர்த்தி
வசய்யப்பட தவண்டிய விவரங்கணள அதற்குரிய இடங்களில்
கவனமுடன் பூர்த்தி வசய்தபின், விண்ைப்பத்தின் ஒவ்வவாரு
பக்கத்திலும் “SAVE AND PROCEED” என்ற வபாத்தாணன அழுத்த
தவண்டும். விண்ைப்பதாரர் “SAVE AND PROCEED” வபாத்தாணன
அழுத்துவதற்கு முன், விண்ைப்பத்தின் ஒவ்வவாரு குறிப்பிட்ட
கலத்ணதயும் சரிபார்த்துக் வகாள்ளுைாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
Applicants should carefully fill in the details in the online
application at the appropriate places and click on the
“SAVE AND PROCEED” button at the end of each page of the
application. Before pressing the “SAVE AND PROCEED” button,
applicants are advised to verify each particular field in the
application.

(ii)

விண்ைப்பதாரர் தைது இணையவழி விண்ைப்பத்திணன
நிரப்பும்வபாழுது
விண்ைப்பத்திணன
திருத்ததவா
/
தகவல்கணள
தசர்க்கதவா
/
நீக்கதவா
முடியும்.
விண்ைப்பத்திணன இறுதியாக சைர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு,
விண்ைப்பத்திணன சரிபார்க்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
இதன்படி “PREVIEW” வபாத்தாணன அழுத்துகின்றதபாது
விண்ைப்பதாரரின் பதிவு வசய்யப்பட்ட மின்னஞ்சலுக்கு
விண்ைப்பத்தின் PREVIEW அனுப்பப்படும். இத்தகவல்
விண்ைப்பதாரரின்
பதிவு
வசய்யப்பட்ட
ணகப்தபசி
எண்ணிற்குக் குறுஞ்வசய்தியாகவும் அனுப்பப்படும்.
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Applicants can edit / add / delete any information while
filling the online application. Before finally submitting the
application, candidates will be given an option of seeing a
preview of their application. As soon as an applicant clicks
the button meant for preview, a sms will be sent to the
registered mobile number, informing the availability of such
a preview in the registered email id provided by the
candidate.
(iii)

இணைய வழி விண்ைப்பத்திணன இறுதியாக சைர்ப்பிப்பதற்கு
முன்பு,
விண்ைப்பதாரர்
தைற்குறிப்பிடப்பட்ட
வணரவு
விண்ைப்பத்தில் (preview) உள்ள விவரங்கணள கவனைாக
சரிபார்த்து ஏததனும் திருத்தங்கள் இருப்பின், அவற்ணற
சரிவசய்து
வகாள்ள
தவண்டும்.
இப்பணியிணன
விண்ைப்பம்
சைர்ப்பிப்பதற்கான
இறுதிநாள்
ைற்றும்
தநரம் வணர தைற்வகாள்ளலாம். விண்ைப்பம் இறுதியாக
சைர்ப்பிக்கப்படாைதலா
அல்லது
ஏததனும்
விவரங்கள்
விடுபட்டிருந்தாதலா அதற்கு விண்ைப்பதாரர் ைட்டுதை
முழுவபாறுப்பாவார்.
Once the applicant desires to make modifications based on
the preview arrangement as indicated in the paragraph
above, he may re-open the application and make necessary
modifications using the Edit option and make the final
submission of the corrected document, before the last date
prescribed for submission of online application. It is the
responsibility of the applicant to carefully check the details
available in the preview and make suitable corrections, if
any,
in
the
application
/
OTR
before
final
submission. The applicant will be solely responsible for any
non-rectification or non-submission of application.

(iv)

விண்ைப்பதாரர் இறுதியாக சைர்ப்பி (submit) என்ற வபாத்தாணன
அழுத்துவதன் வாயிலாகதவ அவர் ஒரு பதவிக்கு இணைய வழி
விண்ைப்பத்திணன
சைர்ப்பித்துள்ளார்
என
கருதப்படும்.
விண்ைப்பதாரரின் மின்னஞ்சலில் கிணடக்கப் வபற்ற preview-ஐ
ைட்டும் வகாண்டு எவ்வணகயிலும் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட
ததர்வுக்கு விண்ைப்பித்துள்ளார் எனக் கருத இயலாது.
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An individual is considered to have applied for a recruitment,
if and only if, he finally submits the application, by clicking
the ‘SUBMIT’ button. Mere availability of preview shall
not be tantamount to ‘having applied’ for a particular
recruitment.
2-T.

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் உரிய விவரங்கணளப் பதிவு வசய்த
பின்னர் விண்ைப்பதாரர் அவர்தம் ததர்வுக்கட்டைத்ணத வசலுத்த
கீழ்க்காணும் ஏததனும் ஒரு வழிமுணறயிணனத் ததர்வு வசய்யலாம்.
(i)
(ii)

இணையவழி வசலுத்தும் முணற
பற்று அட்ணட / கடன்அட்ணட முணற

After submitting the details in the online application, applicants
can choose any one of the following modes for making payment of
examination fee.
(i)
(ii)

2-U.

Net Banking
Debit Card/ Credit Card

இணையவழியில் கட்டைம் வசலுத்தும் முணற
Online Fee Payment Mode
(i)

விண்ைப்பதாரர் இணையவழிக்கட்டைம் வசலுத்தும் முணறணய
வதரிவு வசய்தபின், விண்ைப்பத்தில் அதற்குரிய கூடுதல் பக்கம்
திணரயில் வதரியவரும். அந்த இணைப்பில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள
அறிவுணரகணள
கவனைாகப்
பின்பற்றி,
ததணவயான
விவரங்கணளப் பதிவு வசய்து கட்டைம் வசலுத்த தவண்டும்.
இணையவழிக் கட்டைம் வசலுத்தும் முணறயில் பைப்
பரிைாற்றம் ததால்வியணடயும் சூழ்நிணல ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
இணையவழிக் கட்டைம் வசலுத்தும் முணறயில் ததால்வி
ஏற்படும் நிணலயில், விண்ைப்பதாரர் ஏற்கனதவ வசய்த பைப்
பரிைாற்ற நிலவரத்திணன சரிபார்க்க முடியும். ஏற்கனதவ
தைற்வகாள்ளப்பட்ட பைப் பரிைாற்றம் ததால்வியணடந்திருப்பின்,
விண்ைப்பதாரர் மீண்டும் இணையவழிக் கட்டைம் வசலுத்தும்
முணறயிணனத் ததர்ந்வதடுத்து பைம் வசலுத்த தவண்டும்.
இணையவழிக் கட்டைம் வசலுத்தும் முணறயில் ததால்வி
ஏற்பட்டால் விண்ைப்பதாரர் கைக்கில் பிடித்தம் வசய்யப்படும்
வதாணக விண்ைப்பதாரர் கைக்கிதலதய திருப்பி தசர்க்கப்படும்.
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அணனத்து விவரங்கணளயும் சரிபார்த்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர்
தைற்வகாண்ட
பைப்பரிைாற்ற
நிலவரத்ணத
அறிந்து
வகாள்ளவழிவணக
வசய்யப்பட்டுள்ளது.
தைற்வகாண்ட
அணனத்துப் பைப் பரிைாற்றங்களிலும் ததால்வி ஏற்படும்
நிணலயில், விண்ைப்பதாரர் மீண்டும் கட்டைத்ணதச் வசலுத்த
தவண்டும். இணையவழிக் கட்டைம் வசலுத்தும் முணறயில்
ஏற்படும் தணடகளுக்கு ததர்வாணையம் எவ்விதத்திலும்
வபாறுப்பாகாது.
எனதவ,
கட்டைம்
வவற்றிகரைாக
வசலுத்தப்பட்டணத உறுதி வசய்து வகாள்வது விண்ைப்பதாரரின்
வபாறுப்பாகும்.
To facilitate payment of fees through the online mode,
an additional page of the application format will be displayed
wherein applicants may follow the instructions and fill in the
requisite details to make payment. There is a possibility of
online payment failure. Hence, if the online payment fails,
applicants can check the status of the earlier transaction. If
the earlier transactions have failed, the applicant shall re-try
paying the fee again by online mode. In case of online
payment failure, the amount debited from the applicant’s
account will be reverted to his account. After due verification
and reconciliation, applicants have been given a provision to
check the status of the transaction made. If all the attempts
/ transactions have failed, applicants have to make the
payment again. The Commission is not responsible for online
payment failure. It is the responsibility of the applicants to
ensure that the transaction made by them is successful.
(ii)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் விண்ைப்பிக்கும்தபாது கட்டை
விவரங்கணளப் பதிவு வசய்தபின்னர், அதற்கான தகவல்
திணரயில் வரும்வணர காத்திருக்கவும். இதற்கிணடயில் “Back”
அல்லது “Refresh” வபாத்தான்கணள அழுத்தாைல் காத்திருக்க
தவண்டும். இல்ணலவயனில் பைப்பரிைாற்றம் தணடபடும்
அல்லது இரண்டாம் முணறயாகப் பைம் வசலுத்தும் சூழ்நிணல
ஏற்படும்.
After submitting the payment information in the online
application format, wait for the intimation from the server.
Meanwhile, DO NOT press ‘Back’ or ‘Refresh’ button to avoid
payment failure or double payment.
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(iii)

இணையவழி பைப்பரிைாற்றம் வவற்றிகரைாக நிணறவுற்றவுடன்,
ஒரு விண்ைப்ப எண் / விண்ைப்பதாரருக்கானஅணடயாளக்
குறியீடு திணரயில் ததான்றும். விண்ைப்பதாரர் அந்த
விண்ைப்ப எண் / விண்ைப்பதாரருக்கான அணடயாளக்
குறியீடு ஆகியவற்ணற
அந்தத் ததர்வின் எதிர்காலத்
ததணவக்காக குறித்து ணவத்துக் வகாள்ள தவண்டும்.
If the online transaction has been successfully completed,
an Application Number / Applicant ID will be generated.
Applicants should note the Application Number / ID for
future reference in respect of the recruitment applied for.

(iv)

கட்டைம்
வசலுத்தும்
முணறயிணன
எந்தநரத்திலும்
ைாற்றியணைக்கும் உரிணை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்
ததர்வாணையத்திற்கு உண்டு.
Tamil Nadu Public Service Commission reserves the right to
change the mode of payment at any time.

(v)

ததர்வாணையம் குறிப்பிட்டுக் தகட்டாலன்றி, விண்ைப்பதாரர்
இணையவழி
விண்ைப்பத்தின்
நகலிணனதயா
அல்லது
வதாடர்புணடய
ஆதாரச்
சான்றிதழ்கணளதயா
ததர்வாணையத்திற்கு
அனுப்பத்
ததணவயில்ணல.
Applicants need not send the printout of the online
application or any other supporting documents to the
Commission by post, unless asked for specifically.

2-V.
Online Application Edit
(i)

,
.
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The candidates shall be permitted to edit all the details in
the online application till the last date stipulated for
submission of online application.
(ii)

,

(Application

.

Correction Window)

.
After the last date for submission of online applications,
Application Correction Window shall open for three days as
stipulated in the Commission’s Notification for the prescribed
posts. During that period, Candidates will also be able to
edit the details in their online application.
(iii)

,

/

EDIT

-

(SUBMIT)

.

If the applicant desires to change their photograph and / or
signature in their online application, the candidate shall
select the edit option in the online application to re-upload
them which must be saved finally before submitting the
online application.
(iv)

,
-
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(SUBMIT)

.

Some of the information contained in the online application
have been brought forward from the candidates’ one-time
registration. If such
information have to be edited in the
online application, the candidate shall select edit profile
option in One Time Registration (OTR) and shall make and
save necessary corrections. After doing so, the candidate
shall select the edit option in the online application and edit
the details as desired. The candidate shall save the changes
and submit it finally. The candidate shall take a print out
of the same if required.
(v)

.
After editing the online application, if the edited details are
not finally saved and submitted by the candidate, the details
provided by the candidate in the application submitted prior
to editing shall only be considered. If the candidate has to
pay fee based on the edited details, the candidate shall pay
the prescribed examination fee in online. Candidates who
have already paid the examination fee are not required to
pay.
(vi)
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,

.
.

After the last date of Correction Window period, no
modification shall be made in the online applications. The
applications shall be processed as per the details finally
furnished by the candidates. It is the responsibility of the
candidates and the Commission has no liability for
subsequent rejection of application consequent to the editing
details already submitted in the online application. Request
/ representation received for modification of claims in the
online application, in any mode shall not be entertained.

குறிப்பு / Note:
(a)

கணடசி
நாளில்
அதிகப்படியான
விண்ைப்பதாரர்
விண்ைப்பிக்கும்தபாது,
இணையவழி
விண்ைப்பம்
சைர்ப்பிப்பதில் தாைததைா அல்லது வதாழில்நுட்பச் சிக்கல்கதளா
எழவாய்ப்புள்ளது.
எனதவ,
விண்ைப்பதாரர்
ததர்வுக்கு
விண்ைப்பிக்கக்
குறிப்பிட்டுள்ள
கணடசிநாள்
வணர
காத்திருக்காைல் அதற்கு முன்னதர, தபாதிய கால அவகாசத்தில்
விண்ைப்பிக்குைாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
Applicants are advised in their own interest to apply online
much before the closing date and not to wait till the last date
to avoid the possibility of disconnection / inability / failure to
log on to the Commission's website on account of heavy load
on internet / website.

(b)

தைற்கூறிய
வதாழில்நுட்பக்
காரைங்களால்
அல்லது
ததர்வாணையத்தின்
கட்டுப்பாட்டிற்கு
மீறிய
தவறு
காரைங்களால்,
விண்ைப்பதாரர்
தைது
இணையவழி
விண்ைப்பத்திணன கணடசிகட்ட நாட்களில் சைர்ப்பிக்க இயலாது
தபானால் அதற்கு ததர்வாணையம் வபாறுப்பாகாது.
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The Commission does not assume any responsibility for the
applicants not being able to submit their online applications
within the last date on account of the aforesaid reasons or
for any other reason beyond the control of the Commission.
(c)

ஒவ்வவாரு விண்ைப்பதாரரும் தனக்கான தனி மின்னஞ்சல்
முகவரிணயயும், கடவுச்வசால்ணலயும் உருவாக்கி ணவத்திருக்க
தவண்டும். எந்த விண்ைப்பதாரரும் தனது மின்னஞ்சல் முகவரி,
கடவுச்வசால் ைற்றும் அணலப்தபசிஎண்ணை ைற்றவர்களுடன்
பகிர்ந்து வகாள்ளக் கூடாது. விண்ைப்பதாரர் தைக்கான
மின்னஞ்சல் முகவரி ஏதும் ணவத்திருக்கவில்ணலவயனில், அவர்
விண்ைப்பிப்பதற்கு முன்னதர, புதிதாக ஒரு மின்னஞ்சல்
முகவரிணய உருவாக்கி இணையவழி விண்ைப்பத்ணத
சைர்ப்பிக்க தவண்டும். தைலும், மின்னஞ்சல் முகவரிணயத்
வதாடர்ந்து
பயன்பாட்டில்
ணவத்திருக்க
தவண்டும்.
ஒருமுணறப்பதிவு
அல்லது
இணையவழி
(online)
விண்ைப்பங்கள் சார்ந்த தகள்விகள் / தகாரிக்ணககள் பதிவு
வசய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரி மூலம் வபறப்பட்டால்
ைட்டுதை பதில் அளிக்கப்படும்.
Every applicant should have his own email ID and password.
No applicant should share his e-mail ID, password, mobile
number with any other person. In case an applicant does not
have a valid personal e-mail ID, he should create a new
email ID before applying online and must maintain that email account live. Enquiries relating to One Time Registration
/ online applications will be answered only if the enquiries
are received through registered e-mail ID.

(d)

விண்ைப்பதாரர் ஒரு முணறப் பதிவில் / இணையவழி
விண்ைப்பத்தில் தைது வபயர் ைற்றும் தங்களது தந்ணத அல்லது
தாயார் வபயர் ஆகியவற்ணற சான்றிதழ்களில் உள்ளபடி மிகச்
சரியாகப் பதிவு வசய்ய தவண்டும்.
The name of the applicant or name of his father or mother,
should be spelt correctly in the application as it appears in
the certificates / mark sheets.
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(e)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் வகாடுக்கப்பட்ட விவரங்கள்
ைற்றும்
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட
ஆவைங்கள்
இணடதய
தவ
, விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Any discrepancy between the details as given in the online
application and the documents submitted, shall result in the
summary rejection of candidature after due process.

(f)

விண்ைப்பதாரர் தைது இணையவழி விண்ைப்பத்தில் தரும்
தவறான அல்லது முழுணையற்ற விவரங்கள் அல்லது விடுபட்டுப்
தபான
விவரங்களால்
ஏற்படும்
விணளவுகளுக்கு
ததர்வாணையம் வபாறுப்பாகாது.
The Commission will not be responsible for any
consequences arising out of furnishing of incorrect and/or
incomplete details in the application or omission to provide
the required details in the application.

(g)

தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, ததர்வு எழுதுவதற்கான
அனுைதிச்சீட்டு, www.tnpscexams.in /www.tnpsc.gov.in
என்ற
ததர்வாணைய
இணையதளத்தில்
பதிதவற்றம்
வசய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர்
அவற்ணறப் பதிவிறக்கம் வசய்து வகாள்ள தவண்டும்.
அனுைதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட ைாட்டாது.
விண்ைப்பதாரர்
ததர்வின்
வபாழுது
அனுைதிச்சீட்டில்
வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வவாரு நிபந்தணன
யும் கட்டாயம்
கணடப்பிடிக்க தவண்டும்.
The memorandum of admission (hall ticket) for eligible
applicants will be made available in the Commission’s
website www.tnpscexams.in /www.tnpsc.gov.in
for
downloading by applicants through their OTR. The
memorandum of admission will not be sent by post. The
applicants must comply with each and every instruction
given in the memorandum of admission.

26

(h)

வதளிவுணர தவண்டுதவார், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்
ததர்வாணைய
அலுவலகத்திணன
தநரில்
அல்லது
1800 419 0958 என்ற கட்டைமில்லா வதாணலதபசி எண்ணின்
மூலம், அணனத்து தவணல நாட்களிலும் முற்பகல் 10.00 ைணி
முதல் பிற்பகல் 5.45 ைணி வணர வதாடர்பு வகாள்ளலாம்.
Applicants requiring clarification, can contact the office of
the Tamil Nadu Public Service Commission in person or over
the Toll-Free No.1800 419 0958 on all working days between
10.00 am and 5.45 pm.

(i)

ஒருமுணறப் பதிவு ைற்றும் இணையவழி விண்ைப்பம்
குறித்த சந்ததகங்கணள helpdesk@tnpscexams.in என்ற
மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம்.
Queries relating to One Time Registration / online application
may be sent to helpdesk@tnpscexams.in

(j)

இதர சந்ததகங்கணள grievance.tnpsc@tn.gov.in
மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.

என்ற

Other queries may be sent to grievance.tnpsc@tn.gov.in
2-W.

(

)

I, II

IV

Revised Procedure for uploading of documents for direct
recruitments (except for the posts included in Group – I, II
and Group IV Services).
(i)
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.
The candidates shall mandatorily upload the certificates /
documents (in support of all the claims made / details
furnished in the online application) at the time of submission
of online application itself in PDF format i.e. one PDF file of
not more than 200KB (with single or multiple pages) in
support of each claim. The uploading of documents shall be
permitted from all sources including e-seva centres. It shall
be ensured by the candidates that the online application is
submitted by uploading all the required certificates.
(ii)

.
The uploaded credentials shall be mapped with the One Time
Registration of the respective candidate along with the
Application
number and Notification Number (i.e., with
reference to the notification for each post), so that they can
be used during future submission of application by the same
candidates.
(iii)
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(

)

12

/

.

/

The candidates shall have the option of verifying the
uploaded certificates through their OTR.
If any of the
credentials have wrongly been uploaded or not uploaded or if
any modifications are to be done in the uploading of
documents, the candidates shall be permitted to upload /
re- upload the documents till two days prior to the date of
hosting of hall tickets for that particular post. (i.e. twelve
days prior to the date of examination)
(iv)

.
The online application of the candidates who have not
uploaded the required supporting documents (correctly /
clearly / legibly) on or before the stipulated period shall be
rejected.
(v)

(server)

.
29

.

The documents uploaded by the candidates shall be linked
with OTR and retained in the server for a maximum period of
two years. If the candidate applies subsequently for other
posts within two years, the documents which were already
uploaded shall be displayed to the candidate during the
online application process for confirmation and the same
need not once again be uploaded by the candidates. If the
candidate applies to other posts after the period of retention
i.e. two years, the candidate shall be instructed to upload all
the documents afresh.
(vi)

.
The Onscreen Certificate Verification (OCV) process shall be
done based on the certificates uploaded at the time of
application process stage. There shall not be a separate
certificate upload window.

3.

வபாதுத் தகுதிக்கான நிபந்தணனகள்

GENERAL ELIGIBILITY CONDITIONS

விண்ைப்பதாரர் கீழ்க்காணும் தகுதிகணள,
வணகயில் வபற்றிருக்க தவண்டும்.

ததர்வாணையம் திருப்திபடும்

An applicant must satisfy the Commission on the following aspects:
3-A.

விண்ைப்பதாரரின் குடியுரிணை
Citizenship

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணிநிபந்தணனகள்) சட்டம் 2016-ன்
பிரிவு 20(7)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, விண்ைப்பதாரர் தகுதி
வபற்றிருத்தல் தவண்டும்.
That he is eligible as per the provisions of Section 20(7) of the
Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) Act,
2016.
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3-B.

ஒழுக்கமும், முன்வரலாறும்

Character and Antecedents

பணி நியைனம் வசய்யப்படுவதற்கு அவருணடய ஒழுக்கமும்,
முன்வரலாறும் அவணரத் தகுதிப்படுத்துவனவாக இருத்தல் தவண்டும்.
That his character and antecedents are such as to qualify him for
the appointment.
3-C.

இருதார ைைம்
Bigamy

ஆண்
விண்ைப்பதாரர்,
ஒன்றுக்கு
தைற்பட்ட
ைணனவியர்
உணடயவராக இருத்தல் கூடாது. விண்ைப்பதாரர் வபண்ைாக
இருப்பின், ஏற்கனதவ ைணனவியுடன் வாழும் ஒருவணரத் திருைைம்
வசய்தவராக இருத்தல் கூடாது.
That he does not have more than one wife living or if such person
is a woman, she is not married to any person who has a wife
living.
3-D.

வயது வரம்பு
Age Limit

அந்தந்த பதவிக்கான சிறப்பு விதிகளில் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள வயது
வரம்ணப ததர்வு அறிவிக்ணக வவளியிடப்படும் ஆண்டின் ஜுணல
முதல்நாள் அன்று வபற்று இருக்க தவண்டும்.
That he satisfies the age prescribed in the Special Rules on the
first July of the year in which the vacancy is notified.

குறிப்பு/ Note:
(a)

ததர்வு அறிவிக்ணக வவளியிடப்படும் ஆண்டின் ஜுணல முதல்
நாள் அன்று பதிவனட்டு வயது நிணறவு அணடயாத எவரும் தநரடி
நியைனத்தின் மூலம் ைாநிலத்தின் எந்தப்பணிக்கும் நியைனம்
வசய்ய தகுதியற்றவர்களாவர்.
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No person shall be eligible for appointment to any service by
direct recruitment, unless he has completed eighteen years
of age on the first July of the year in which the vacancy is
notified.
(b)

இந்த
வயது
வரம்பு,
தமிழ்நாடு
அரசுப்
பணியாளர்
(பணிநிபந்தணனகள்) சட்டம், 2016ன் பிரிவுகள் 20(8), 61, 63
ைற்றும் 64ல் அனுைதிக்கப்பட்ட வயது வரம்பு சலுணககளுக்கும்
இவ்வறிவுணரகளின்
பத்தி
5-ல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அறிவுணரகளுக்கும் உட்பட்டதாகும்.
The age limit prescribed shall be subject to the age
concessions permitted under Sections 20(8), 61, 63 and 64
of the Tamil Nadu Government Servants (Conditions of
Service) Act, 2016 andas stated at paragraph 5 of these
Instructions.

3-E.

தகுதி

Qualification

குறிப்பிட்ட பதவிக்கு சிறப்பு விதிகளில் நிர்ையிக்கப்பட்ட பணி
முன்அனுபவம் உள்ளிட்ட அணனத்துத் தகுதிகணளயும், காலிப்பணியிட
அறிவிக்ணக வவளியிட்ட நாளன்று வபற்றிருக்க தவண்டும்.
That notwithstanding anything contained in the Special Rules,
such a person also possesses the qualifications including
experience prescribed for a post, on the date of notification of the
vacancy:

எனினும், பட்டப்படிப்புக்கான இறுதியாண்டு ததர்வு எழுதியவர்களும்
ஒருங்கிணைந்த குடிணைப்பணிகள் ததர்வு– 1 ( Group - Iபணிகள்) –க்கு
விண்ைப்பிக்கும்
வபாழுது,
முதன்ணைத்
ததர்வுக்கான
விண்ைப்பத்துடன்
பட்டப்படிப்பில்
ததர்ச்சி
வபற்றதற்கான
ஆதாரத்திணன சைர்ப்பிக்க தவண்டும் என்ற நிபந்தணனக்குட்பட்டு
முதனிணலத்
ததர்வுக்கு
அனுைதிக்கப்படுவர்.
அவ்வாறு
ஆதாரச்சான்றிணன சைர்ப்பிக்கத் தவறினால், அவர்கள் முதன்ணைத்
ததர்விணன எழுத அனுைதிக்கப்பட ைாட்டார்கள்.
Provided that the candidates who have written the final year
Degree examination shall be admitted to the preliminary
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examination forrecruitment to the posts included in Combined Civil
Services Examination-I (Group I Services), subject to the
condition that such candidates shall produce proof of having
passed the Degree examination with their application for the main
written examination, failing which they will not be admitted to the
main written examination.
3-F.

இந்திய அரசின் அல்லது ைாநில அரசின் / யூனியன் பிரததசத்தின்
பணியிலிருக்கும் விண்ைப்பதாரர்
Applicants in the Service of the Government of India or
the Government of a State/ Union Territory

தநரடி நியைனம் வசய்யப்படுவதற்கு, ததர்வாணையத்தின் விளம்பரம்/
அறிவிக்ணக நாளன்று அவர் இந்திய அரசுப் பணியிதலா அல்லது
ைாநில அரசுப் பணியிதலா/ யூனியன் பிரததசப் பணியிதலா
இருந்திருக்கக் கூடாது.
That on the date of notification for the purpose of direct
recruitment he was not in the service of the Government of India
or the Government of a State / Union Territory.

குறிப்பு/ Note:
இவ்விதிணயப் வபாறுத்தைட்டில் கீழ்க்கண்டவர்கள் இந்திய அரசு
அல்லது ைாநில அரசு / யூனியன் பிரததசப் பணியில் இருப்பவராகக்
கருதப்பட ைாட்டார்கள்.
For the purpose of this clause, a person shall be deemed to be not
in the service of the Government of India or the Government of a
State/ Union Territory:
(a)

அவர் இந்திய அரசுப் பணியில் அல்லது ைாநில அரசு / யூனியன்
பிரததசப் பணியில் முதலில் தசர்ந்த நாளிலிருந்து ஐந்து
ஆண்டுகள் நிணறவணடயாதிருந்தால்.
If a period of five years has not elapsed since his first
appointment to a service of the Government of India or the
Government of a State/ Union Territory; or
33

(b)

அவர் ஆதிதிராவிட வகுப்பினராகதவா அல்லது ஆதிதிராவிட
(அருந்ததியர்) வகுப்பினராகதவா அல்லது பழங்குடியினராகதவா
அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பு / சீர்ைரபினராகதவா
அல்லது
இசுலாமியர்
அல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினராகதவா
அல்லது
பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுலாமிய
வகுப்பினராகதவா இருந்தால்.
If he belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Castes
(Arunthathiyars) or Scheduled Tribes or Most Backward
Classes / Denotified Communitiesor Backward Classes or
Backward Classes (Muslim).

3-G.

உடற்தகுதி

Physical Fitness

விண்ைப்பதாரர் பதவிக்கான உடற்தகுதி வதாடர்பாக சிறப்பு
விதிகள் / அறிவிக்ணகயில் நிர்ையிக்கப்பட்ட உடற்தகுதிச்
சான்றிதணழ, பணிநியைன அலுவலர் திருப்தி அணடயும் வணகயில்
சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
An applicant must satisfy the appointing authority regarding his
physical fitness for the post for which production of physical fitness
certificate is prescribed in the Special Rules / Notification.
4.

சிறப்புப் பிரிவுகள்

SPECIAL CATEGORIES

4-A.

முன்னாள் இராணுவத்தினர்
“முன்னாள் இராணுவத்தினர்” என்பவர்
(i)

இந்தியப்
பாதுகாப்புப்
பணடயில்
எந்தவவாரு
பதவி
நிணலயிதலனும்
(Rank)
(களவீரராகதவா
அல்லது
களவீரரல்லாதவராகதவா) ஏற்புணடயவராகக் வகாள்ளப்பட்ட பின்,
வதாடர்ந்து ஆறுைாத காலத்திற்கும் குணறயாைல் பணிபுரிந்து,
01.07.1979
முதல் 30.06.1987 வணரயிலான காலத்தில்
(இரண்டு நாட்களும் உட்பட) கீழ்க்கண்டவாறு பணியிலிருந்து
விடுவிக்கப்பட்டவர்.
(a)

வசாந்த
தவண்டுதகாணளத்
காரைங்களுக்காக,
தவறான
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தவிர்த்து
பிற
நடத்ணத
அல்லது

திறணையின்ணை காரைங்களுக்காகப் பணியறவு அல்லது
பணிநீக்கம் வசய்யப்பட்டவராக இருத்தல் கூடாது; அல்லது
(b)

(அல்லது)
(ii)

ஐந்து வருடங்களுக்குக் குணறயாைல் பணிபுரிந்து வசாந்த
விருப்பத்தில் வவளிவந்தவர்.

இந்தியப்
பாதுகாப்புப்
பணடயில்
எந்தவவாரு
பதவி
நிணலயிதலனும்(Rank)
(களவீரராகதவா
அல்லது
கள
வீரரல்லதவராகதவா) பணிபுரிந்து 01.07.1987 அன்தறா அதற்குப்
பிறதகா அப்பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்.
(a)

அவருணடய வசாந்த விருப்பத்தில்
வவளிவந்தவர்; அல்லது

ஓய்வூதியத்துடன்

(b)

இராணுவப் பணியின் காரைைாகதவா அல்லது அவரின்
கட்டுப்பாட்டிற்கு
அப்பாற்பட்ட
சூழ்நிணலக்
காரைங்களினாதலா,
ைருத்துவக்
காரைங்களின்
அடிப்பணடயில் வவளிதயறி ைருத்துவ அல்லது இயலாணை
ஓய்வூதியம் வபற்று வவளிவந்தவர்; அல்லது

(c)

வசாந்த
விருப்பத்தினாலன்றி,
பணடக்
குணறப்புக்
காரைைாக ஓய்வூதியத்துடன் வவளிவந்தவர்; அல்லது

(d)

குறிப்பிட்ட காலம் பணிபுரிந்து தவறான நடத்ணத அல்லது
திறணையின்ணை காரைங்களுக்காகப் பணியறவு அல்லது
பணிநீக்கம் வசய்யப்பட்டவராக அல்லாைலும் வசாந்த
விருப்பத்தில்
வவளிவந்தவராக
அல்லாைலும்
பணிக்வகாணட வபற்று வவளிவந்தவர்.

அன்தறா அல்லது அதற்குப் பிறதகா ஓய்வு
வபற்ற பிராந்திய இராணுவப் பணடணயச் தசர்ந்த பிராந்திய
இராணுவப்பணடயில் தசர்த்துக் வகாள்ளப்பட்ட பின் (embodied)
வதாடர்ச்சியான
பணிக்காக
ஓய்வூதியம்
வபற்றவர்,
பணடப்பணியின் காரைைாக ஊனைணடந்தவர், வீரவிருது
வபற்றவர்; அல்லது

(iii)

15.11.1986

(iv)

இராணுவ அஞ்சல் பிரிவிணனச் தசர்ந்த பின்வரும் வணகயினர்
தபால்தந்தித் துணறயிலிருந்து இராணுவ அஞ்சல் பணிக்கு
எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்டு மீண்டும் தபால்தந்தித்துணறக்கு
திரும்ப
அனுப்பப்படாைல்,
இராணுவ
அஞ்சல்
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பணியிதலதய19.07.1989 அன்தறா அல்லது அதற்குப்பிறதகா
ஓய்வு
வபற்று
ஓய்வூதியம்
வபறுபவர்கள்
அல்லது
இராணுவப்பணியின்
காரைைாகதவா
அல்லது
அவரின்
கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட சூழ்நிணலக் காரைங்களினாதலா,
ைருத்துவக் காரைங்களின் அடிப்பணடயில் வவளிதயறி,
ைருத்துவ
அல்லது
தவறு
பிறஇயலாணை
ஓய்வூதியத்துடன்19.07.1989அன்தறா அல்லது அதற்குப் பிறதகா
ைருத்துவக்
காரைங்களினால்
பணியிலிருந்து
விடுவிக்கப்பட்டவர்; அல்லது
(v)

14.04.1987ஆம்

நாளுக்கு முன்னர் ஆறு ைாதங்களுக்கு தைலாக
இராணுவ அஞ்சல் துணறயில் ைாற்றுப்பணியில் பணியாற்றியவர்;

(vii) ைருத்துவக்

காரைங்களினால் விடுவிக்கப்பட்டவர் ைற்றும்
ைருத்துவம் / இயலாணை ஓய்வூதியம் வபற்று வவளிவந்தவர் ;

4-A.

(vii)

இராணுவ விதி13 (3) III (V)-ன்கீழ் அவரது பணி இனிதைலும்
ததணவப்படாத காரைத்தினால் ஜுணலத்திங்கள்1987அன்தறா
அல்லது அதற்குப்பிறகு பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு
ஓய்வூதியம் வபறுபவர்;

(viii)

அரசால் அவ்வப்தபாது அறிவிக்கப்படக்கூடிய பிற நபர்கள்.

Ex-Serviceman

“Ex-serviceman” means,
(i)

any person who had served in any rank (whether as
combatant or not) in the Armed Forces of the Union for
a continuous period of not less than six months after
attestation, if released between 1st July 1979 and 30th June
1987 (both days inclusive):
(a)

for reasons other than at his own request or by way of
dismissal or discharge on account of misconduct or
inefficiency; or

(b)

at his own request after serving for a period of not less
than five years.

Or
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(ii)

any person who had served in any rank (whether as
combatant or not) in the Armed Forces of the Union, and
had retired or had been released on or after 1 st July 1987
from such service:
(a)

at his own request after earning his pension; or

(b)

on medical grounds attributable to military service or
circumstances beyond his control and awarded medical
or other disability pension; or

(c)

otherwise than at his own request after earning his
pension, as a result of reduction in establishment; or

(d)

after completing specific period of engagement,
otherwise than at his own request or by way of
dismissal or dischargeon account of misconduct or
inefficiency and has been given a gratuity.

(iii)

any person of the Territorial Army of the following
categories, namely, pension holder for continuous embodied
service, person with disability attributable to military service
and gallantry award winner retired on or after 15th
November 1986; or

(iv)

any person of the Army Postal Service, who retired on or
after 19thJuly 1989 directly from the said service without
reversion to Postal & Telegraph Department with pension or
who has been released on or after 19th July 1989 from such
service on medical grounds attributable to military service or
circumstances beyond his control and awarded medical or
other disability pension; or

(v)

any person who was on deputation in the Army Postal
Service for more than 6 months prior to the 14th day of April
1987;

(vi)

any person who was boarded out or released on medical
grounds and granted medical or disability pension;
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(vii) any person discharged on or after July 1987 under Army
Rule 13(3) III (V) for the reason that his service is no longer
required and in receipt of pension;
(viii) such other person as may be notified by the Government
from time to time.

குறிப்பு–I / Note-I
இராணுவ வீரர்களின் வாரிசுதாரர்கள் முன்னாள் இராணுவத்தினராக
கருதப்பட ைாட்டார்கள்.
Ex-servicemen does not mean the wards / dependants of those
mentioned above.

குறிப்பு-II/ Note-II
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணிநிபந்தணனகள்) சட்டம், 2016 விதி
3 (j) –ன் வரம்புணரயின் படி, முன்னாள் இராணுவத்தினர் ஏததனும் ஒரு
பதவிப் பணியில் தசர்ந்து விட்ட பின்னர் முன்னாள் இராணுவத்தினர்
என்ற சலுணகணயப் வபற முடியாது.
As per the proviso to Section 3 (j) of the Tamil Nadu Government
Servants (Conditions of Service) Act, 2016, “In all cases, an
ex-serviceman once recruited to a post in any class or service or
category, cannot claim the concession of being called an
ex-serviceman for his further recruitment”.

குறிப்பு-III/ Note-III
இராணுவ விதி 13 (3)III (V)-ன்கீழ் பணி ததணவப்படாத
காரைத்தினால் 1987-ஆம் ஆண்டு ஜுணலத்திங்களுக்கு முன்
பணியிலிருந்து விலக்கப்பட்டவர், முன்னாள்பணடவீரராகக் கருதப்பட
ைாட்டார்.
A person discharged before July 1987 under Army Rule 13(3)III
(V) for the reason that his service is no longer required is not an
ex-serviceman.
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குறிப்பு-IV/ Note-IV
விண்ைப்பதாரர் இராணுவம் அல்லது கடற்பணட அல்லது விைானப்
பணடயில்
இருந்து
விடுவிக்கப்பட்டவர்
என
உரிணை
தகாரும் வபாழுது, தகாரிக்ணககளுக்கு ஆதாரைாக, முன்னாள்
இராணுவத்தினர்
நலவாரியத்தால்
இந்த
அறிவுணரகளின்
பத்தி 14-Oல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தின்படி வழங்கப்பட்ட
அவரது
பணிவிடுவிப்புச்(DischargeCertificate)
சான்றிதழின்
உறுதிவயாப்பமிட்ட எடுகுறிப்பிணனதயா(Bonafide Certificate)அல்லது
ஓய்வூதிய வகாடுப்பாணைணயதயா பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க
தவண்டும்.
An applicant who claims to have been demobilised from the Army
or Navy or Air Force needs to upload / produceeither
a properly authenticated extract from his Discharge Certificate
(viz., a Bonafide Certificate) issued by the Ex-Servicemen’s
Welfare Board in the format as depicted at paragraph 14-O of
these Instructions OR the Pension Pay Order.

குறிப்பு-V/ Note-V
அறிவிக்ணக வவளியிட்டு, விண்ைப்பங்கள் வபறப்படுவதற்கான இறுதி
நாளிலிருந்து ஓராண்டுக்குள், முப்பணடப் பணியிலிருந்து, விடுவிப்புப்
வபறவிருக்கும் இராணுவவீரர்கள் அணனத்துத் தகுதிகணளயும்
வபற்றிருப்பின்
அவர்களும்
விண்ைப்பிக்கலாம்.
அவ்வணக
விண்ைப்பதாரர்,
சான்றிதழ்
சரிபார்ப்பின்வபாழுது
இந்த
அறிவுணரகளின் பத்தி 14-Oல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிவத்தின் படி ஓர்
உறுதிவைாழிப் படிவத்ணதயும் ைற்றும் அவர்களது பணடப்பிரிவின்
தணலவரிடமிருந்து(Commanding Officer)வபறப்பட்ட சான்றிதணழயும்
பதிதவற்றம்வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
Persons serving in the Armed Forces shall be eligible to apply for
posts under the Government, if they are due to complete the
specified term of their engagement in the Armed Forces, within
one year from the last date prescribed by the Commission, for
receipt of the online application in respect of a particular
recruitment. All such candidates shall upload / produce at the time
of certificate verification, an undertaking and a certificate from
their Commanding Officer in the format as depicted at paragraph
14-O of these Instructions.
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4-B.

நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைாற்றுத் திறனாளிகள்
Persons with Benchmark Disability

நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைாற்றுத் திறனாளிகள் என்பவர்
குறிப்பிட்ட இயலாணையின் அளவு அளவிடக்கூடிய வணகயில்
வணரயறுக்கப்படாைல்
இருந்தால்,
குறிப்பிட்ட
இயலாணையின்
அளவு 40% அளவிற்கு குணறவில்லாத ைாற்றுத்திறனாளியாகதவா
ைற்றும்
குறிப்பிட்ட
இயலாணை
அளவிடக்கூடிய
வணகயில்
வணரயறுக்கப்பட்டிருந்தால், அவ்வணக இயலாணை வகாண்ட ைாற்றுத்
திறனாளியாகதவா, ைாற்றுத்திறனாளிகள் உரிணைகள் சட்டம், 2016,
பிரிவு
57-ல்
உட்பிரிவு(1)ன்படி,
(ைத்தியச்சட்டம்
49/2016)
அரசால்
நியமிக்கப்பட்டுள்ள
சான்றளிக்கும்
அலுவலரால்
சான்றளிக்கப்பட்ட நபர்கள்.
“Person with Benchmark Disability” means a person with not less
than forty percent of a specified disability where specified disability
has not been defined in measurable terms and includes a person
with disability where specified disability has been defined in
measurable terms, as certified by the certifying authority
designated by the Government under sub-section (1) of section 57
of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act 49
of 2016).
4-C.

ஆதரவற்ற விதணவ
Destitute Widow

“ஆதரவற்ற விதணவ” என்பவர் விதணவ ஒருவர் அணனத்து
வழியிலிருந்தும் வபறும் வைாத்த ைாத வருைானம் ரூ.4,000/-க்கும்
(ரூபாய் நான்காயிரம் ைட்டும்) மிகாைல் வபறுகின்ற ஒரு விதணவணயக்
குறிப்பதாகும்.
இவ்வருைானம்,
குடும்ப ஓய்வூதியம்
அல்லது
வதாழிற்கல்வி வபற்றவர்களின் சுயவதாழில் மூலம் ஈட்டும் வருைானம்
உள்ளிட்ட ைற்ற வருைானங்கள் ஆகியவற்ணறயும் உள்ளடக்கியதாகும்.
இத்தணகய விண்ைப்பதாரர், உரிய வருவாய் தகாட்ட அலுவலர் அல்லது
ைாவட்ட
உதவி
ஆட்சியர்
அல்லது
சார்ஆட்சியரிடமிருந்து
நிர்ையிக்கப்பட்டப் படிவத்தில் சான்றிதணழப் வபற்று சைர்ப்பிக்க
தவண்டும். விவாகரத்து வபற்றவர், கைவரால் ணகவிடப்பட்டவர்
ஆதரவற்ற விதணவயாகக் கருதப்படைாட்டார். விண்ைப்பதாரர் ததர்வு
அறிவிக்ணக நாளன்று ஆதரவற்ற விதணவயாக இருத்தல் தவண்டும்.
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“Destitute Widow” means a widow whose total monthly income
from all sources shall not be more than Rs.4,000/-(Rupees Four
Thousand only), including any family pension or other receipts
including income from private practice in the case of professionals.
Such applicants should produce a certificate from the Revenue
Divisional Officer or the Assistant Collector or the Sub-Collector
concerned, in the format prescribed. Destitute Widow shall not
include a divorcee or a woman deserted by her husband. The
status of an individual as Destitute Widow is with reference to the
date of notification.

4-D.

ஆதிதிராவிட–அருந்ததியர்

Scheduled Caste - Arunthathiyar

“அருந்ததியர்” என்பது அருந்ததியர், சக்கிலியன், ைாதாரி, ைாதிகா,
பகணட, ததாட்டி, ஆதி ஆந்திரா ஆகிய இனத்ணதக் குறிக்கும்.
“Arunthathiyar” means the castes: Arunthathiyar, Chakkiliyan,
Madari, Madiga, Pagadai, Thoti and Adi Andhra.
4-E.

தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்தறார்

Person Studied in Tamil Medium (PSTM)

தமிழ்வழிக் கல்வி மூலம் படித்த நபர்களுக்கு, ைாநிலத்தின் கீழ் உள்ள
பணிகளில் முன்னுரிணை அடிப்பணடயில் நியைனம் வசய்யும் (திருத்த)ச்
சட்டம்2020-ன் பிரிவு2 (d)-ல்வசால்லப்படுவதாவது:
தமிழ் வழியில் படித்த நபர் என்றால், ைாநிலத்தில் தநரடி நியைனத்தின்
வாயிலாக
நிரப்பப்படும்
பதவிகளுக்கான
சிறப்பு
விதிகளில்
பரிந்துணரக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வணர தமிழ் வழியில் படித்தவராவார்.
Section 2 (d) of the Tamil Nadu Appointment on Preferential Basis
in the Services under the State of Persons Studied in Tamil
Medium (Amendment) Act, 2020, states that:
“Person studied in Tamil medium means a person who has studied
through Tamil medium of instruction upto the educational
qualification prescribed for direct recruitment in the rules or
regulations or orders applicable to any appointment in the services
under the State.
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விளக்கம்: இந்த உட்பிரிவின் தநாக்கத்திற்காக-

Explanation:- For the purpose of this clause,(i)

பள்ளி இறுதி வகுப்பு (SSLC) கல்வித் தகுதியாக நிர்ையிக்கப்பட்ட
தநர்வுகளில், ஒருவர் பள்ளி இறுதி வகுப்பு (SSLC) வணர தமிழ்
வழியில் படித்திருக்க தவண்டும்.
in cases where SSLC is prescribed as the educational
qualification, one shall have studied upto SSLC through Tamil
medium;

(ii)

தைல்நிணல வகுப்பு (HSC) கல்வித்தகுதியாக நிர்ையிக்கப்பட்ட
தநர்வுகளில், ஒருவர் பள்ளி இறுதி வகுப்பு (SSLC) ைற்றும்
தைல்நிணல வகுப்பு (HSC) ஆகியவற்ணறத் தமிழ்வழியில்
படித்திருக்க தவண்டும்.
in cases where a Higher Secondary Course is prescribed as
the educational qualification, one shall have studied the
SSLC and Higher Secondary Course through Tamil medium
of instruction;

(iii)

பட்டயப்படிப்பு (Diploma) கல்வித்தகுதியாக நிர்ையிக்கப்பட்ட
தநர்வுகளில், ஒருவர் பள்ளி இறுதி வகுப்பு (SSLC) ைற்றும் பட்டயப்
படிப்பு (Diploma) ஆகியவற்ணறத் தமிழ் வழியில் படித்திருக்க
தவண்டும். பட்டயப் படிப்ணப (Diploma) தைல்நிணல வகுப்புக்கு
(HSC)
பிறகு படித்திருப்பின், பள்ளியிறுதி வகுப்பு (SSLC),
தைல்நிணல வகுப்பு (HSC) ைற்றும் பட்டயப் படிப்பு (Diploma)
ஆகியவற்ணறத் தமிழ் வழியில் படித்திருக்க தவண்டும்.
in cases where a Diploma is prescribed as the educational
qualification, one shall have studied the SSLC and the
Diploma through Tamil medium of instruction or if the
Diploma is obtained after completion of Higher Secondary
Course, then one shall have studied SSLC, Higher Secondary
Course and the Diploma through Tamil medium of
instruction;

(iv)

பட்டப்படிப்பு கல்வித் தகுதியாக நிர்ையிக்கப்பட்ட தநர்வுகளில்,
ஒருவர் பள்ளி இறுதி வகுப்பு (SSLC), தைல்நிணல வகுப்பு (HSC)
ைற்றும் பட்டப்படிப்பு (Degree) ஆகியவற்ணற தமிழ்வழியில்
படித்திருக்க தவண்டும்.
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in cases where a Degree is prescribed as the educational
qualification, one shall have studied the SSLC, Higher
Secondary Course and the Degree through Tamil medium of
instruction;
(v)

முதுநிணல பட்டப்படிப்பு கல்வித் தகுதியாக நிர்ையிக்கப்பட்ட
தநர்வுகளில், ஒருவர் பள்ளி இறுதி வகுப்பு(SSLC), தைல்நிணல
வகுப்பு(HSC),
பட்டப்படிப்பு
(Degree)
ைற்றும் முதுநிணல
பட்டப்படிப்பு(PG Degree) ஆகியவற்ணறத் தமிழ் வழியில்
படித்திருக்க தவண்டும்.
in cases where a Post-Graduate Degree is prescribed as the
educational qualification, one shall have studied the SSLC,
Higher Secondary Course, Degree and the Post-Graduate
Degree through Tamil medium of instruction.”

5.

வயதுவரம்புச் சலுணககள்
AGE CONCESSION

5-A.

சிறப்பு விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உச்ச வயது வரம்பு
கீழ்க்கண்ட இனங்களுக்குப் வபாருந்தாது
The maximum age-limit prescribed in the special rules shall not
apply to the following cases:

(i)

ஒரு பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி பல்கணலக்கழக
ைானியக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கணலக்கழகத்தால்
அளிக்கப்படும் இளநிணலப் பட்டத்திற்கு (10,+2,+3) குணறவாக
இருந்தால், அப்பதவிக்கு ஆதிதிராவிடர் அல்லது ஆதிதிராவிட
(அருந்ததியர்) அல்லது பழங்குடியினர் அல்லது மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர் / சீர்ைரபினர் அல்லது இசுலாமியர்
அல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர்,
பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுலாமிய வகுப்பினர் அல்லது அணனத்து இனத்ணதச் சார்ந்த
ஆதரவற்ற விதணவ ஆகிதயார் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்
(பணி
நிபந்தணனகள்)
சட்டம்,
2016,
பிரிவு20(1)ல்
குறிப்பிடப்பட்ட குணறந்த அளவு வபாதுகல்வித் தகுதிக்கு
தைற்பட்ட வபாதுக்கல்வித் தகுதி வபற்றிருந்தால், அவருக்கு
அப்பதவிக்கான சிறப்பு விதிகளில் நிர்ையிக்கப்பட்ட உச்ச வயது
வரம்பு விதி வபாருந்தாது; அல்லது
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To the appointment of a candidate belonging to any of the
Scheduled Castes, Scheduled Caste (Arunthathiyars),
Scheduled Tribes, Backward Classes (Muslim), Backward
Classes, Most Backward Classes and Denotified Communities
or Destitute Widows of all castes, to a post included in a
service for which the Special Rules prescribe a qualification
lower than a degree (10,+2,+3) of any University
recognized by the University Grants Commission, if such
candidate possesses a general educational qualification
which is higher than that referred to in Section 20 (1) of the
Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service)
Act, 2016 and he is otherwise qualified for appointment; or

(ii)

ஒரு பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி இளங்கணலப்
பட்டைாக இருந்து, அப்பதவிக்கு, ஆதிதிராவிடர் அல்லது
ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) அல்லது பழங்குடியினர் அல்லது
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர் அல்லது
இசுலாமியர் அல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் அல்லது
பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினராயிருந்து, அல்லது
அணனத்து இனத்ணதச் சார்ந்த ஆதரவற்ற விதணவ ஆகிதயார்
பல்கணலக்கழக
ைானியக்குழுவால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
பல்கணலக்கழகங்கள் / கல்வி நிறுவனங்களால் அளிக்கப்படும்
(10,+2,+3)
இளங்கணலப்
பட்டம்
வபற்று,
அப்பட்டம்,
நிர்ையிக்கப்பட்ட
கல்வித்
தகுதிக்கு
குணறவில்லாைல்
இருந்தால் அவருக்கு சிறப்பு விதிகளில் நிர்ையிக்கப்பட்ட உச்ச
வயதுவரம்பு விதி வபாருந்தாது.
To the appointment to a post included in a service of an
applicant belonging to any of the Scheduled Castes,
Scheduled Caste (Arunthathiyars), Scheduled Tribes,
Backward Classes (Muslim), Backward Classes, Most
Backward Classes and Denotified Communities or of
Destitute Widows of all castes who hold a degree of any
University recognized by the University Grants Commission,
if the degree (10,+2,+3) he holds is not lower than the
degree prescribed in the Special Rules for appointment to
such post and if he is otherwise qualified for appointment:
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எனினும், தநரடி நியைனத்திற்கு ஒரு பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட
கல்வித் தகுதி குணறந்த அளவு வபாதுக்கல்வித் தகுதிக்கு
தைற்பட்டதாக இல்லாதிருந்தால், ஆதிதிராவிடர் அல்லது
ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) அல்லது பழங்குடியினர் அல்லது
அணனத்து இனத்ணதச் சார்ந்த ஆதரவற்ற விதணவகள்
ஆகிதயார், குணறந்தபட்ச வபாதுக்கல்வித் தகுதிணயவிட
அதிகைாக வபாதுக்கல்வித் தகுதி வபற்றிருக்காத நிணலயில்,
அப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட உச்ச வயதுவரம்பிலிருந்து ஐந்து
ஆண்டுகள் உயர்த்தி அளிக்கப்படும்.
Provided that, for direct recruitment to a post included in a
service for which the minimum qualification required is not
higher than the minimum general educational qualification,
the age limit prescribed shall be increased by five years in
respect of applicants belonging to Scheduled Castes or
Scheduled Castes (Arunthathiyars) or Scheduled Tribes or in
respect of destitute widows of all castes, who do not possess
a general educational qualification, which is higher than the
minimum general educational qualification;

எனினும், தநரடி நியைனத்திற்கு ஒரு பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட
கல்வித்தகுதி குணறந்த அளவு வபாதுக்கல்வித் தகுதிக்கு
தைற்பட்டதாக இல்லாதிருந்தால், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர் அல்லது இசுலாமியர் அல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் அல்லது பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய
வகுப்பினர் ஆகிதயார், குணறந்தபட்ச வபாதுக்கல்வித் தகுதிணய
விட அதிகைாக வபாதுக்கல்வித்தகுதி வபற்றிருக்காத நிணலயில்,
அப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட உச்சவயது வரம்பிலிருந்து
இரண்டு ஆண்டுகள் உயர்த்தி அளிக்கப்படும்.
Provided further that for direct recruitment to a post
included in a service for which the minimum qualification
required is not higher than the minimum general educational
qualification, the age limit prescribed shall be increased by
two years in respect of applicants belonging to Backward
Classes (Muslim), Backward Classes, Most Backward Classes
and Denotified Communities, who do not possess
a general educational qualification, which is higher than the
minimum general educational qualification.
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குறிப்பு/Note:
(a)

புகுமுக வகுப்புத் ததர்வு (Pre-University Examination)அல்லது
தைல்நிணலக்கல்வித் ததர்வு அல்லது தமிழ்நாடு அரசின்
வதாழில்நுட்பக்
கழகம்ைற்றும்
பயிற்சிக்குழுைம்
அல்லது
தமிழ்நாடு அரசு அல்லது பிறைாநில அரசு அல்லது இந்திய அரசால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏததனும் ஒரு கல்வி நிறுவனம் / குழுைத்தால்
வழங்கப்பட்ட பட்டயம் வபற்றவர்கள் குணறந்தபட்ச கல்வித்
தகுதிணயக்
காட்டிலும்
கூடுதலான
கல்வித்தகுதிணயப்
வபற்றவர்களாகக் கருதப்படுவர்.
A pass in Pre-University Examination or Higher Secondary
Examination or Diploma awarded by the State Board of
Technical Education and Training, Tamil Nadu or by any
Institution or Board recognized by the Government of
Tamil Nadu or any other State Government or the
Government of India, shall be deemed to be a qualification
higher than the minimum that has been referred to in the
instruction above.

(b)

பல்கணலக்

கழகத்தில் புகுமுகத் ததர்வில் (Pre-University
Examination) அல்லது தைல்நிணலப் பள்ளித்ததர்வில் அல்லது
பட்டயப்படிப்பில் இரண்டு பகுதிகளில் அல்லது ஒரு பகுதியில்
ைட்டும் ததறியுள்ள விண்ைப்பதாரர், குணறந்த அளவு
வபாதுக்கல்வித் தகுதிணயக் காட்டிலும் தைற்பட்ட கல்வித்தகுதி
வபற்றிருப்பதாகக் கருதப்பட ைாட்டார்.
An applicant who has passed only one or two parts of the
Pre-University or Higher Secondary Examination or Diploma
will not be deemed to possess a qualification higher than the
minimum general educational qualification.

5-B.

ததர்வு அறிவிக்ணக வவளியிடப்படும் ஆண்டின் ஜுணல முதல்
நாளன்று ஆதிதிராவிடர், ஆதி திராவிட - அருந்ததியர், பழங்குடியினர்,
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியர் அல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பிணனச்
சார்ந்த முன்னாள் இராணுவத்தினர் 53 வயணத நிணறவு வசய்யாைல்
இதர தகுதிகள் அணனத்தும் வபற்றிருப்பின் நியைனத்திற்கு
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தகுதியானவர்கள். ததர்வு அறிவிக்ணக வவளியிடப்படும் ஆண்டின்
ஜுணல
முதல்நாளன்று
48
வயணத
நிணறவு
வசய்யாத,
தைற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
வகுப்புகணள
சாராத
முன்னாள்
இராணுவத்தினர் இதர தகுதிகள் அணனத்தும் வபற்றிருப்பின்,
நியைனத்திற்கு தகுதியானவர்கள்.
An ex-serviceman who has not completed 48 years of age, if he
does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or
Backward Classes (other than Muslim) or Backward Classes
(Muslim) or Most Backward Classes or Denotified Communities,
and 53 years, if he belongs to Scheduled Castes or
Scheduled Tribes or Backward Classes (other than Muslim) or
Backward Classes (Muslim) or Most Backward Classes or
Denotified Communities, on the 1st day of July of the year in which
the vacancies are notified, but is otherwise qualified, shall be
eligible for appointment.
5-C.

ஜனவரி முதல்நாள் அல்லது அதற்குப் பிறகு முழுதநர
அடிப்பணடயில் ததசிய ைாைவர் பணடயில் (National Cadet Corps)
சார்நிணல அலுவலர், பயிற்றுநர்கள்(Under Officer, Instructors)
அல்லது
சார்ஜண்ட்
தைஜர்
பயிற்றுநர்களாக
தவணலயில்
அைர்த்தப்பட்டிருந்த ததசிய ைாைவர் பணடயின் முன்னாள்
ைாைவர்கள் வயதுத் தகுதிணயத் தவிர, நிர்ையிக்கப்பட்ட பிற தகுதிகள்
அணனத்ணதயும் வபற்றிருந்தால் விண்ைப்பிக்கலாம். அவர் ததசிய
ைாைவர் பணடயில் சார்நிணல அலுவலர், பயிற்றுநர்களாக அல்லது
சார்ஜண்ட் தைஜர் பயிற்றுநர்களாக எவ்வளவு காலம் பணி
புரிந்துள்ளார்கதளா அக்கால அளணவ அவர்களுணடய வயதிலிருந்து
கழித்துக் வகாள்ள அனுைதிக்கப்படுவர். இத்தணகய விண்ைப்பதாரர்
ைற்றபடி தகுதியுணடயவராகக் கருதப்பட்டால் அவருக்கான வயது
சம்ைந்தப்பட்ட விதி அரசால் தளர்த்தப்படும்.
1963

Ex-N.C.C. cadets who were employed as Under Officer, Instructors
or Sergeant-Major-Instructors in the N.C.C. on whole-time basis
on or after 1st January 1963, may also apply, if they possess all
the prescribed qualifications except age. They are allowed to
deduct from their age, the actual period of service as Under
Officers, Instructors or Sergeant-Major-Instructors in the N.C.C.
The relevant age rule will be relaxed by theGovernment in their
favour if they are otherwise found to be suitable.
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5-D.

நிர்ையிக்கப்பட்ட
குணறபாடுணடய ைாற்றுத் திறனாளிகள் இதர
தகுதிகள் அணனத்தும் வபற்றிருப்பின், நிர்ையிக்கப்பட்ட வயது
வரம்பிற்கு தைல் பத்தாண்டு வணர வயது சலுணக வபறத்
தகுதியுணடயவராவார்கள். அரசாணை (நிணல) எண்.28, ைாற்றுத்
திறனாளிகள் (DAP.3.1) நலத் துணற, நாள் 27.07.2018-ன்படி, ைற்றும்
ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிணைகள் விதி, 2017-ல் இந்திய அரசு
வகுத்துள்ள விதிகளின் படி சான்றிதழ் சைர்ப்பிக்கப்பட தவண்டும்.
Persons with benchmark disability will be eligible for age
concession up to ten years over and above the age limit
prescribed, provided they are found to be otherwise suitable. Such
applicants should produce a certificate as laid down in G.O. (Ms)
No. 28, Welfare of Differently-abled Persons (DAP 3.1)
Department, dated 27.07.2018 and in accordance with the norms
laid down by the Government of India in the Rights of Persons
with Disabilities Rules, 2017.

5-E.

பிணைத்வதாழிலாளிகள் - “சி” ைற்றும் “டி” பிரிவுகளின் கீழ்வரும்
பதவிகளுக்கு (அதாவது பதவியின் சம்பளம், ஊதிய நிணல
ரூ.35900-113500/-க்கும் குணறவாக வகாண்டணவ) விடுவிக்கப்பட்ட
பிணைத் வதாழிலாளியாக அல்லது அப்படிப்பட்டவர்களின் புதல்வராக
அல்லது திருைைைாகாத புதல்வியராக இருப்பின், ததர்வு அறிவிக்ணக
வவளியிடப்படும் வருடத்தில் ஜுணல ைாதம் முதல் நாளன்று 40வயது
நிரம்பாதவராக இருக்க தவண்டும். இவர்கள் 1976-ம் ஆண்டு
பிணைத்வதாழிலாளர் முணற (ஒழித்தல்) சட்டத்தின் வழிவணகப்படி
விடுவிக்கப்பட்ட பிணைத் வதாழிலாளிகள்என்பதற்கான சான்றிதணழக்
கீழ்கண்டப் படிவத்தில் சாதிச்சான்றிதழ் வழங்கக்கூடிய தகுதிவாய்ந்த
அலுவலரிடமிருந்து வபற்று அனுப்ப தவண்டும்.
சான்றிதழ்
--------------------- ைாவட்டம் ---------------------------வட்டம் ----------------------கிராைத்தில்
வசித்து வரும் திரு -----------------------------என்பவருணடய ைகன் /
திருைைைாகாத ைகள் திரு/வசல்வி -----------------------------------------------------1976-ம் ஆண்டு பிணைத் வதாழிலாளர் முணற (ஒழித்தல்) சட்ட
வழிவணகப் படி ----------------அன்று விடுவிக்கப்பட்டப் பிணைத்
வதாழிலாளி / இவருணடய வபற்தறார் விடுவிக்கப்பட்ட பிணைத்
வதாழிலாளி என்று சான்று அளிக்கிதறன்.
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Bonded labourers who themselves have been released from
Bonded Labour System / sons or unmarried daughters of such
released bonded labourers, can apply for posts under Groups C
and D (with a pay level below Rs.35900-113500 in the pay
matrix). They are eligible to apply if they had not completed 40
years of age on the 1st July of the year in which the vacancies are
notified.
Applicants should produce a certificate in the form specified below,
from the authority competent to issue community certificate, to
show that they have been released from Bonded Labour under the
provisions of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976.
CERTIFICATE
This is to certify that Thiru./Tmt./Selvi. ....................………is the
son / unmarried daughter of Thiru. …………………...residing at
…………………………Village ........................Taluk……........... District
has himself / herself / whose parents have been released from
Bonded Labour under the provisions of the Bonded Labour
System (Abolition) Act, 1976, on...........................

5-F.

விடுவிக்கப்பட்ட ைற்றும் பணியிலுள்ள தற்காலிகப் பணியாளர்கள் ததர்வு
அறிவிக்ணக வவளியிடப்படும் ஆண்டில் ஜுணலத் திங்கள் முதல்
நாளன்று 40வயது நிணறவணடயாைல் இருந்தால், ததர்வாணையத்தின்
அறிவிக்ணக
நாள்
வணரயில்
பணியாற்றிய
பணிக்காலத்ணத
(வதாடர்ச்சியாகதவா அல்லது வதாடர்ச்சியின்றிதயா) தம்முணடய
வயதிலிருந்து கழித்துக் கைக்கிட்டுக் வகாள்ள அனுைதிக்கப்படுவர்.
Discharged and serving temporary Government employees who
have not completed 40 years of age on the 1stJuly of the year in
which the vacancies are notified, are allowed to deduct from their
age the actual period of service rendered under the Government
(whether continuous or non-continuous) up to the date of the
Commission’s Notification.

குறிப்பு/Note:
ைாநில அரசில் பணியாற்றி, ஆட்குணறப்பு காரைைாகதவா அல்லது
ஒழுங்கு நடவடிக்ணக நீங்கலாக தவறுயாவதாரு காரைத்திற்காகதவா
பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் ைட்டுதை பணிவிடுவிப்பு
வசய்யப்பட்ட ைாநில அரசு அலுவலர்களாகக் கருதப்படுவர்.
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A discharged State Government employee is a person who was in
the employment of the State and was discharged because of
reduction in establishment or for any other reason but not on a
disciplinary proceeding.
5-G.

தநரடி நியைனத்திற்கான வயது உச்ச வரம்பு தைலும் இரண்டு
ஆண்டுகள் உயர்த்தப்பட்டு, அரசாணை (நிணல) எண். 91, ைனிதவள
தைலாண்ணைத்
(எஸ்)
துணற,
நாள்
13.09.2021
–ல்
ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
For direct recruitments, maximum age limit has been increased for
two years vide G.O.(Ms.) No. 91, Human Resources Management
(S) Department, dated 13.09.2021.

6.

ததர்வுக் கட்டைச் சலுணக
FEE CONCESSION

வணக

சலுணக

ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட அருந்ததியர்

கட்டைம் வசலுத்தத் ததணவயில்ணல

பழங்குடியினர்

கட்டைம் வசலுத்தத் ததணவயில்ணல
மூன்றுமுணற ைட்டும் கட்டைம்

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/

வசலுத்தத் ததணவயில்ணல

சீர்ைரபினர்

இசுலாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட

மூன்று முணற ைட்டும் கட்டைம்

வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய

வசலுத்தத் ததணவயில்ணல.

வகுப்பினர்

இரண்டு முணற ைட்டும் கட்டைம்

முன்னாள் இராணுவத்தினர்

வசலுத்தத் ததணவயில்ணல.

நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைாற்றுத்
திறனாளிகள்
ஆதரவற்ற விதணவ

கட்டைம் வசலுத்தத் ததணவயில்ணல
கட்டைம் வசலுத்தத் ததணவயில்ணல

50

Category

Concession

Scheduled Castes/Scheduled Caste
(Arunthathiyars)

Full Exemption

Scheduled Tribes

Full Exemption

Most Backward Classes / Denotified
Communities

Three Free Chances

Backward Classes (Other than Muslim) /
Backward Classes (Muslim)

Three Free Chances

Ex-Servicemen

Two Free Chances

Persons with Benchmark Disability

Full Exemption

Destitute Widow

Full Exemption

குறிப்பு/ Note:
(i)

முந்ணதய
விண்ைப்பங்களில்
தகாரப்பட்ட
உரிணைகளின்
அடிப்பணடயில், வைாத்த ததர்வுக்கட்டை இலவச வாய்ப்புகளின்
எண்ணிக்ணக கைக்கிடப்படும்.
The total number of free chances availed, will be calculated on the
basis of claims made in previous applications.

(ii)

விண்ைப்பதாரர் வபறும் இலவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணகயானது
வதரிவின் எந்நிணலயிலும் ததர்வாணையத்தால் சரிபார்க்கப்படும்.
The number of free chances availed by the applicant may be
verified by the Commission at any stage of the selection process.

(iii)

விண்ைப்பதாரர் தம்முணடய முந்ணதய விண்ைப்பங்கள் வதாடர்பான
தகவல்கணள ைணறத்து விண்ைப்பக் கட்டைம் வசலுத்துவதிலிருந்து
கட்டைவிலக்குத்
தவறாகக்
தகாரும்பட்சத்தில்,
அவருணடய
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படுவதுடன், ததர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் ததர்வுகள் /
வதரிவுகளில் கலந்து வகாள்வதிலிருந்து ஒருவருட காலத்திற்கு
விலக்கி ணவக்கப்படுவார்.
In case an applicant makes a false claim for exemption from
payment of application fee by suppressing information regarding
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his previous application(s), his candidature shall be rejected after
due process and he shall be debarred for a period of one year,
from appearing for examinations and selections conducted by the
Commission.
(iv)

விண்ைப்பதாரர் ததர்வுக் கட்டை விலக்கு வதாடர்பான இலவச
சலுணகணயப் வபறுவதற்கு “ஆம்” அல்லது “இல்ணல” என்ற
விருப்பங்கணள கவனைாக ததர்வு வசய்யுைாறுஅறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
விண்ைப்பம்
வவற்றிகரைாக
சைர்ப்பிக்கப்பட்டபின்னர்,
வதரிவு
வசய்யப்பட்ட விருப்பங்கணள ைாற்றம் வசய்யதவா, திருத்தம் வசய்யதவா
இயலாது..
Applicants are directed to carefully choose the options ‘Yes’ or ‘No’
regarding availing the fee concession. The choice made, cannot be
modified or edited after successful submission of online
application.

(v)

விண்ைப்பதாரர்,

விண்ைப்பதாரர்களின் தன்விவரப் பக்கத்தின்
Application History-ல் ததான்றும் தகவல்கணளப் வபாருட்படுத்தாைல்
ததர்வுக்கட்டைச்
சலுணக
இதுவணர
எத்தணன
முணற
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பணத தங்களின் வசாந்த நலன் கருதி
கைக்கிட்டு ணவத்துக் வகாள்ளுைாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
Applicants are advised in their own interest, to keep an account
of the number of times fee concession has been availed,
irrespective of the information displayed in the <Application
History> of the applicant dashboard.

(vi)

கட்டைச் சலுணக தகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பைானது
(விண்ைப்பிக்கப்பட்ட
பதவிகணளப்
வபாருட்படுத்தாைல்)
விண்ைப்பதாரருக்கு அனுைதிக்கப்பட்ட வைாத்த இலவச வாய்ப்புகளின்
எண்ணிக்ணகயிலிருந்து ஒரு வாய்ப்பு குணறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.
An application (irrespective of the post applied for) claiming fee
concession will operate to exclude one chance from the number of
free chances allowed.

(vii)

அனுைதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இலவச வாய்ப்புகணள வபற்றுக் வகாண்ட
விண்ைப்பதாரர் / ததர்வுக் கட்டைச் சலுணகணயப் வபற விரும்பாத
விண்ைப்பதாரர் / ததர்வுக்கட்டைச் சலுணகக்கு தகுதியற்ற
விண்ைப்பதாரர் ததர்வுக்கட்டைச் சலுணக வதாடர்பான தகள்விக்கு
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எதிதர “இல்ணல” என்ற விருப்பத்திணன வதரிவு வசய்ய தவண்டும்.
அவ்விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட ததர்வுக்கட்டைம் வசலுத்தும்
முணற மூலம் ததணவயான கட்டைத்திணன பின்னர் வசலுத்தலாம்.
Applicants who have availed the maximum number of free chances
permitted / applicants who do not wish to avail of the fee
concession / applicants who are not eligible for fee concession,
shall choose the option ‘No’ against the query regarding fee
concession. Such applicants shall thereafter pay the requisite fee
through the prescribed mode of payment.
(viii)

விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட ததர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த
தநரத்திற்குள் விண்ைப்பத்திணன சைர்ப்பிக்கவில்ணலவயன்றால்,
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Failure to pay the prescribed fee in time, along with the online
application, will result in the rejection of application after due
process.

7.

நியைன ஒதுக்கீடு

RESERVATION OF APPOINTMENTS
7-A.

ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிட - அருந்ததியர், பழங்குடியினர், மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியர் அல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய
வகுப்பினர்
ஆகிதயார்
இடஒதுக்கீடு
விதிகளின்படி,
வதரிவு
வசய்யப்படுவர்.
ஆதிதிராவிடர்,
ஆதி
திராவிடஅருந்ததியர்,
பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர்,
இசுலாமியர்
அல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர்
ைற்றும்
பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்ணபச் சார்ந்த விண்ைப்பதாரர், வபாது
முணறகளின் (General Turn) மூலம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்
களுக்குத் தகுதியின் அடிப்பணடயில், வதரிவு வசய்யப்படுவதற்குத்
தகுதியுணடயவராவார். அவ்வாறு வபாது முணறகள் மூலம் நிரப்பப்படும்
காலிப்பணியிடத்திற்கு, தகுதியின் அடிப்பணடயில், ஆதிதிராவிடர், ஆதி
திராவிட- அருந்ததியர், பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியர் அல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்ணபச் தசர்ந்த
விண்ைப்பதாரர் வதரிவு வசய்யப்பட்டால், அவரது வகுப்புக்காக
ஏற்கனதவ ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்ட காலிப்பணியிடத்தின் எண்ணிக்ணக
எந்தவணகயிலும் பாதிக்கப்பட ைாட்டாது.
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Where the rule of reservation of appointments for Scheduled
Castes / Scheduled Caste (Arunthathiyars) / Scheduled Tribes /
Most Backward Classes /Denotified Communities / Backward
Classes (other than Muslim) / Backward Classes (Muslim) is
applicable, selection will be made following the rule of reservation.
Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Caste
(Arunthathiyars), Scheduled Tribes, Most BackwardClasses /
Denotified Communities, Backward Classes (other than Muslim)
and the Backward Classes (Muslim) will also be eligible for
selection against the vacancies to be filled under General Turn on
the basis of merit and where a Scheduled Caste / Scheduled Caste
(Arunthathiyars) / Scheduled Tribe, Most Backward Class /
Denotified Community or Backward Class (other than Muslim) /
Backward Class (Muslim) candidate is selected on the basis of
merit against the General Turn, the vacancy reserved for that
particular community will not in any way be affected.
7-B.

வைாத்தம் கைக்கிடப்பட்டுள்ள காலிப்பணியிடங்களில், இடஒதுக்கீடு
விதி வபாருந்தும் பதவிகளாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், குணறந்த
பட்சம்
30%
வபண்
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு
இடஒதுக்கீடு
வசய்யப்படுகிறது. இடஒதுக்கீடு
விதி வபாருந்தும் பதவிகணளப்
வபாருத்தவணர,
ஒவ்வவாரு
பிரிவு
ைற்றும்
வபாதுப்பிரிவில்,
இடஒதுக்கீட்டின்
படி,
30%
காலிப்பணியிடங்கள்
வபண்
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வசய்யப்படுகிறது. வபண்கள் /
திருநங்ணககள் (வபண்கள்) விண்ைப்பதாரர் தைற்குறிப்பிடப்பட்ட 30%
இட ஒதுக்கீட்டில் தபாட்டியிட தகுதியானவர்.
தைலும், அவர்கள்
மீதமுள்ள 70%
காலிப்பணியிடங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில்,
ஆண்கள் / திருநங்ணககள் /
திருநங்ணககள் (ஆண்கள்)
விண்ைப்பதாரருடன் தசர்ந்து தபாட்டியிடத் தகுதியானவர்கள்.
A minimum of 30% of all vacancies shall be set apart for women
candidates, irrespective of the fact of whether the rule of
reservation of appointments applies to the posts or not. In respect
of the posts to which the rule of reservation of appointments
applies, 30% of vacancies shall be set apart for women
candidates, following the reservation for each communal category
as well as open category. Women / Transgender (women)
candidates shall be entitled to compete for the said 30% of
vacancies.
They shall also be entitled to compete for the
remaining 70% of vacancies along with male / Transgender /
Transgender (men) candidates.
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7-C.

தகுதியுணடய / வபாருத்தைான வபண் / திருநங்ணககள் (வபண்)
விண்ைப்பதாரர் இல்லாத இடங்களில், அந்தந்த ஒதுக்கீட்டுப் பிரிணவச்
சார்ந்த ஆண்/ திருநங்ணககள் / திருநங்ணககள் (ஆண்) நிரப்பப்படுவார்.
தைலும், இடஒதுக்கீடு வபாருந்தாத பதவிகணளப் வபாருத்தவணர, அந்த
இடைானது, அடுத்த இடங்களில் உள்ள ஆண்/ திருநங்ணககள் /
திருநங்ணககள்(ஆண்) விண்ைப்பதாரருக்கு ஒதுக்கப்படும். எனினும்,
இவ்விதி வபண்கள் அல்லது ஆண்கள் ைட்டுதை பணிபுரிய தகுதியுணடய
பதவிகளுக்குப் வபாருந்தாது.
If no qualified and suitable women / Transgender (women)
candidates
are
available
for
selection
against
such
vacancies, those vacancies shall be filled by men / Transgender /
Transgender (men) candidates belonging to the respective
communal categories. In respect of posts to which the rule of
reservation does not apply, the turn so allotted shall go to the
next male / Transgender / Transgender (men) candidate. This
clause will not apply to the recruitments meant exclusively for
men or women.

7-D.

ைாநில அரசின் கீழ் ஊதியநிணல ரூ.20600-65500/-க்கு (திருத்தப்பட்ட
சம்பளம்) மிகாத பதவிகளுக்கு வபண் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு
ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ள இடங்களில், 10% பணியிடங்கள் அந்தந்த
ஒதுக்கீட்டுப்
பிரிணவச்
சார்ந்த
ஆதரவற்ற
விதணவகளுக்கு
வழங்கப்படும். ஆதரவற்ற விதணவயில்லாத இடங்களில் அந்தந்த
ஒதுக்கீட்டுப் பிரிணவச் சார்ந்த வபண்களுக்கு/ திருநங்ணககளுக்கு
(வபண்கள்) (ஆதரவற்ற விதணவகள் தவிர) வழங்கப்படும். தகுதியான /
வபாருத்தைான ஆதரவற்ற விதணவகள் / வபண்கள் (ஆதரவற்ற
விதணவகள் தவிர) விண்ைப்பதாரர் இல்லாத பட்சத்தில், காலிப்
பணியிடைானது, அந்தந்த ஒதுக்கீட்டுப் பிரிணவச் சார்ந்த ஆண் /
திருநங்ணககள் / திருநங்ணககள் (ஆண்)
விண்ைப்பதாரரால்
நிரப்பப்படும்.
Out of vacancies reserved for women candidates in direct
recruitment, 10% of vacancies are reserved for destitute widows
who possess the prescribed qualifications for appointment to any
post under the State Government, with a pay level not exceeding
Rs.20600-65500 (Revised) in the pay matrix. If no qualified and
suitable destitute widow is available for selection, the turn so set
apart for destitute widows shall go to the women / Transgender
(women), other than destitute widows, belonging to the respective
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communal categories. In the event of non-availability of qualified
and suitable destitute widows or women / Transgender (women)
other than destitute widow candidates for selection, the vacancy
will be filled by men / Transgender / Transgender (men)
candidates, belonging to the respective communal categories.
7-E.

ஒவ்வவாரு பிரிவிலும், முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு, அரசுப்
பணிகளில் Group-C வதாகுப்பிலுள்ள பதவிகளில், பதவியின் ஊதிய
நிணல ரூ.15,900-50,400/- (திருத்தப்பட்ட சம்பளம்) அதற்கும் அதிகைாக
உணடயதும்
ஆனால்
ஊதியநிணல
ரூ.35,900-113500/-க்கு
(திருத்தப்பட்ட சம்பளம்) குணறவாகக் வகாண்ட பதவிகளில் ைட்டுதை,
5% காலிப்பணியிடம் ஒதுக்கீடு வசய்யப்படும்.
Out of the total number of vacancies, in each communal category,
5% shall be reserved for ex-servicemen in the posts which are
classified under Group ‘C’ (i.e., the posts with a minimum pay
level of Rs.15900-50400 [Revised] and above but below
Rs.35900-113500 [Revised]) in the pay matrix.

7-F.

பதவிகளுக்கான தநரடி நியைனங்களில், ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட அருந்ததியினர் (முன்னுரிணை அடிப்பணடயில்) / பழங்குடியினர் /
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர் / இசுலாமியர் அல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர்
ைற்றும் வபாதுப்பிரிவு, ஆகிய ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவுகளில், கீழ்க்காணும்
(i),
(ii)
ைற்றும் (iii) பிரிவுகணளச் சார்ந்த நிர்ையிக்கப்பட்ட
குணறபாடுணடய ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தலா 1 சதவீதமும்,
(iv) ைற்றும் (v) ஆகிய இரண்டு பிரிவுகணளச் சார்ந்த நிர்ையிக்கப்பட்ட
குணறபாடுணடய ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தசர்த்து 1 சதவீதமும்
இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
(i)

பார்ணவயற்தறார் ைற்றும் குணறந்த பார்ணவத் திறனுணடயவர்;

(ii)

காது தகளாததார் ைற்றும் தகட்புத்திறனில் ைந்தத்தன்ணை;

(iii)

ணக,
கால்களில்
குணறபாடுணடயவர்,
மூணள
வாதம்,
வதாழுதநாயிலிருந்து மீண்டவர், வளர்ச்சிக் குணறபாடுணடதயார்,
அமிலவீச்சில்
பாதிக்கப்பட்தடார்
ைற்றும்
தணசநார்
ததய்ைானமுற்தறார்;

(iv)

ஆட்டிசம், அறிவுசார் குணறபாடுணடதயார், குறிப்பிடத்தக்க
வணகயிலான கற்கும் ஆற்றலில் குணறபாடு ைற்றும் ைனநலிவு
தநாய்;
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(v)

தைற்கூறப்பட்ட (i) முதல் (iv) வணர குணறபாடுகளில் ஒன்றுக்கும்
தைற்பட்ட
குணறபாடுகணளப்
வபற்றிருத்தல்
ைற்றும்
காதுதகளாணையுடன்
பார்ணவத்திறன்
குணறவு,
உட்பட
பலவணகயான இயலாணை.

Out of the total number of appointments to be made in the
communal reservation categories, viz., Scheduled Castes /
Scheduled Caste-Arunthathiyars (on preferential basis) /
Scheduled Tribes / Most Backward Classes / Denotified
Communities / Backward Classes (other than Muslim) / Backward
Classes (Muslim) and General Turn, in the case of appointment
made by direct recruitment, 1% each shall be reserved for persons
with benchmark disabilities under categories (i), (ii) and (iii) and
1% for persons with benchmark disabilities under categories (iv)
and (v) both taken together, namely:
(i)

blindness and low vision;

(ii)

deaf and hard of hearing;

(iii)

locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured,
dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(iv)

autism, intellectual disability, specific learning disability and
mental illness;

(v)

multiple disabilities from amongst persons under categories
(i) to (iv) including deaf-blindness in the posts identified for
each disability.

ைாற்றுத் திறனாளிகள் உரிணைச் சட்டம், 2016-ன், பிரிவு 33-ன்படி,
ஒவ்வவாரு துணறயிலும் அரசால் இனம் காைப்பட்ட பதவிகள்,
நிர்ையிக்கப்பட்ட
குணறபாடுணடய
ைாற்றுத்
திறனாளி
விண்ைப்பதாரருக்கு நியைன ஒதுக்கீடு வசய்யப்படுகிறது;
Reservation for persons with benchmark disabilities shall be made
in respect of posts identified by the Government in each
department, under section 33 of the Rights of Persons with
Disabilities Act, 2016;

நிர்ையிக்கப்பட்ட
குணறபாடுணடய
ைாற்றுத்திறனாளிகள்
ஒதுக்கீட்டிற்கு, தகுதியுணடய நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய
இல்லாததபாது
அல்லது
தவறு
ைாற்றுத்
திறனாளிகள்
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தபாதுைான காரைங்களுக்காக, அந்தக் காலிப்பணியிடம் நிரப்பப்படாத
சூழல் ஏற்படும்தபாது, அப்பணியிடம் அடுத்த வதரிவிற்கு முன்வகாைர்வு
(carried forward) வசய்யப்படும். அப்தபாதும் அந்தந்த வணகயினரில்
தகுதியுணடதயார்
இல்ணலவயனில்,
தைற்கூறப்பட்ட
ஐந்து
பிரிவுகளிலிருந்து
பரிைாற்றத்தின்படி,
வதரிவு
வசய்யப்பட்டு,
அந்தக்
காலிப்பணியிடம்
நிரப்பப்படும்.
அந்த
ஆண்டிற்கான
வதரிவிலும், எந்தவணக ைாற்றுத்திறனாளிகளும் இல்ணலவயனில்,
ைாற்றுத் திறனாளிகள் அல்லாததார்கணளக் வகாண்டு அப்பணியிடம்
நிரப்பப்படும்:
எனினும், ஒரு துணறயில் காலிப்பணியிடங்களின் தன்ணை காரைைாக
அப்பணியிடங்களில்
ஒரு
குறிப்பிட்ட
வணகணயச்
சார்ந்த
ைாற்றுத்திறனாளியால் பணிபுரிய இயலாது என்றால், அரசின்
முன்அனுைதி வபற்று அப்பணியிடங்கணள 5 பிரிவுகளுக்கிணடதய
பரிைாற்றத்தின்படி நிரப்பிக்வகாள்ளலாம்.
Where in any recruitment year any vacancy cannot be filled up
due to non-availability of a suitable person with benchmark
disability or for any other sufficient reasons, such vacancy shall be
carried forward in the succeeding recruitment year and if in the
succeeding recruitment year also suitable person with benchmark
disability is not available, it may first be filled by interchange
among the five categories and only when there is no person with
disability available for the post in that year, such vacancy shall be
filled up by appointment of a person, other than a person with
disability:
Provided that if the nature of vacancies in a department is such
that a given category of person cannot be employed, the
vacancies may be interchanged among the five categories with the
prior approval of the Government.
7-G.

முன்னுரிணை
அடிப்பணடயில்,
ஆதிதிராவிடஅருந்ததியர்
வகுப்பினருக்கான
3%
இடஒதுக்கீட்டின்படி,
பணியிடங்கள்
நிரப்பப்பட்டப் பின்னரும், தகுதியான ஆதிதிராவிட – அருந்ததியர்
இருக்கும் பட்சத்தில், ஆதிதிராவிட வகுப்பினருக்கான இடஒதுக்கீட்டுப்
பிரிவிலும், தபாட்டியிடத் தகுதியானவராவர். தபாதுைான அளவு
தகுதிவாய்ந்த ஆதிதிராவிட-அருந்ததியர் வகுப்பிணனச் சார்ந்த
விண்ைப்பதாரர் இல்ணலவயனில், அப்பணியிடங்கள், அருந்ததியர்
அல்லாத, ஆதிதிராவிட வகுப்பிணனச் சார்ந்தவர்கணளக் வகாண்டு
நிரப்பப்படும்.
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Even after filling up of the 3% of posts reserved for Scheduled
Caste (Arunthathiyars) on preferential basis, if qualified Scheduled
Caste (Arunthathiyars) are still available, they shall be entitled to
compete
with
the
Scheduled
Caste
(other
than
Arunthathiyars)candidates in the inter-se merit among them and if
any posts reserved for Scheduled Caste (Arunthathiyars) remain
unfilled for want of adequate number of qualified candidates, it
shall be filled up by Scheduled Caste (other than Arunthathiyars)
candidates.

குறிப்பு/Note:
(a)

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணி நிபந்தணனகள்) சட்டம், 2016-ன்
அட்டவணை I - ல் பகுதிகள்A, B, C D ைற்றும் அட்டவணை II–ல்
பகுதிகள் A
ைற்றும் B-ல் உள்ள பட்டியல்களின்படி
ஆதிதிராவிடர்,
பழங்குடியினர்,
மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர்
ைற்றும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுலாமிய
வகுப்பினர் ஆகிதயாரின் பட்டியல்கள் பிற்தசர்க்ணகயில்
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
A list of Scheduled Castes,Scheduled Tribes, Most Backward
Classes / Denotified Communities, Backward Classes and
Backward Classes (Muslim), as listed in Parts A, B, C and D
of Schedule I and Parts A and B of Schedule II of the Tamil
Nadu Government Servants (Conditions of Service) Act,
2016, is given in the Annexure to these Instructions.

(b)

தமிழ்நாட்ணடச் தசர்ந்தவர்களாயிருந்து, இணைப்பில் காணும்
பட்டியல்களில்
குறிப்பிட்டுள்ள
சாதிகளில்
ஒன்ணறச்
சார்ந்தவராக
இருந்தால்
ைட்டுதை
அவ்விண்ைப்பதாரர்
ஆதிதிராவிடர் ைற்றும் ஆதிதிராவிட –அருந்ததியர் அல்லது
பழங்குடியினர் அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் /
சீர்ைரபினர், இசுலாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்
ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர் என்று
கருதப்படுவார். பிற ைாநிலங்கணளச் தசர்ந்தவர்கள், அப்பட்டியலில்
குறிப்பிட்டுள்ள சாதிகளில் ஒன்ணறச் சார்ந்தவர்களாக இருந்த
தபாதிலும், ஆதிதிராவிடர் ைற்றும் ஆதிதிராவிட - அருந்ததியர்
அல்லது பழங்குடியினர் அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
59

வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியர் அல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பிணனச்
தசர்ந்தவர்களாகக் கருதப்பட ைாட்டார்கள்.
Persons belonging to Tamil Nadu and to any one of the
communities mentioned in the lists shown in the Annexure
alone shall be treated as Scheduled Castes or Scheduled
Tribes or Most Backward Classes / Denotified Communities
or Backward Classes and Backward Classes (Muslim), as the
case may be. Persons belonging to other States shall not be
treated as belonging to the Scheduled Castes or Scheduled
Tribes or Most Backward Classes / Denotified Communities
or Backward Classes and Backward Classes (Muslim) even
though they may belong to any one of the communities
specified in the list.

8.

குணறந்தபட்ச வபாதுக் கல்வித் தகுதி

MINIMUM GENERAL EDUCATIONAL QUALIFICATION

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணி நிபந்தணனகள்) சட்டம், 2016, பட்டியல்
3ன் படி குணறந்தபட்ச வபாதுக்கல்வித் தகுதி என்பது கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
தகுதிகள் என்று வபாருள்படும்:
As per Schedule III of the Tamil Nadu Government Servants (Conditions
of Service) Act, 2016, the minimum general educational qualification
means the qualification specified below:
(i)

இம்ைாநிலத்தில்
உள்ள
பல்கணலக்கழகங்களில்
கல்லூரிப்
படிப்புகளுக்கு அனுைதிக்கத் தகுதி வபறும்வணகயில், பள்ளி இறுதித்
ததர்வில் ததர்ச்சி; அல்லது
A pass in the Secondary School Leaving Certificate (SSLC)
Examination with eligibility for admission to college course of
studies in the Universities in this State; or

(ii)

இம்ைாநிலத்தில் பள்ளி இறுதித் ததர்வில் ததர்ச்சி.
A pass in the Secondary School Leaving Certificate Examination of
this State.
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விளக்கம்-I /Explanation – I
ஒரு நபர் பதிவனாரு ஆண்டுகள் பள்ளி இறுதித்ததர்வு எழுதியிருந்து, ஒவ்வவாரு
பாடத்திலும் ஒதர முணறயிதலா அல்லது பகுதி முணறயிதலா 35 விழுக்காடு
ைதிப்வபண்கள் வபற்றிருந்தால் அவர் பள்ளி இறுதித்ததர்வில் ததறியவராகக்
கருதப்படுவார்.
A person who had appeared for 11-year SSLC Public Examination and obtained
35 per cent marks in each subject, either in one sitting or compartmentally,
shall be deemed to have passed the SSLC Public Examination.

விளக்கம்-II/Explanation – II

ஒரு நபர் பதிவனாரு ஆண்டு பள்ளி இறுதித்ததர்வில் ஒன்று அல்லது அதற்கு
தைற்பட்ட பாடங்களில் 35 விழுக்காடு ைதிப்வபண்கள் வபறத் தவறி, ததால்வியுற்ற
அந்தப் பாடம் அல்லது பாடங்களில் 10ஆண்டு பள்ளி இறுதித்ததர்வு எழுதி, 35
விழுக்காடு ைதிப்வபண்கள் வபற்றிருந்தாலும் பள்ளி இறுதித்ததர்வில் ததர்ச்சி
வபற்றவராகக் கருதப்படுவார்.
A person who had appeared for 11-year SSLC Public Examination and had
failed to obtain 35 per cent marks in one or more subjects but who had
appeared and obtained 35 per cent marks in the corresponding subject or
subjects in 10-year SSLC Public Examination shall be deemed to have passed
SSLC Public Examination.

விளக்கம்-III/Explanation – III

ஒரு நபர் பதிவனாரு ஆண்டு பள்ளி இறுதித்ததர்வில் விருப்பப்பாடம் எடுத்துப் படித்து,
அந்த விருப்பப் பாடத்தில் ததால்வியணடந்திருந்து, விருப்பப்பாடத்ணதத் தவிர ைற்ற
அணனத்துப் பாடங்களிலும் 35 விழுக்காடு ைதிப்வபண்கள் வபற்றிருந்தாலும் பள்ளி
இறுதித்ததர்வில் வவற்றி வபற்றவராகக் கருதப்படுவார்.
A person who had studied optional subjects in 11-year SSLC and failed in the
optional subjects, but had obtained 35 per cent marks in all other subjects
except the optional subjects in 11-year SSLC Public Examination, shall be
deemed to have passed the SSLC Public Examination.

விளக்கம்-IV/Explanation – IV

ஒரு நபர், தமிழ்நாடு திறந்தவவளிப் பள்ளிக் குழுைத்தினால் நடத்தப்படும் பத்தாம்
வகுப்பு அரசுத்ததர்வு எழுதி வவற்றி வபற்றிருந்தால் பள்ளி இறுதித்ததர்வில் வவற்றி
வபற்றவராகக் கருதப்படுவார்.
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A person who had appeared and passed the 10th Standard Government
Examination conducted by the Board of Open School, Tamil Nadu shall be
deemed to have passed the SSLC Public Examination.
9.

கல்வி/ வதாழில்நுட்பக் கல்வித் தகுதி

EDUCATIONAL / TECHNICAL QUALIFICATIONS

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணி நிபந்தணனகள்) சட்டம் 2016,
பிரிவு 25-ன் படி ,எந்தவவாரு நபரும், கீழ்கண்ட தகுதிகணளப்
வபற்றிருக்கவில்ணலவயனில்,
எந்த
ஒரு
பணியிதலா,
தரத்திதலா,
இனத்திதலா அல்லது தர நிணலயிதலா அல்லது எந்த ஒரு பதவியிதலா
நியமிக்க தகுதியற்றவராவார்:
(i)

சிறப்பு விதிகளில் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளவாறு சிறப்புத் தகுதிகணளப்
வபற்றிருக்க தவண்டும், சிறப்புத் ததர்வுகளில் ததர்ச்சி வபற்றிருக்க
தவண்டும்.

(ii)

சிறப்புத் தகுதிகள் அல்லது அரசின் சிறப்புத் ததர்வுகளுக்கு அதிகைான
அல்லது இணையான பிற தகுதிகணளப் வபற்றிருக்க தவண்டும்.

As per Section 25 of the Tamil Nadu Government Servants (Conditions
of Service) Act, 2016, no person shall be eligible for appointment to any
service, class, category or grade or any post borne on the cadre thereof
unless he,—
(i)

possesses such special qualifications and has passed such special
tests as may be prescribed in that behalf in the special rules; or

(ii)

possesses such other qualifications as have been declared to be
higher than or equivalent to the said special qualifications or
special testsby the Government.

விளக்கம்-I /Explanation-I
சிறப்பு விதிகளில் நியைனத்திற்கான கல்வித் தகுதியாக பட்டயம்
அல்லது இளங்கணலப் பட்டம் அல்லது முதுகணலப் பட்டம் என
நிர்ையிக்கப்பட்டிருப்பின், அது,
(i)

நிர்ையிக்கப்பட்ட பட்டயக் கல்வித்தகுதியிணன, பள்ளியிறுதி வகுப்பு
அல்லது தைல்நிணல வகுப்பு முடித்தப் பின்னர் [10+3 (மூன்று வருட
பட்டயம்)] அல்லது [10+2+2(Lateral Entry)] வபற்றிருக்க தவண்டும்;
அல்லது
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(ii)

நிர்ையிக்கப்பட்ட
இளங்கணலப்
பட்டக்கல்வித்
தகுதியிணன,
பள்ளியிறுதி வகுப்பு ைற்றும் தைல்நிணல வகுப்பு முடித்தப் பின்னர்,
பல்கணலக்கழக
ைானியக்
குழுவால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
பல்கணலக்கழகம் / கல்வி நிறுவனத்திடமிருந்து வபறப்பட்ட பட்டம்
(10+2+3
அல்லது அதற்கும் தைல், என்ற வரிணச முணறயில்
வபறப்பட்ட பட்டம்); அல்லது

(iii)

நிர்ையிக்கப்பட்ட முதுகணலப் பட்டம் கல்வித் தகுதியிணன,
பள்ளியிறுதி வகுப்பு ைற்றும் தைல்நிணல வகுப்பு ைற்றும் இளங்கணலப்
பட்டம் ஆகியவற்ணற முடித்தப் பின்னர் பல்கணலக்கழக ைானியக்
குழுவால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
பல்கணலக்கழகம்
/
கல்வி
நிறுவனத்திடமிருந்து (10+2+3+2அல்லது 3 என்ற வரிணச முணறயில்)
வபறப்பட்ட முதுகணலப் பட்டம் அப்பதவிக்கான கல்வித் தகுதியாக
கருதப்படும்.

In cases where the Special Rules prescribe a diploma or a degree or a
post-graduate degree as a qualification for appointment, then,
(i)

a diploma obtained, after completion of SSLC or Higher Secondary
Course [10+3 (3 Years Diploma)] or [10+2+2 (Lateral Entry)]; or

(ii)

a degree obtained, after completion of SSLC and Higher Secondary
Course (10+2+3 or more); or

(iii)

a post-graduate degree obtained, after completion of SSLC, Higher
Secondary Course and a degree (10+2+3+2 or 3)

from any University or Institution recognized by the University Grants
Commission shall be recognized as the qualification.

விளக்கம்-II /Explanation-II
5

[சிறப்பு விதிகளில் குறிப்பிட்ட பாடத்தில் பட்டயம் என கல்வித்தகுதி
நிர்ையிக்கப்பட்டிருப்பின், அப்பாடத்தில் வபற்ற இளங்கணலப் பட்டம்
உயர்கல்வித் தகுதியாகக் கருதப்படும்.
In cases where the special rules prescribe a diploma in a particular
subject as qualification, then, a degree in that subject shall be deemed
5

to be a higher qualification] .
__________________________________________________________
5. Amended vide Commission’s Orders dated 02.11.2022.
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விளக்கம்-III/Explanation-III
சிறப்பு விதிகளில் ஒரு நியைனத்திற்கு கல்வித்தகுதி அல்லது வதாழில்நுட்பக்
கல்வித்தகுதி இவற்றுடன் கூடுதலாக நணடமுணற அனுபவம் அல்லது
பிற
அனுபவம்
நிர்ையிக்கப்பட்டிருப்பின்,
கல்வித்தகுதி
அல்லது
வதாழில்நுட்பக்
கல்வித்தகுதியிணன
வபற்ற
பின்னதர,
அந்த
அனுபவங்கணளப் வபற்றிருக்க தவண்டும் (சிறப்பு விதிகளில் குறிப்பிட்டு
வசால்லப்பட்டிருந்தாலன்றி).
In cases where the special rules prescribe a period of practical or other
experience in addition to educational or technical qualification, for an
appointment, such a period of practical or other experience, as the case
may be, should have been acquired after obtaining the educational or
technical qualification prescribed for such appointment unless otherwise
specified in the special rules.

குறிப்பு/ Note:
(a)

விண்ைப்பதாரர் அறிவிக்ணக நாளன்தறா அல்லது அறிவிக்ணக
நாளுக்கு முன்னதாகதவா நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வி / வதாழில்நுட்பத்
தகுதிகணளப் வபற்றிருக்க தவண்டும்.
Candidates must possess the prescribed educational / technical
qualification, on or before the date of notification.

(b)

இணைக்கல்வித்
தகுதி
வபற்றிருப்பதாக
உரிணை
தகாரும்
விண்ைப்பதாரர், இணைக்கல்வித் தகுதி என அறிவிக்கப்பட்ட

அரசாணையிணன/ பிற ஆவைங்கணள சான்றாவைைாக ததர்வுக்கான
அறிவிக்ணக நாளுக்கு முன்னதாகதவா அல்லது அறிவிக்ணக
நாளன்தறா வபற்று ணவத்திருக்க தவண்டும்.
தைலும், அந்த
அரசாணையிணன ததர்வாணையம் தகாரும்வபாழுது, சைர்ப்பிக்க
அல்லது பதிதவற்றம் வசய்ய தவண்டும்.
Candidates claiming equivalence of qualification should possess
evidence for such claim in the form of G.O./ other documents,
issued on or before the date of notification and the same has to be
produced or uploaded when called for.
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10.

தமிழ் வைாழியில் தகுதி

QUALIFICATION IN TAMIL

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணி நிபந்தணனகள்) சட்டம், 2016 பிரிவு21ன் படி
எவரும், ைாநிலத்தின் ஆட்சிவைாழியில், அதாவது தமிழில் தபாதுைான அறிவு
வகாண்டிருந்தாலன்றி தநரடி நியைனத்தின் மூலைாக எந்தப் பணியிலும்
பணியைர்த்தப்படுவதற்கு தகுதியுணடயவர் அல்லர்:
எனினும், எந்தப் பணியிடத்திற்கு நியைனம் நணடவபற இருக்கிறததா அந்தப்
பணியிடத்திற்கு பணி நியைனம் வசய்ய, பிறவணககளில் தகுதியுணடயவராக
இருக்கும் ஒருவர், அப்பணியிடத்திற்கு விண்ைப்பிக்கும்தபாது, தபாதுைான
தமிழறிவு வகாண்டிருக்கவில்ணலவயன்றாலும் அவர் அந்தப் பணியிடத்திற்கு
விண்ைப்பிக்கலாம். விண்ைப்பதாரர் வதரிவு வசய்யப்பட்டு, பணியைர்த்தம்
வசய்யப்பட்டால், பணிநியைனம் வசய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு
ஆண்டுகளுக்குள் ததர்வாணையத்தினால் நடத்தப்வபறும் இரண்டாம்வகுப்பு
வைாழித் ததர்வில் (முழுத்ததர்வு) தமிழில் ததர்ச்சி வபற்றிருக்க தவண்டும்.
தவறினால், அவர் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்.
As per Section 21 of the Tamil Nadu Government Servants (Conditions
of Service) Act, 2016, no person shall be eligible for appointment to any
service by direct recruitment unless he has an adequate knowledge of
the official language of the State, namely, Tamil:
Provided that a person, being otherwise qualified for appointment to the
post to which recruitment is to be made, may apply for recruitment to
the post, despite the fact that, at the time of such application, he does
not possess an adequate knowledge of Tamil. If selected and appointed,
such a candidate should pass the Second Class Language Test (Full Test)
in Tamil conducted by the Commission, within a period of two years
from the date of appointment, failing which he will be discharged from
service.

விளக்கம்/ Explanation
பின்வரும் தகுதிணயப் வபற்றிருக்கும் ஒருவர் தமிழில் தபாதிய தகுதி
உணடயவராகக் கருதப்படுவர். ஒரு பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி
குணறந்தபட்ச வபாதுக்கல்வித் தகுதியாகவும் அதற்கு தைலும் இருந்தால்,
பள்ளியிறுதிப் வபாதுத்ததர்வு (எஸ்.எஸ்.எல்.சி.) அல்லது அதற்கு சைைான
ததர்வு / தைல்நிணல வகுப்பு (பன்னிவரண்டாம்வகுப்பு) / பட்டப் படிப்பு/ அதற்கும்
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தைற்பட்ட கல்வித்தகுதிகளில் தமிணழ ஒரு வைாழிப்பாடைாக எடுத்துத் ததர்ச்சி
வபற்றிருக்க தவண்டும் அல்லது உயர்நிணலப்பள்ளிப் படிப்பில் தமிணழப்
பயிற்றுவைாழியாகக் வகாண்டு பள்ளியிறுதிப் வபாதுத்ததர்ணவ அல்லது
அதற்கு இணையான ததர்விணனத் தமிழில் எழுதித்ததர்ச்சி வபற்றிருக்க
தவண்டும் அல்லது ததர்வாணையத்தினால் நடத்தப்வபறும் இரண்டாம்வகுப்பு
வைாழித்ததர்வில் (முழுத்ததர்வு) தமிழில் ததர்ச்சி வபற்றிருக்க தவண்டும்.
For this purpose a person shall be deemed to possess an adequate
knowledge of Tamil if, in the case of a post for which the educational
qualification prescribed is the Minimum General Educational Qualification
and above, he has passed the SSLC examination or its equivalent
examination / HSC / Degree, etc., with Tamil as one of the languages or
studied the High School Course in Tamil medium and passed the SSLC
examination or its equivalent examination in Tamil medium; or passed
the Second Class Language Test (Full Test) in Tamil conducted by the
Commission.

சில பதவிகளுக்கான வதரிவு ைற்றும் பணி நியைனத்திற்கு, குறிப்பிட்ட
நிணலயில் தமிழறிவு கட்டாயம் என சிறப்பு விதிகளில் நிர்ையிக்கப்பட்ட
விண்ைப்பதாரர்
நிர்ையிக்கப்பட்ட
தமிழறிவிணன
நிகழ்வுகளில்,
வபற்றிருந்தால் ைட்டுதை வதரிவிற்கு தகுதியுணடயவராவார்.
In the case of recruitment to posts for which the Special Rules prescribe
a mandatory knowledge of Tamil at a specified level, as a pre-requisite
to selection and appointment, candidates possessing such prescribed
knowledge of Tamil alone shall be eligible for selection.

11.

பிற நிபந்தணனகள்

OTHER CONDITIONS
11-A.

குறிப்பிட்டு
வசால்லப்பட்டிருந்தாலன்றி,
அறிவிக்கப்பட்ட
காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணகயானது ததாராயைானதாகும்.
தைலும்,
அணவ
கீதழ
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு
ைாறுதலுக்குட்பட்டதாகும்:
Unless and otherwise specified, the number of vacancies notified is
approximate and is liable to modification as indicated below:
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ஒதரநிணல அல்லது ஒன்றுக்கு தைற்பட்ட நிணலகளில் நணடவபறும்
எழுத்துத் ததர்வுகணள அடிப்பணடயாகக் வகாண்டு நடத்தப்படும்
வதரிவுகளில், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணகயானது, வதரிவின்
எந்த நிணலயிலும், அதாவது வகாள்குறிவணகத் ததர்வு /விரிந்துணரக்கும்
வணகத் ததர்வு முடிவுகள் வவளியாகும் முன்னதரா அல்லது கலந்தாய்வு
வதாடங்குவதற்கு முன்னதரா ைாறுதலுக்குட்பட்டதாகும்.
In the case of selections based on a single level written
examination (multiple choice based objective type examination) /
multiple level written examination [comprising of a preliminary
examination (multiple choice based objective type examination)
and main written examination (descriptive type examination)]
alone, the vacancies are liable to be modified at any stage of the
recruitment, viz., before publication of the results of the written
examination (multiple choice based objective type examination or
descriptive type examination) / beforethe start ofcounselling,
as the case may be.

ஒதரநிணலயில் நணடவபறும் எழுத்துத்ததர்வுடன் கூடிய தநர்முகத்
ததர்வின் அடிப்பணடயிதலா அல்லது ஒன்றுக்கும் தைற்பட்ட
நிணலகளில்
நணடவபறும்
எழுத்து
ததர்வுகளுடன்
கூடிய
தநர்முகத்ததர்வின் அடிப்பணடயிதலா நடத்தப்படும் வதரிவுகளில்,
காலிப்பணியிடங்களின்
எண்ணிக்ணகயானது,
வதரிவின்
எந்த
நிணலயிலும்,
அதாவது,
வகாள்குறிவணக
எழுத்துத்ததர்வு
/
விரிந்துணரக்கும்வணக எழுத்துத்ததர்வு முடிவுகள் வவளியாகும்
முன்னதரா
/
தநர்முகத்
ததர்விற்கு
விண்ைப்பதாரர்
அனுைதிக்கப்படுவதற்கு முன்னதரா / தநர்முகத்ததர்வு முற்றிலும்
நிணறவணடவதற்கு முன்னதரா ைாறுதலுக்குட்பட்டதாகும்.
In the case of selections based on a single level written
examination
(multiple
choice
based
objective
type
examination)and oral test / multiple level written examination
[comprising of a preliminary examination (multiple choice based
objective type examination) and main written examination
(descriptive type examination)] and oral test, the vacancies are
liable to be modified at any stage of the recruitment, viz., before
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publication of the results of the written examination (multiple
choice based objective type examination or descriptive type
examination) / before admission of candidates to the oral test /
before
conclusion
of
the
oral
test,
as
the
case
may be.

காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணகயில் திருத்தம் வசய்யப்படுகின்ற
வபாழுது,
ததர்விற்கான
அறிவிக்ணகயில்
குறிப்பிடப்பட்ட
விகிதாச்சாரத்தின்படி, அடுத்தடுத்த நிணலகளுக்கு ததர்வு வசய்யப்பட்ட
விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகயில் ைாற்றம் வசய்யப்படும். எனினும்,
காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணகயில் ஏற்படும் உயர்வு, எந்தவவாரு
நிணலயிலும், அதற்கு முந்ணதய நிணலகளில் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட
விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகயில் எவ்வித ைாற்றத்ணதயும்
ஏற்படுத்தாது.
Whenever the vacancies are revised, the number of candidates
selected to the successive stages would also be revised
commensurately, in accordance with the ratio originally notified for
the recruitment. Increase in vacancies in the later stages of the
recruitment would not in any case entail the consideration of
candidates unsuccessful in the previous stages.
11-B.

ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் முன்னால் / ததர்வு எழுதுவதற்கு
முன்னால்,
ததர்வாணைய
அறிவிக்ணக
நாளன்று,
அறிவிக்ணகயில்
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள
வயது,
கல்வித்தகுதி,
இலவசக் கட்டை வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணக வதாடர்பான
அணனத்து நிபந்தணனகணளயும் பூர்த்தி வசய்து, ததர்வுக்கான
அணனத்து
தகுதிகணளயும்
வபற்றிருப்பணத
விண்ைப்பதாரர்
உறுதி வசய்து வகாள்ள தவண்டும். ததர்வின் அணனத்து
நிணலகளுக்கும்
விண்ைப்பதாரர்
அனுைதிக்கப்படுவது,
விண்ைப்பதாரர் தகுதி நிபந்தணனகணள பூர்த்தி வசய்வதற்குட்பட்டதும்
முற்றிலும் தற்காலிகைானதாகும்.
Before applying for / appearing for the examination, the applicants
should ensure their eligibility for such examination and that they
fulfil all the conditions in regard to age, educational qualifications,
number of chances for fee concession, etc., as prescribed by the
Commission’s notification. Their admission to all stages of the
examination will be purely provisional, subject to their satisfying
the eligibility conditions.
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11-C.

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்படும்
தகவல்களின் அடிப்பணடயில் ைட்டுதை, விண்ைப்பதாரர் தகாரும்
பிறந்த தததி, கல்வித் தகுதி / வதாழில்நுட்பக் கல்வித்
தகுதி, பணி முன்அனுபவம், சமூகப் பிரிவு, இருப்பிடம், விருப்பப்பாடம்,
ததர்வு எழுத வதரிவு வசய்யப்பட்ட வைாழி (விரிந்துணரக்கும் வணகத்
ததர்வு), சிறப்புப் பிரிவுகளான, தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்தறார் /
நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைாற்றுத் திறனாளிகள் / முன்னாள்
இராணுவத்தினர் / ஆதரவற்ற விதணவகள் முதலியன ஏற்றுக்
வகாள்ளப்படும். தைற்குறிப்பிட்ட தகவல்கணளத் ததர்வாணையம்
ஐயைறத் வதரிந்து, ஏற்றுக் வகாள்ளும் வணர விண்ைப்பதாரரின்
விண்ைப்பம் தற்காலிகைாக ைட்டுதை ஏற்கப்படும். எழுத்துத் ததர்வு /
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு / தநர்முகத் ததர்வு / கலந்தாய்விற்கு
அனுைதிக்கப்படுவது அல்லது வதரிவு வசய்யப்பட்தடார் பட்டியலில்
தற்காலிகைாக
விண்ைப்பதாரரின்
வபயர்
தசர்க்கப்படுவதால்
ைட்டுதை,
ஒரு
விண்ைப்பதாரர்
பதவி
நியைனம்
வபற
உரிணை அளிக்கப்பட்டவராக ைாட்டார். எனதவ, விண்ைப்பதாரரின்
விண்ைப்பம் எல்லா நிணலகளிலும் தற்காலிகைானது ைற்றும்
விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றாதலா
ததர்வாணைய அறிவுணரகள் அல்லது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளன
என்று கண்டறியப்பட்டாதலா, எந்நிணலயிலும், வதரிந்வதடுக்கப்பட்ட
பின்னர்கூட, விண்ைப்பத்ணத
நிராகரிக்கும் உரிணை ததர்வாணையத்திற்கு உண்டு.
The claims of the applicants with regard to the date of birth,
educational/ technical qualifications, experience, community,
nativity, optional subject, choice of language in which the
examination is to be written (in the case of descriptive
type examination), special categories like persons studied in
Tamil
medium/persons
with
benchmark
disability
/
ex-serviceman / destitute widow, etc., are accepted, based only
on the details furnished by them in their online applications.
The admission of candidature, therefore, will be provisional and
subject to the satisfaction of the Commission regarding their
claims. Mere admission to the written examination / certificate
verification / oral test / counselling or inclusion of name in the
selection list will not confer on the candidates any right to
appointment. The candidature is therefore, provisional at all
stages and the Commission reserves the right to reject
candidature at any stage after due process, even after selection
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has been made, if a wrong claim or violation of rules or
instructions is confirmed.
11-D.

இணையவழி விண்ைப்பத்ணத சைர்ப்பித்த பிறகு, விண்ைப்பதாரரால்
எழுப்பப்படும் உரிணைதகாரல்கள் எதுவும் ஏற்றுக் வகாள்ளப்படைாட்டாது.
Any claim by an applicant made after the submission of an online
application will not be entertained.

11-E.

விண்ைப்பதாரர்,
அவ்வப்வபாழுது
ததர்வாணையத்தினால்
வவளியிடப்படும் அறிவிக்ணகயின் அடிப்பணடயில், ஒவ்வவாரு
ததர்வுக்கும், தனித்தனிதய இணையவழியில் விண்ைப்பத்திணன,
விண்ைப்பதாரர்களுக்கான
அறிவுணரகளுக்கிைங்க
சைர்ப்பிக்க
தவண்டும்.
Applicants are advised to apply online separately for each
recruitment based on thenotifications being issued by the
Commission from time to time, in accordance with the instructions
to applicants.

11-F.

விண்ைப்பதாரர்
விண்ைப்பத்ணத
இணையவழியாக
சைர்ப்பிக்கும்தபாது ஆவைங்கணளதயா அல்லது இணையவழி
விண்ைப்பத்தின் நகணலதயா ததர்வாணைய அலுவலகத்துக்கு
அனுப்பத் ததணவயில்ணல. எனினும், விண்ைப்பதாரர் இணையவழி
விண்ைப்பத்தில்
/
ஒருமுணறப்
பதிவில்
கீழ்க்காணும்
உரிணைதகாரல்களுக்கு ஆதாரைாக தகாரப்படும் தகவல்களான
சான்றிதழ்எண், சான்று வழங்கும் அலுவலர் ைற்றும் சான்று வழங்கிய
நாள் தபான்ற விவரங்கணள கட்டாயம் அளிக்க தவண்டும். அளிக்கத்
தவறினால், பின்னர் அதற்கான உரிணை தகாரமுடியாது.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

சமூகப்பிரிவு/வகுப்பு
கல்வித் தகுதி
தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்தறார்
ஆதரவற்ற விதணவ
முன்னாள் இராணுவவீரர்
நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைாற்றுத்திறனாளி
திருநங்ணககள்
ைருத்துவ / வழக்குணரஞர் ைன்ற பதிவு
ஓட்டுநர் உரிைம், தபான்றணவகள்
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Applicants need not send any copies of certificates / application to
the Commission. However, they must furnish details such as
certificate number, issuing authority and date of issue, required in
the online application / One Time Registration, in support of the
following claims, failing which such claims shall not be permitted.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

11-G.

Community
Educational Qualification
Persons Studied in Tamil Medium.
Destitute Widow
Ex-serviceman
Person with Benchmark Disability
Transgender
Medical / Bar Council Registration
Driving Licence, etc.

நியைனத்திற்கு
தபாட்டியிடத்
தகுதியுணடயவர்
எனத்
ததர்வாணையத்தால்
கருதப்படும்
விண்ைப்பதாரர்,
ததர்வாணையத்தால்
அணழக்கப்பட்டால்,
வசன்ணன
அல்லது
ைாநிலத்தின் பிற ணையங்களுக்கு தனது வசாந்தச்வசலவில் வருவதற்கு
தயாராக இருத்தல் தவண்டும்.
An applicant found by the Commission qualified to compete for the
selection must be prepared to appear when summoned before the
Commission at Chennai, or at any other centre in the State, at his
own expense.

11-H.

விண்ைப்பதாரர் ஒருவணர ததர்வாணையம் வதரிந்வதடுப்பதால்
ைட்டுதை
அவர்
அரசுத்துணறயில்
பணிநியைனம்
வபற
உத்தரவாதைளிப்பதாகாது.
Selection of a candidate by the Commission carries with it no
guarantee of appointment in a Government department.
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12.

தகுதி நீக்கம், முதலியன
DEBARMENT, ETC.

12-A.

கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கலம்2ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்ற
நடவடிக்ணககளுக்காக கலம்3ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்திற்கு
விண்ைப்பதாரர்
ததர்வாணையத்தால்
ததர்வவழுதுவதிலிருந்து
விலக்கி ணவக்கப்படுவர். இது ைட்டுைல்லாைல், அட்டவணையில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில நடவடிக்ணககளுக்காக விண்ைப்பதாரரின்
விண்ைப்பங்கள்
நிராகரிக்கப்படும்
அல்லது
விணடத்தாள்/
விணடப்புத்தகம்
வசல்லாததாக்கப்படும்.
அத்தணகய விண்ைப்பதாரரின் மீது சில இனங்களில் அட்டவணையில்
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு குற்றவியல் நடவடிக்ணகயும் எடுக்கப்படும்.
The period for which candidates shall be debarred from appearing
for the examinations / participating in the recruitment processes
conducted by the Commission are shown in column (3) against the
respective offences shown in column (2). Besides debarment, the
candidate shall also be liable to rejection of candidature after due
process, invalidation of answer papers, as the case may be.
Criminal action may also be initiated against such candidates,
wherever indicated.
…அட்டவணை/ Table
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வ.
எண்
Sl.
No.

Nature of Offence

விலக்கி
ணவக்கப்படும் காலம்

(1)

(2)

(3)

1.

குற்றத்தின் தன்ணை /

ததர்வாணையத்தின் தணலவர்,
உறுப்பினர்கள், வசயலாளர், ததர்வுக்
கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், பிறஅலுவலர்கள்
அல்லது ஊழியர்களின் ஆதரணவப் வபற
தநரடியாகதவா, கடிதத்தின் மூலைாகதவா,
உறவினர், நண்பர், காப்பாளர், அலுவலர்
அல்லது தவவறாருவர் மூலைாகதவா
வசல்வாக்ணக வசலுத்த முயற்சித்தல்
Attempts to influence the Chairman, Members
of the Commission, Secretary, Controller of
Examinations or any officer or staff of the
Commission, personally / by letter / through
relatives, friends, patrons, officials or other
persons.

2.

சாதிச் சான்றிதழ் / ஆதரவற்ற விதணவச்
சான்றிதழ்/ ஊனமுற்தறார் சான்றிதழ் /
முன்னாள் இராணுவ வீரருக்கான சான்றிதழ்
/ திருநங்ணககளுக்கான சான்றிதழ் /
தமிழ்வழியில் பயின்தறாருக்கான சான்றிதழ்
தபான்ற சான்றிதழ்கணள தபாலியாக
சைர்ப்பித்தல், ஆவைங்கள் அல்லது
சான்றிதழ்களில் ஏததனும் திருத்தங்கள்
அல்லது தசதங்கணள ஏற்படுத்துதல்
Production of bogus community / destitute
widow / differently abled / ex-serviceman /
transgender / person studied in Tamil medium
certificates, etc. Tampering or alteration in the
documents or certificates.
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Period of Debarment

மூன்று ஆண்டுகள்

Three Years

நிரந்தரைாக
ைற்றும் குற்றவியல்
நடவடிக்ணககளும்
எடுக்கப்படும்.

Permanent
Initiation of criminal
action

வதரிவு வதாடர்பான பணிகளின்
எந்தநிணலயிலும் கீழ்க்கண்ட உண்ணைகணள
ைணறத்தல்:

ஓராண்டு

(i) முந்ணதய ததர்வுகளில் கலந்து

3.

வகாண்டது ைற்றும் இலவச
சலுணகயிணனப் பயன்படுத்தியது.
(ii) அரசு அல்லது ைத்திய-ைாநில அரசின் கீழ்
உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி
ைன்றங்கள், வபாதுத்துணற
நிறுவனங்கள், சட்டத்தின் வாயிலாக
நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள்,
அரசுத்துணறக் கழகங்கள்,
பல்கணலக்கழகங்கள் முதலியவற்றில்
முணறயாகதவா / தற்காலிகைாகதவா
பணிபுரிந்து வருவது/ பணிபுரிந்தது
(iii) குற்றவியல் நிகழ்வுகள், ணகதானது,
குற்றங்களுக்கான தண்டணன வபற்றது,
ஒழுங்கு நடவடிக்ணககள் முதலியன
(iv) ைத்திய அரசுப் பணியாளர்
ததர்வாணையம் / ைாநில அரசுப்
பணியாளர் ததர்வாணையங்கள் / இதர
முகணைகளினால் ததர்வு எழுதும்
உரிணை இரத்து வசய்யப்பட்டது அல்லது
தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது.
Suppression of material information, at any
stage of the selection process, regarding:
(i) Previous appearances or availing free
chances.
(ii)

Regular / temporary employment in
Government or Quasi-Government
organizations, local bodies, public sector
units, statutory bodies, public
corporations, Universities, etc.

(iii) Criminal cases, arrests, convictions,
disciplinary proceedings, etc.
(iv)

Debarment or disqualification by Union
Public Service Commission / State Public
Service Commissions / other agencies
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One Year

4.

ததர்வணறயின் உள்தள மின்னணு
சாதனங்களான வசல்லிடப்தபசிகள்,
நிணனவூட்டுக் குறிப்புகள் உள்ளடக்கிய
கடிகாரம் ைற்றும் தைாதிரங்கள்(watches and
rings with inbuilt memory), புளூடூத்
உபகரைங்கள்(Blue tooth devices), வதாடர்பு
சிப்புகள்(communications chips) , தவறு
ஏததனும் மின்னணு உபகரைங்கள்
ஆகியவற்ணற ணவத்திருத்தல், அணறக்
கண்காணிப்பாளர் / தவறு அலுவலர்கள்
அல்லது வவளிநபரின் உதவிணய நாடுதல்
Possession of electronic devices such as
cellular phones, watches and rings with
in-built memory notes, Bluetooth devices,
communication chip, any other electronic
devices inside the examination room and also
seeking the help of / assistance of any official
/ invigilator / any outsider in answering
question,

5.

ததர்வணறயின் உள்தள மின்னணு
சாதனங்கள்அல்லாத P & G Design Data
புத்தகம், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், வழிகாட்டிக்
ணகதயடுகள், ணகப்ணபகள், ைற்றும் இதர
அனுைதிக்கப்படாத வபாருட்கணள
ணவத்திருத்தல்
Possession of non-electronic devices such as
P&G Design Data Book, books, notes, guides,
handbags, other non-permitted materials, etc.
inside the examination room.
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நிரந்தரைாக

Permanent

மூன்றுஆண்டுகள்

Three Years

6.

சகததர்வர்களுடன் கலந்தாதலாசித்தல்,
சகததர்வர்கணளப் பார்த்து எழுதுதல்/
ைற்றவர்கணள தன்னிடமிருந்துப் பார்த்து
எழுத அனுைதித்தல், புத்தகங்கள் அல்லது
அச்சிடப்பட்ட /தட்டச்சு வசய்யப்பட்ட/
ணகயினால் எழுதப்பட்ட குறிப்புகணளப்
பார்த்து எழுதுதல் தபான்றணவ.
Consulting with other candidates, copying
from other candidates, permitting others to
copy from his / her answer paper, copying
from books or notes which are printed /
typewritten / hand written, etc.

பட்டியலில் தைற்கூறப்பட்ட இனங்கணளத்
தவிர, ததர்வு அணறயின் உள்தளதயா அல்லது
வவளியிதலா, ஏததனும் ஒழுங்கீனம் அல்லது
முணறதகடுகளில் ஈடுபடுதல்.
7.

8.

மூன்றுஆண்டுகள்

Three Years

மூன்றுஆண்டுகள்

In addition to the offences listed herein, the
involvement of candidates in any indiscipline
or irregular practices within / outside the
examination room.

Three Years

விணடகளுக்கு வதாடர்பில்லாத ததணவயற்ற
குறியீடுகள், தரக்குணறவான ைற்றும்
ஆபாசைான வசாற்கணள விணடத்தாள்களில்
எழுதுதல்.

மூன்று ஆண்டுகள்

Written certain unwarranted remarks
unconnected with answers to the subject
concerned in the answer books, etc., i.e.,
vulgar, derogatory and obscene language.
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Three Years

9.

10.

விணடத்தாள்கணள தாராளப்தபாக்குடன்
திருத்துைாறு அல்லது அதிக
ைதிப்வபண்கணள வழங்குைாறு அல்லது
பரிதவாடு திருத்தும்படியும் ததர்வாளணரக்
தகாருதல்

ஓராண்டு

Appeal to the examiners in the answer books,
to value liberally or to award more marks or to
be sympathetic, etc.

One Year

ததர்வாளணர அணுகுதல் அல்லது
ததர்வாளணர அணுக முயற்சித்தல் அல்லது
அவர் சார்பாக ைற்றவர்கணளத் ததர்வாளணர
அணுகக் தகாருதல்
Approaching or attempting to approach an
examiner or getting other people to approach
an examiner on his / her behalf.

11.

நிரந்தரைாக
ைற்றும் குற்றவியல்
நடவடிக்ணககளும்
எடுக்கப்படும்.
Permanent,
Initiation of criminal
action

ததர்வுக்கூடத்திலிருந்து, பயன்படுத்தப்பட்ட / மூன்று ஆண்டுகள்
பயன்படுத்தப்படாத
விணடத்தாளிணன
/
வினாத்தாளுடன்
கூடிய
விணடப்புத்தகத்திணன, முழுணையாகதவா /
பகுதியாகதவா அணறக்கண்காணிப்பாளரிடம்
ஒப்பணடக்காைல் எடுத்துச் வசல்லுதல்.
OMR விணடத்தாள் /வினாக்களுடன் கூடிய
விணடப்புத்தகத்தில்
அச்சிடப்பட்டுள்ள
பட்ணடக்குறியீடு
(ைற்றும்/அல்லது)
OMR ட்ராக் (track) தசதப்படுத்துதல்.
Taking away from the examination hall, the
whole or part of any used / unused OMR
answer sheet / answer booklet, without
handing it over to the room invigilator.
Tampering with the Barcode and/or OMR
Track printed on the OMR answer sheet /
question -cum- answer booklet.
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Three Years

12.

ைது அருந்திவிட்டு வரும் விண்ைப்பதாரர்,
ததர்வுக்கூடத்தில் புணகப்பிடிக்கும்
விண்ைப்பதாரர், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடும்
விண்ைப்பதாரர் ைற்றும் முதன்ணைக்
கண்காணிப்பாளரிடதைா / ஆய்வுக்
குழுவினரிடதைா/ ததர்வுக்கூடக்
கண்காணிப்பாளரிடதைா / சக
ததர்வவழுதுபவர்களுடதனா ததர்வு
அணறயிதலா அல்லது ததர்வுக்கூட
வளாகத்திதலா ததர்வு நணடவபறுவதற்கு
முன்னதரா, பின்னதரா அல்லது ததர்வு
நணடவபறும் வபாழுததா, முணறதவறி நடந்து
வகாள்ளுதல்.
Candidates found smoking / intoxicated, or
found to have entered into a quarrel of any
kind, or to have misbehaved with the Chief
Invigilator or with the inspection authorities or
with the invigilator or with any other
candidate either in the examination hall or
inside the campus of the examination venue,
either before, during or after the examination.

13.

மூன்றுஆண்டுகள்

Three Years

ஆள்ைாறாட்டம், ததர்வு நணடவபறுவணத
முறியடிக்கும் வணகயில் நடந்து வகாள்ளுதல்
தபான்ற கடுணையான ஒழுங்கீனச்
வசயல்களில் ஈடுபடுதல்

நிரந்தரைாக
ைற்றும் குற்றவியல்
நடவடிக்ணககளும்
எடுக்கப்படும்.

Indulging in grave malpractices, including
impersonation, amounting to subversion of the
conduct of examination.

Permanent,
Initiation of criminal
action
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12-B.

விண்ைப்பதாரருக்கான அறிவுணரகள், வினாத் வதாகுப்பு, OMR
விணடத்தாள்,
வினாத்தாளுடன்
கூடிய
விணடப்புத்தகம்
ைற்றும்
ததர்வுக்கூட
அனுைதிச்சீட்டு
ஆகியவற்றில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுணரகளில் ஏததனும் ஒன்று அல்லது
ஒன்றுக்கும் தைற்பட்டவற்ணற மீறினால், விண்ைப்பதாரர்
நிரந்தரைாகதவா அல்லது ததர்வாணையத்தால் தக்கவதன
கருதப்படும் காலம் வணரயிதலா விலக்கி ணவக்கப்படுவதுடன்
அவர்தம் விண்ைப்பமும்
நிராகரிக்கப்படலாம். தைலும், அவரது விணடத்தாள் / விணடப்புத்தகம்
வசல்லாததாக்கப்படலாம்
அல்லது
ததர்வாணையத்தால்
விதிக்கப்படும் தவறு ஏததனும் அபராதத்திற்கும் உள்ளாவர்.
Violation of any one or more of the instructions contained in the
Commission’s Instructions to Applicants / instructions printed on
the question booklet or OMR answer sheet or question-cumanswer booklet / memorandum of admission (hall ticket) shall also
make the candidate liable to debarment, either permanently or for
such period as the Commission deems fit, and/or rejection of
candidature after due process and /or invalidation of answer sheet
/ answer booklet and/or any other penalty, as decided by the
Commission.

13.

சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

CERTIFICATE VERIFICATION
In respect of notifications where certificates are required to be uploaded
alongwith Online Application, the instructions available in paragraph
2 W. shall be referred.

,
2W –
13-A.

விண்ைப்பதாரரால் இணையவழி விண்ைப்பத்தில் வதரிவிக்கப்பட்ட
விவரங்கள்
ைற்றும்
விண்ைப்பதாரரின்
தகுதியிணன
உறுதிப்படுத்துவதற்காக சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடத்தப்படும். சான்றிதழ்
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சரிபார்ப்பானது, வதரிவுப்பணியின் அடுத்தநிணல அல்ல. சான்றிதழ்
சரிபார்ப்பானது, ததர்வாணையத்தால் ததணவவயனக் கருதப்படும்
பட்சத்தில், எந்த நிணலயிலும் தைற்வகாள்ளப்படும்.
Certificate verification is carried out to verify the claims made by
the candidates in the online application and is meant to confirm
the eligibility of the candidates. Certificate verification is not the
next stage of the selection process. Certificate verification may be
undertaken at any stage deemed necessary by the Commission.
13-B.

விண்ைப்பதாரர் இணையவழி விண்ைப்பத்தில் வதரிவித்துள்ள
விவரங்களுக்கு ஆதாரைாக மூலச்சான்றிதழ்கணள இணையவழிச்
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்காக, ததர்வாணையத்தினால் நிர்ையிக்கப்பட்ட
காலத்திற்குள் ஸ்தகன்(Scan) வசய்து பதிதவற்றம் வசய்ய தவண்டும்.
விண்ைப்பதாரரின்
விண்ைப்பம்
தவறினால்,
நிராகரிக்கப்படும்.
The original certificates in support of the claims made in the online
application, should be scanned and uploaded for onscreen
certificate verification, during the period stipulated by the
Commission, failing which candidature is liable to be summarily
rejected after due process.

13-C.

ஒவ்வவாரு ஆவைங்களும் / சான்றிதழ்களும் 200 DPI ஒளிச்வசறிவில்
(resolution)
300KB
முதல் 500KB – க்குள் PDF வடிவில்
இருக்க தவண்டும்.
Each and every document / certificate must be in PDF format and
the file size must be between 300 KB and 500 KB, with a minimum
resolution of 200 DPI.

13-D.

ததர்வாணைய இணையதளத்தில் அவ்வப்தபாது வவளியிடப்படும்
விண்ைப்பதாரருக்கான
குறிப்பாணையின்படி,
தங்களது
வைங்கணள / மூலச் சான்றுகணள தமிழ்நாடு அரசு தகபிள் டி.வி.
நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் இ-தசணவ ணையம் வழியாக பதிதவற்றம்
வசய்யலாம்.
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The uploading of the documents / certificates shall be done
through listed e-seva centres run by Tamil Nadu Arasu Cable TV,
as mentioned in the Commission’s memorandum to candidates
hosted in the Commission’s website.
13-E.

இவ்வாறு பதிதவற்றம் வசய்யப்பட்ட அணனத்து மூலச்சான்றுகளும்,
தநரடி
சான்றிதழ்
சரிபார்ப்பிற்கு
விண்ைப்பதாரர்
அணழக்கப்படும்தபாததா
/
ததர்வாணையம்
தகட்கும்தபாததா
விண்ைப்பதாரரால் சைர்ப்பிக்கப்பட தவண்டும்.
All original certificates thus uploaded, shall be produced, when the
candidate is summoned for physical certificate verification or when
called for by the Commission.

13-F.

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் சிறப்பு இனங்கணளக் தகாரியுள்ள
விண்ைப்பதாரர்,
அதற்கான
படிவங்கணள
ததர்வாணைய
இணையதளத்திலும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கான குறிப்பாணையில்
அச்சிடப்பட்ட
QR
Code-லும்
காைலாம்.
விண்ைப்பதாரர்
தைற்குறிப்பிட்ட படிவங்களின்படி ைட்டுதை ஆதார ஆவைங்கணள
பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
Candidates must upload / produce certificates in support of their
claims to belong to special categories, made in the online
application, as per the formats available in the Commission’s
website andin the QR code printed on the memorandum of
admission to certificate verification.

13-G.

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படாத தகவல்களுக்கு
ஆதரவாக பதிதவற்றம் வசய்யப்படும்/ சைர்ப்பிக்கப்படும் ஆவைங்கள்
கருத்திற் வகாள்ளப்பட ைாட்டாது/பரிசீலிக்கப்பட ைாட்டாது.
Documents uploaded / produced in support of claims not made in
the online application shall not be entertained / considered.

13-H.

ததர்வாணையத்திற்கு
விண்ைப்பித்துள்ள
விண்ைப்பதாரரிடம்
தகாரப்படும் ஆவைங்கள் கடந்த காலங்களில் ஏற்கனதவ பதிதவற்றம்
வசய்து/ சைர்ப்பித்து இருந்தாலும், அவற்ணறக் தகாரும்வபாழுது
ைறுபடியும் பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
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A candidate who had applied to the Commission on a previous
occasion should upload / produce the required documents, when
called for, even though the documents might have been uploaded
/ produced previously.

13-I.

இணையவழியிதலா, தநரடியாகதவா சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்காக
பதிதவற்றம் வசய்யப்படும் / சைர்ப்பிக்கப்படும் ஆவைங்கள் தமிழிதலா,
ஆங்கிலத்திதலா,
இருவைாழிகளிலுதைா
இருக்க
தவண்டும்.
விண்ைப்பதாரர் தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம் அல்லாத பிறவைாழிகளில்
ைட்டுதை வழங்கப்பட்ட ஆவைங்கணள தமிழிதலா, ஆங்கிலத்திதலா
வைாழிவபயர்த்து
மூலச்சான்ணற
அளித்த
அலுவலரின்
சான்வறாப்பத்ததாடு பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம் அல்லாத பிறவைாழிகளில் ைட்டுதை
வழங்கப்பட்ட ஆவைங்கணள பதிதவற்றம் வசய்யும்/ சைர்ப்பிக்கும்
பட்சத்தில்,
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Documents uploaded at the time of onscreen certificate verification
/ produced at the time of physical certificate verification must be
in Tamil or English or both. Candidates possessing certificates /
documents in languages other than Tamil or English shall obtain
and upload / produce a translated version of the said certificate(s)
/ document(s) in Tamil or English, attested by the authority who
originally issued the certificate / document.Uploading / production
of documents issuedonly in languages other than Tamil or English
shall result in the rejection of candidature after due process.

13-J.

ததர்வாணையம் விரும்பும்வபாழுது, விண்ைப்பதாரணர அணடயாளம்
காண்பதற்காக Biometric Verification தைற்வகாள்ளப்படும்.
Biometric verification of the identity of the candidates shall be
undertaken whenever the Commission so desires.
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14.

இணையவழி விண்ைப்பத்தில்
தகவல்கணள சரிபார்த்தல்

விண்ைப்பதாரரால்

அளிக்கப்பட்ட

VERIFICATION OF CLAIMS MADE IN THE ONLINE APPLICATION

விண்ைப்பதாரரால்
இணையவழி
விண்ைப்பத்தில்
அளிக்கப்பட்ட
தகவல்கள், குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வதாடர்புணடய ஆவைங்கள் வாயிலாக
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின்தபாது சரிபார்க்கப்படும்.
Information furnished / claims made in the online application shall
be verified against the documents indicated at the time of
certificate verification.
14-A.

வபயர்

Name
(i)

விண்ைப்பதாரரின் வபயர், அவரால் பதிதவற்றம் வசய்யப்பட்ட
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட அணனத்து ஆவைங்களிலும் சரிபார்க்கப்படும்.

/

The name of the candidate shall be verified against all documents
uploaded / produced.
(ii)

இணையவழி
விண்ைப்பத்தில் வதரிவித்துள்ள வபயருக்கும்
ஒன்று அல்லது அதற்கு தைற்பட்ட ஆவைங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
வபயருக்கும் (அதாவது எழுத்துப் பிணழ, வபயரில் எழுத்துகளுக்கு
இணடதய இணடவவளி, தணலப்வபழுத்து) ஏததனும் தவறுபாடு
இருப்பின்,
அதற்குரியவிளக்கத்திணன
ஓர்
உறுதிவைாழியாக,
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின்தபாது, உரிய ஆவைங்களுடன் பதிதவற்றம்
வசய்ய /சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
Any variation in the name(viz., spelling, spacing, initials) as
furnished in the online application and that found in one or more
documents, must be explained in an undertaking to be uploaded /
produced, along with the documents at the time of the certificate
verification.
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(iii)

வபயர் ைாற்றம் அல்லது ைாற்றுப்வபயர் பயன்படுத்துதல் வதாடர்பான
தகவல்களுக்கு ஆதாரைாக, அரசிதழில் வவளியான அறிவிக்ணக/உரிய
நீதிைன்ற ஆணை முதலிய ஆவைங்கணளப் பதிதவற்றம் வசய்ய /
சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
விண்ைப்பம்
தவறினால்,
நிராகரிக்கப்படும்.
Claims of change of name or use of alias must be supported by
uploading / producing a notification in the Government Gazette /
appropriate court order.Failure to upload / produce such a
document shall result in rejection of candidature after due process.

(iv)

ஆவைங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வபயரில், ஏததனும் திருத்தம்
வசய்யப்பட்டிருப்பின், அத்திருத்தம் வதாடர்பாக மூலஆவைம்
வழங்கும் அலுவலரால் சான்வறாப்பம் இடப்பட்தடா அல்லது ைாற்றாக
விண்ைப்பதாரரின்
வபயர்
சரியாக
குறிப்பிடப்பட்ட
புதிய
ஆவைத்திணனதயா பதிதவற்றம் வசய்ய/ சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Name corrections in the documents must be attested by the
authority issuing the document or a fresh document bearing the
correct name of the candidate must be uploaded / produced
instead. Any failure in this regard shall result in rejection of
candidature after due process.

14-B.

பாலினம்
Gender

(i)

ைாற்றுச்சான்றிதழ் /சாதிச் சான்றிதழின் அடிப்பணடயில் பாலினம்
(திருநங்ணககள் தவிர) சரிபார்க்கப்படும்.
Gender claimed (other than Transgender) shall be verified against
the Transfer Certificate / Community Certificate.

(ii)

திருநங்ணககள் / திருநங்ணககள்(ஆண்) / திருநங்ணககள் (வபண்)
வதாடர்பான தகவல்கள், தமிழ்நாடு திருநங்ணககள் நல வாரியத்தால்
வழங்கப்பட்ட அணடயாள அட்ணடயின் மூலம் சரிபார்க்கப்படும்.
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Transgender / Transgender (Male) / Transgender (Female) claim
shall be verified against the Transgender ID card issued only
by the Tamil Nadu Transgender Welfare Board.
(iii)

தமிழ்நாடு திருநங்ணககள் நல வாரியம் அல்லாத ைற்ற அணைப்புகளால்
வழங்கப்பட்ட அணடயாள அட்ணடயிணன பதிதவற்றம் வசய்தாதலா /
சைர்ப்பித்தாதலா விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Uploading / production of Transgender ID card, issued by any
authority other than the Tamil Nadu Transgender Welfare Board
shall result in rejection of candidature after due process.

(iv)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் தகாரப்பட்டுள்ள
திருநங்ணககள்
அல்லது திருநங்ணககள்(ஆண்) அல்லது திருநங்ணககள் (வபண்)
வதாடர்பான தகவல்கள் திருநங்ணககள் நல வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட
அணடயாள அட்ணடயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இருக்க தவண்டும்.
இதில் ஏததனும் முரண்பாடு இருப்பின், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Transgender or Transgender (Male) or Transgender (Female)
claim made in the online application must correspond to what is
stated in the Transgender ID card. Any discrepancy in this regard
shall result in rejection of candidature after due process.

(v)

பாலினம்
வதாடர்பாக
விண்ைப்பதாரரின்
உரிணைதகாரலுக்கு
ததணவயான ஆவைங்கள் ஆதாரைாக இல்லாதிருப்பின், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Gender claim unsupported by the requisite documents shall result
in rejection of candidature after due process.

14-C.

பிறந்த தததி

Date of Birth
(i)

விண்ைப்பதாரரின் பிறந்த தததி, தமிழ்நாடு இணடநிணலக் கல்வி
வாரியம் அல்லது தமிழ்நாடு தைல்நிணலக் கல்வி வாரியத்தால் முணறதய
வழங்கப்படும் பத்தாம் வகுப்பு அல்லது பன்னிவரண்டாம் வகுப்பு
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ைதிப்வபண்
பட்டியலுடன்
சரிபார்க்கப்படும்.
பிறந்த
தததி
குறிப்பிடப்படாைல் இருக்கும் ஓரியண்டல் பள்ளி ைதிப்வபண் பட்டியல்
ணவத்திருக்கும் விண்ைப்பதாரர், பத்தாம் வகுப்பு / பன்னிவரண்டாம்
வகுப்பு ைதிப்வபண் பட்டியலுக்கு பதிலாக தங்களது ைாற்றுச்
சான்றிதணழ/ பிறப்புச் சான்றிதணழப் பதிதவற்றம் வசய்ய/ சைர்ப்பிக்க
தவண்டும். தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
The date of birth shall be verified against the Tenth Standard
(SSLC) or Twelfth Standard (HSC) mark sheet, issued by the Tamil
Nadu Board of Secondary Education and Tamil Nadu Board of
Higher Secondary Education, respectively, except for candidates
who possess the Oriental School Leaving Certificate (OSLC)
wherein their date of birth is not mentioned. Such candidates must
upload / produce their Transfer Certificate / Birth Certificate in lieu
of their tenth standard / twelfth standard mark sheet.Failure to
upload / produce such a certificate shall result in rejection of
candidature after due process.
(ii)

விண்ைப்பதாரரின் பிறந்த தததி, பிற வாரியங்களிலிருந்து வபறப்பட்ட
பத்தாம் வகுப்பு அல்லது பன்னிவரண்டாம் வகுப்பு ைதிப்வபண் பட்டியல்
வாயிலாகவும் சரிபார்க்கப்படும். பத்தாம் வகுப்பு / பன்னிவரண்டாம் வகுப்பு
ைதிப்வபண்
பட்டியலில்
விண்ைப்பதாரரின்
பிறந்த
தததி
குறிப்பிடப்படாைல் இருப்பின், விண்ைப்பதாரர் அவர்களது பிறப்புச்
சான்றிதழ் / ைாற்றுச் சான்றிதழ் / பட்டப்படிப்பு ைதிப்வபண் பட்டியல்
தபான்ற ஆவைங்கணள தங்களது பத்தாம்வகுப்பு, பன்னிவரண்டாம்
வகுப்பு ைதிப்வபண் பட்டியலுக்கு ைாற்றாக பதிதவற்றம் வசய்ய /
சைர்ப்பிக்கதவண்டும்.
தவறினால்
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
The date of birth shall also be verified against the Tenth Standard
or Twelfth Standard mark sheet issued by other Boards. In this
case, those candidates whose date of birth is not mentioned in
their tenth standard / twelfth standard mark sheet, must upload /
produce their Birth Certificate / Transfer Certificate / Degree Mark
Sheets, in lieu of the tenth standard or twelfth standard mark
sheet. Failure to upload / produce such a document shall result in
rejection of candidature after due process.
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(iii)

தவறு எந்தவித ஆதாரமும் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட ைாட்டாது.
Any other form of evidence will not be accepted.

(iv)

பிறந்த தததிக்காக நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள ஆவைங்கள் ஆதாரைாக
இல்லாத
நிணலயில்,
அவருணடய
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Date of Birth claim unsupported by the prescribed documents shall
result in rejection of candidature after due process.

14-D.

தகப்பனார் / தாயின் வபயர்

Father’s / Mother’s Name
(i)

இணையவழியில் விண்ைப்பத்தில் வதரிவித்துள்ள
தகப்பனார் /
தாயின் வபயர்,
சாதிச் சான்றிதழ் /
ைாற்றுச்சான்றிதழ் மூலம்
சரிபார்க்கப்படும்.
Father’s / mother’s name, whichever is furnished in the online
application shall be verified against the Community Certificate /
Transfer Certificate.

(ii)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் வதரிவித்துள்ள தகப்பனார் / தாயின்
வபயருக்கும் ஒன்று அல்லது அதற்கு தைற்பட்ட ஆவைங்களில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகப்பனார் / தாயின் வபயருக்கும் ஏததனும்
தவறுபாடு (அதாவது எழுத்துப்பிணழ, வபயரில் எழுத்துகளுக்கு
இணடதய இணடவவளி,
தணலப்வபழுத்து) இருப்பின், அதற்குரிய
விளக்கத்திணன ஓர் உறுதிவைாழியாக, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின்தபாது,
உரிய ஆவைங்களுடன் பதிதவற்றம் வசய்ய /சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
Any variation in father’s / mother’s name(viz., spelling, spacing,
initials)as furnished in the online application and that found in one
or more documents, must be explained in an undertaking to be
uploaded / produced, along with the documents at the time of the
certificate verification.

(iii)

தகப்பனார் / தாயின் வபயர் ைாற்றம் அல்லது ைாற்றுப்வபயர் வதாடர்பான
தகாரிக்ணககளுக்கு ஆதாரைாக அரசிதழில் வவளியான அறிவிக்ணக /
உரிய நீதிைன்ற ஆணை வபற்றிருக்க தவண்டும். அந்த ஆவைத்ணத
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பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்கத் தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Claims of change of father’s / mother’s name or use of alias must
be supported by uploading / production of a notification in the
Government Gazette / appropriate court order. Failure to upload /
produce such a document shall result in rejection of candidature
after due process.
(iv)

ஆவைங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகப்பனார் / தாயின் வபயரில்,
ஏததனும் திருத்தம் வசய்யப்பட்டிருப்பின், அத்திருத்தம் வதாடர்பாக
மூலஆவைம் வழங்கும் அலுவலரால் சான்வறாப்பம் இடப்பட்தடா
அல்லது ைாற்றாக தகப்பனார் / தாயின் வபயர் சரியாக குறிப்பிடப்பட்ட
புதிய ஆவைத்திணனதயா பதிதவற்றம் வசய்ய/ சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.

[

Corrections in father’s / mother’sname inthe documents must be
attested by the authority issuing the document or a fresh
document bearing the correct name must be uploaded / produced
instead. Failure in this regard shall result in rejection of
candidature after due process.
(v)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் வகாடுக்கப்பட்ட தகப்பனார் / தாயார்
வபயர் வதாடர்பாக, நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள ஆவைங்கள் ஆதாரைாக
இல்லாத நிணலயில்,
அவருணடய விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Father’s / Mother’s Name furnished in the online
application, unsupported by the prescribed documents shall
result in rejection of candidature after due process.

14-E.

ைதம்

Religion

சில பதவிகளின் வதரிவிற்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட ைதத்ணதச் சார்ந்தவர்கள்
ைட்டுதை தகுதியாக இருப்பின், இணையவழி விண்ைப்பத்தில்,
விண்ைப்பதாரரால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைதம் வதாடர்பான தகவலுக்கு
ஆதரவாக
அவர்களது
சாதிச்
சான்றிதழ்
/வருவாய்த்துணற
அலுவலர்களால் இது குறித்து வழங்கப்பட்ட சான்றிதணழப் பதிதவற்றம்
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வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும். சைர்ப்பிக்கத் தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
In case of recruitment to posts mandating profession of a specific
religion, Community Certificate / Certificate from the Revenue
Authorities concerned, in support of the religion claimed in the
online application, must be uploaded / produced. Failure to upload
/ produce such a certificate shall result in rejection of candidature
after due process.

சாதிவாரியான இடஒதுக்கீட்டு வணக

14-F.

Communal Reservation Category

(i)

ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிட –அருந்ததியர் அல்லது பழங்குடியினர்
அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர் அல்லது
இசுலாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுலாமிய வகுப்பிணனச் தசர்ந்த விண்ைப்பதாரர், அவரது தகப்பனார்
அல்லது தாயின் வபயணரக் குறிப்பிட்டு, அரசாணைஎண்.781,
வருவாய்த்துணற, நாள்02.05.1988-ல், நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில்,
கீதழ, அந்தந்த சமூகப் பிரிவினருக்கு எதிதர குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அலுவலர்களால் வழங்கப்பட்ட சாதிச்சான்றிதணழ பதிதவற்றம் வசய்ய/
சைர்ப்பிக்க தவண்டும். கைவர் வபயணரக் குறிப்பிட்டு வபறப்பட்ட
சாதிச்சான்றிதணழ
பதிதவற்றம்
வசய்தால்
/
சைர்ப்பித்தால்
விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
In the case of a candidate who claims to be a member of
Scheduled Castes / Scheduled Caste (Arunthathiyars) or
Scheduled Tribes or Most Backward Classes / Denotified
Communities or Backward Classes (other than Muslim) or
Backward Classes (Muslim), a certificate citing either father’s /
mother’s name, from the following authority noted against each,
should be uploaded / produced in the form prescribed, referred to
in G.O.(Ms.)No.781, RevenueDepartment, dated 2nd May
1988.Uploading / production of a community certificate citing
name of spouse, shall result in rejection of candidature after due
process.
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சமூகப்பிரிவின் வபயர்
பழங்குடியினர்

ஆதிதிராவிடர் /
ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்)
மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர்/
சீர்ைரபினர்,
இசுலாமியர் அல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் ைற்றும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுலாமியவகுப்பினர்

சான்றிதழ் வழங்க தகுதியுணடய அலுவலர்
வருவாய்க் தகாட்ட அலுவலர் / உதவி ஆட்சியர்
/ சார் ஆட்சியர் ைற்றும் வசன்ணன ைாவட்ட
ஆட்சியரின் தநர்முக உதவியாளர் (வபாது) /
ைாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நல அலுவலர்

வட்டாட்சியர்
வட்டாட்சியர்
நிணலக்குக்
குணறயாத
வருவாய்த்துணற
அலுவலர்
அல்லது
தணலணையிடத்துத்
துணை
வட்டாட்சியர்
அல்லது சாதிச்சான்றிதழ் வழங்குவதற்காக
நியமிக்கப்பட்ட சிறப்புத் துணைவட்டாட்சியர்
அல்லது
துணைவட்டாட்சியர்
(பள்ளி
சான்றிதழ்கள்) அல்லது வசயற் துணை
வட்டாட்சியர்
( வசன்ணன ைாவட்டத்ணதப்
வபாறுத்தவணர)
அல்லது
கூடுதல்
தணலணையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் அல்லது
ைண்டலத் துணை வட்டாட்சியர்

மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் /
சீர்ைரபினர் பட்டியலில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
தணலணையிடத்துத் துணைவட்டாட்சியர் /
வதாட்டிய நாயக்கர்
3
(ராஜகம்பளம்,
[
]3
வகால்லவர், சில்லவர்,
வதாக்களவர், வதாழுவ
நாயக்கர் ைற்றும்
எர்ரவகால்லார்
உட்பட)
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(ii)

Name of the Community

Competent Authority to issue the Certificate

ST

Revenue Divisional Officer / Assistant Collector /
Sub-Collector / Personal Assistant (General) to the
Collector of Chennai / District Adi-Dravidar
Welfare Officer

SC / SC(A)

Taluk Tahsildar

MBC / DC, BC
(other than Muslim) and
BC(Muslim)

Revenue Officer not lower in rank than a Tahsildar
or Head Quarters Deputy Tahsildar or Special
Deputy Tahsildar appointed to issue Community
Certificate
or
Deputy
Tahsildar
(School
Certificates) or Executive Deputy Tahsildar (in
respect of Chennai district)or Additional Head
Quarters Deputy Tahsildar or Zonal Deputy
Tahsildar

Thottia Naicker
(including
Rajakambalam, Gollavar,
Sillavar, Thockalavar,
Thozhuva Naicker, and
Erragollar) included in
the list of MBC / DC

Head Quarters Deputy Tahsildar/
3
[Zonal Deputy Tahsildar]3

விண்ைப்பதாரரின் நிரந்தரக் குடியிருப்பு இருக்கும் பகுதி எவருணடய
அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டுள்ளததா அந்த தகுதிவாய்ந்த அலுவலரால்
சாதிச்சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருக்க தவண்டும். அரசாணைஎண்.781,
வருவாய்த்துணற, நாள்02.05.1988-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிவத்தில்
அல்லாத சாதிச் சான்றிதழ்கள், உயர்நிணலப் பள்ளிணய விட்டுச்
வசன்றதற்கான சான்றிதழ் அல்லது ைாற்றுச்சான்றிதழ் அல்லது பள்ளி /
கல்லூரி ஆவைங்களில் கண்டுள்ள பதிவுகளின் அடிப்பணடயில்
ைட்டுதை வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் ஆகியணவ ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட
ைாட்டாது.
Community certificate should have been issued by the competent
authorities referred to above, in whose jurisdiction the applicant
claims to have permanent residence. The certificate obtained by
the applicants in the form other than the one referred to in
G.O. Ms. No.781, Revenue Department, dated 2nd May 1988 and
solely based on the entries in SSLC or Transfer Certificate or other
school / college records will not be accepted.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Incorporated vide Commission’s orders dated 10.08.2022
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(iii)

தகுதிவாய்ந்த அலுவலரிடமிருந்து வபறப்பட்டு சைர்ப்பிக்கப்பட்ட
சான்றிதழில் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ள சாதி, “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான
அறிவுணரகளின்” பிற்தசர்க்ணகயில் (தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணி
நிபந்தணனகள்)
சட்டம்,
2016-லிருந்து
எடுக்கப்பட்டது)
வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிட அருந்ததியர்,
பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர்,
இசுலாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுலாமிய வகுப்பினர் பட்டியலில் தசர்க்கப்படவில்ணலவயன்றால்,
அவ்விண்ைப்பதாரர் ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிட -அருந்ததியர்,
பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர்,
இசுலாமியரல்லாதபிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர்,
பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுலாமிய வகுப்பிணனச் தசர்ந்தவர்களாக உரிணை தகாருவதற்கு
அனுைதிக்கப்பட
ைாட்டார்கள்
என்று
எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள்.
இப்பட்டியலில் இடம்வபறாத சாதிணயச் தசர்ந்தவர் ஏணனதயார்(others
category)என்ற
பிரிவின்கீழ்
ைட்டுதை
உரிணை
தகார
அனுைதிக்கப்படுவர்.
Candidates are warned that if the community recorded in the
certificate produced by them from the competent authority is not
included in the list of Scheduled Castes, Scheduled Caste
(Arunthathiyars), Scheduled Tribes, Most Backward Classes /
Denotified Communities, Backward Classes (other than Muslim) or
Backward Classes (Muslim) given in the Annexure to these
Instructions [extracted from the Tamil Nadu Government Servants
(Conditions of Service) Act, 2005], they will not be permitted to
claim to belong to Scheduled Castes, Scheduled Caste
(Arunthathiyars), Scheduled Tribes or Most Backward Classes /
Denotified Communities, Backward Classes (other than Muslim) or
Backward Classes (Muslim), as the case may be. They will, in that
case, be permitted to claim to belong to ‘Others’category only.

(iv)

பழங்குடியினத்ணதச் தசர்ந்த விண்ைப்பதாரர், ைாநில கூர்தநாக்கு
குழுவிலிருந்து வபறப்பட்ட அறிக்ணக கிணடக்கப் வபற்றிருப்பின்,
அதணனக் கட்டாயம் பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
அவ்வாறு வசய்யவில்ணலவயனில், அவர்தம் உரிணைதகாரல், ைாநில
கூர்தநாக்கு குழுவின் சரிபார்ப்பிற்கு உட்படுத்தப்படும்.
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Candidates belonging to Scheduled Tribe communities must upload
/ produce the report of the State Level Scrutiny Committee, if
available. Failure to do so would render their claim liable to
verification by the State Level Scrutiny Committee.
(v)

ஆதி திராவிடர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் ைற்றும் சீர்ைரபினர் வகுப்புகணளச் சார்ந்த விண்ைப்பதாரர்,
கிருத்துவ ைதம் நீங்கலாக ஏணனய ைதங்களுக்கு ைாறினால்,
“ஏணனதயார்” (“others” category) எனக் கருதப்படுவர். எனினும்,
சீக்கியம் ைற்றும் வபௌத்த ைதங்களுக்கு ைாறிய ஆதி திராவிடர்
(Scheduled Caste) ஆதி திராவிடராகதவ கருதப்படுவர்.
Applicants belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Most
Backward Classes and Denotified Communities on conversion to
religions other than Christianity, shall be treated as ‘Others’.
However, Scheduled Caste converts to Sikhism and Buddhism shall
be treated as Scheduled Castes.

(vi)

எந்தவவாரு சாதிச்சான்றிதழும் இல்லாத திருநங்ணக விண்ைப்பதாரர்,
தங்களது இணையவழி விண்ைப்பத்தில் ஏணனதயார் பிரிவிணனதயா
அல்லது
அரசாணை(நிணல)
எண்.
28,
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர்,
மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர்
ைற்றும்
சிறுபான்ணையினர் நலத்துணற, நாள் 06.04.2015-ன்படி, மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிணனதயா ததர்வு வசய்து வகாள்ளலாம்.
Transgender candidates, who do not possess any community
certificate may choose to be considered under ‘Others’or as per
G.O.(Ms.) No.28, Backward Classes, Most Backward Class and
Minorities Welfare Department, dated 06.04.2015,under Most
Backward Classes.

(vii)

சாதிச்சான்றிதழ் ணவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர்/ ஆதி திராவிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்பிணனச் சார்ந்த திருநங்ணக
விண்ைப்பதாரர், அவர்களது சமூகத்திணனச் சார்ந்தவர்களாகதவ
கருதப்படுவர்.
Transgender candidates who belong to Scheduled Caste /
Scheduled Caste (Arunthathiyar) / Scheduled Tribe communities
and possess community certificate as such, shall be considered as
per their respective community.
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(viii)

ஆதிதிராவிடர் / ஆதி திராவிட - அருந்ததியர் / பழங்குடியினர் வகுப்ணபத்
தவிர ைற்ற வகுப்பிணனச் சார்ந்த ைற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பணடயில்
சாதிச் சான்றிதழ் வபற்றுள்ள திருநங்ணக விண்ைப்பதாரர், அவருணடய
வகுப்பு (class) அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய இரண்டு
வகுப்புகளில், அவருக்கு சாதகைாக ததான்றுகின்ற ஒன்ணற,
ஒருமுணறப் பதிவின் தபாதத ததர்வு வசய்ய தவண்டும். அதன் பிறகு,
வகுப்ணப எப்வபாழுதும் ைாற்ற இயலாது.
Transgender candidates who belong to communities other than
Scheduled Caste / Scheduled Caste (Arunthathiyar) / Scheduled
Tribe and possess community certificate as such, are permittedto
choose to be considered as belonging to their own community or
as Most Backward Class, whichever is advantageous to them, at
the time of One Time Registration itself.Once the individual opts to
be considered as a particular community, it shall be crystallized
and this option shall not be changed in the future.

(ix)

சாதிச்சான்றிதழ் இல்லாத திருநங்ணககள், தங்கணள மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினராகக்
கருதுைாறு
இணையவழி
விண்ைப்பத்தில் விருப்பத்ததர்வு வசய்தவர்கள் அல்லது ஏணனதயார்
(0thers)
ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் (முஸ்லீம்) / சீர்ைரபினர் வகுப்பிணனச் தசர்ந்த திருநங்ணககள்
சாதிச்சான்றிதழ் ணவத்திருந்தாலும், தங்கணள மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினராகக்
கருதும்படி
இணையவழி
விண்ைப்பத்தில்
விருப்பத்ததர்வு வசய்திருக்கும் பட்சத்தில், அவர்கள் தங்களது
உரிணைக்தகாரலுக்கு ஆதாரைாக சாதிச்சான்றிதணழ பதிதவற்றம்
வசய்யதவா / சைர்ப்பிக்கதவா ததணவயில்ணல. இருப்பினும், அவர்கள்
திருநங்ணககளுக்கான
அணடயாள
அட்ணடணய
அவர்களது
உரிணைதகாரலுக்கு ஆதாரைாக பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க
தவண்டும்.
Transgender candidates who do not possess a community
certificate and have chosen to be considered under ‘Most Backward
Classes’ or ‘Others’ and those in possession of a community
certificate as Backward Classes / Backward Classes (Muslim) /
Denotified Communities but have chosen to be considered under
‘Most Backward Classes’, need not upload / produce a
community certificate in support of their claim. However, such
candidates must upload / produce the prescribed Transgender ID
card, to substantiate their claim.
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(x)

சாதிச்சான்றிதழ் ணவத்துள்ள திருநங்ணக விண்ைப்பதாரர் அவர்கள்
வபற்றுள்ள
சாதிச்சான்றிதழின்
அடிப்பணடயில்
இடஒதுக்கீடு
வழங்குைாறு
இணையவழி
விண்ைப்பத்தில்
விருப்பத்ததர்வு
வசய்திருந்தால், அவர்கள் தங்களது சாதிச்சான்றிதணழ கட்டாயைாக
பதிதவற்றம் வசய்ய/ சைர்ப்பிக்க தவண்டும். தவறும்பட்சத்தில் அவர்களது
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Transgender candidates, in possession of a community certificate
and who have chosen to be considered under the communal
reservation category as stated in the community certificate, must
upload / produce the same. Failure to upload / produce such a
certificate shall result in rejection of candidature after due process.

(xi)

சமூகப்பிரிவின் அடிப்பணடயிலான இடஒதுக்கீட்ணடத் ததர்வு வசய்வது
வதாடர்பாக, திருநங்ணககளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அணனத்து
சலுணககளும் அவர்களால் பதிதவற்றம் வசய்யப்படும்/ சைர்ப்பிக்கப்படும்,
தமிழ்நாடு திருநங்ணககள் நல வாரியத்தால் வழங்கப்படும் அணடயாள
அட்ணடயிணனச்
சார்ந்தத
அணையும்.
விண்ைப்பதாரர்,
திருநங்ணகக்கான அணடயாள அட்ணடயிணன பதிதவற்றம் வசய்ய /
சைர்ப்பிக்கத் தவறினாதலா, ைற்ற வாரியங்களால் வழங்கப்பட்ட
அணடயாள அட்ணடயிணனப் பதிதவற்றம் வசய்தாதலா / சைர்ப்பித்தாதலா,
அவர்களது விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
All concessions permitted to Transgender candidates in the matter
of choice of communal reservation category, shall be wholly
dependant on the uploading / production of a Transgender ID card
issued by the Tamil Nadu Transgender Welfare Board.Failure to
upload / produce the same or uploading / production of a
Transgender ID card issued by other authorities, shall result in
rejection of candidature after due process.

(xii)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்பட்ட சாதியின் வபயருக்கும்,
சாதிச்சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சாதியின் வபயருக்கும்
ஏததனும் தவறுபாடு இருப்பின், சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின்தபாது
அதற்குரிய விளக்கத்திணன ஓர் உறுதிவைாழியாக சாதிச்சான்றிதழுடன்
கட்டாயம் பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்:
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எனினும், அக்தகாரிக்ணக இணையவழி விண்ைப்பத்தில் தகாரப்பட்ட
சாதி / வகுப்ணப (class) ைாற்றும் வண்ைம் இருக்கக்கூடாது; அவ்வாறு
இருப்பின் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Any variation in the community name as furnished in the online
application and that mentioned in the community certificate,
must be explained in an undertaking to be uploaded / produced,
along with the community certificate at the time of the certificate
verification:
Provided that such variation does not entail reassignment of the
communal reservation category claimed in the online application;
if it does, it shall result in rejection of candidature after due
process.
(xiii)

வசாந்த ைாவட்டம் / வட்டத்ணதத் (taluk) தவிர பிற இடங்களில்
சாதிச்சான்றிதணழப் வபற்றிருக்கும் விண்ைப்பதாரரின் சாதிப்பிரிவு,
வசாந்த ைாவட்டத்ணத/ வட்டத்ணதப் வபாறுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட
இடஒதுக்கீட்டுக்குரிய சமூகப்பிரிவின் கீழ் வணகப்படுத்தப்பட்டிருப்பின்,
அந்த விண்ைப்பதாரர், தனது சாதிச்சான்றிதழுடன் கூடுதலாக
தகப்பனார் அல்லது தாயாரின் சாதிச்சான்றிதழ் / இருப்பிடச் சான்றிதணழ
தங்கள் உரிணைதகாரலுக்கு ஆதரவாக கட்டாயம் பதிதவற்றம் வசய்ய /
சைர்ப்பிக்க தவண்டும். பதிதவற்றம் வசய்ய அல்லது சைர்ப்பிக்கத்
தவறினாதலா அல்லது பதிதவற்றம்வசய்த / சைர்ப்பித்த ஆவைங்கள்
உரிணைதகாரலுக்கு ஆதரவாக இல்ணலவயன்றாதலா விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates in possession of a community certificate obtained
elsewhere than at their native district and whose classification
under a particular communal reservation category is dependent on
their native district / taluk, must upload / produce in addition to
their community certificate, their father’s or mother’s community /
nativity certificate, in support of their claim. Failure to do so /
failure of the uploaded / produced documents to substantiate their
claim, shall result in rejection of candidature after due process.

(xiv)

தமிழ்நாடு
அல்லாத
பிற
ைாநிலங்களிலிருந்து
சாதிச்
சான்றிதணழப்
வபற்றவர்கள்,
கீழ்க்கண்டவாறு
விண்ைப்பிக்க
அனுைதிக்கப்படுவர்.
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(a)

‘ஏணனதயார்’ – சாதிச் சான்றிதணழப் பதிதவற்றம் வசய்ய /
சைர்ப்பிக்கத் ததணவயில்ணல.

(b)

ஆதி திராவிடர் / ஆதி திராவிட- அருந்ததியர் / பழங்குடியினர் –
தங்கள் சாதிச்சான்றிதழுடன், தங்களது தகப்பனார்/தாயாரின்
இருப்பிடச் சான்றிதணழ Nativity Certificate) கட்டாயம்
பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும். பதிதவற்றம் வசய்ய
அல்லது சைர்ப்பிக்கத் தவறினாதலா அல்லது பதிதவற்றம் வசய்த /
சைர்ப்பித்த
ஆவைங்கள்
உரிணைதகாரலுக்கு
ஆதரவாக
இல்ணலவயன்றாதலா விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.

(c)

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்தடார் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியர் அல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்தடார் ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்தடார் (இசுலாமியர்) –
தமிழ்நாட்டில் தங்களது வசாந்த ைாவட்டத்திலுள்ள ைாவட்ட
வருவாய் அலுவலரிடமிருந்து புதிய சாதிச்சான்றிதணழப் வபற்று
கட்டாயம் திதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும். தவறினால்
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.

Candidates in possession of a community certificate obtained
outside the State of Tamil Nadu are permitted to apply under:
(a) ‘Others’ - such candidates need not upload / produce their
community certificate.
(b) Scheduled Caste / Scheduled Caste (Arunthathiyar) /
Scheduled Tribe – such candidates must upload / produce in
addition to their community certificate, their father’s or
mother’s nativity certificate, in support of their claim. Failure
to do so, or failure of the uploaded / produced documents to
substantiate their claim, shall result in rejection of
candidature after due process.
(c) Most Backward Classes / Denotified Communities, Backward
Classes (other than Muslim) or Backward Classes (Muslim) –
such candidates must upload / produce a fresh community
certificate from the District Revenue Officer of their native
district in Tamil Nadu. Failure to upload / produce such
certificates shall result in rejection of candidature after due
process.
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(xv)

உரிணை தகாரப்பட்ட சமூகப்பிரிவிற்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட ஆவைங்கள்
ஆதாரைாக இல்ணலவயனில், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Community claim unsupported by the prescribed documents
shall result in rejection of candidature after due process.

14-G.

கல்வித்தகுதி

Educational qualification
(i)

பத்தாம்வகுப்பு ைதிப்வபண்சான்றிதழ் / தைல்நிணலக்கல்வி ைதிப்வபண்
சான்றிதழ் / பட்டயம் / பட்டம் / முதுகணலப்பட்டம் /ஒருங்கிணைந்த
முதுகணலப் பட்டம் அல்லது அப்படிப்புகளுக்கான தற்காலிக சான்றிதழ்
அல்லது
அப்படிப்புகளுக்கான
ஒருங்கிணைந்த
ைதிப்வபண்
சான்றிதழுடன் தற்காலிக / இறுதி சான்றிதழ் ஆகியணவ
கல்வித்தகுதிக்கு ஆதாரைானணவயாக ஏற்றுக் வகாள்ளப்படும்.
SSLC / HSC / Diploma / Degree / PG Degree / Integrated PG
Degree /Provisional Degree or Provisional Diploma Certificate /
Consolidated Mark Sheet along with Degree or Provisional Degree
Certificate shall be accepted as proof of educational qualification.

(ii)

விண்ைப்பதாரர் இணையவழி விண்ைப்பத்தில் வதரிவித்துள்ள
கல்வித்தகுதிகணள அறிவிக்ணக நாளுக்கு முன்னதரா அல்லது
அறிவிக்ணக நாளன்தறா வபற்றிருப்பதுடன், அவற்ணற சான்றிதழ்
சரிபார்ப்பின்தபாது ஆதாரைாக பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க
தவண்டும். அச்சான்றிதழ்கணள சைர்ப்பிக்கத் தவறினால், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates must be in possession of the educational
qualification(s) claimed in the online application, on or before the
date of notification and upload / produce certificates in support of
the same. Failure to upload / produce such certificates shall result
in rejection of candidature after due process.

(iii)

பட்டயம்/ பட்டப்படிப்பு/ முதுகணலப்பட்டப் படிப்புச்சான்றிதழ்கள்
அறிவிக்ணக தததிக்குப் பின்னர் வழங்கப்பட்டிருப்பின், விண்ைப்பதாரர்
தங்களது கல்வித்தகுதிணய அறிவிக்ணகதததி அன்று அல்லது
அறிவிக்ணகத்தததிக்கு
முன்னர்
வபற்றதற்கு
ஆதாரைான
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ஆவைங்கணள அதாவது தற்காலிக பட்டயம் / பட்டச்சான்றிதழ் /
ஒருங்கிணைந்த ைதிப்வபண் சான்றிதழ் ஆகியவற்ணற பதிதவற்றம்
வசய்ய தவண்டும். இச்சான்றிதழ்கணள பதிதவற்றம் வசய்ய/ சைர்ப்பிக்கத்
தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
In cases where the Diploma / Degree / PG Degree certificates had
been issued after the date of notification, candidates must upload /
produce proof (in the form of Provisional Diploma / Degree
Certificate / Consolidated Mark Sheet, etc.) of the publication of
results of the respective qualification(s) on or before the date of
notification. Failure to upload / produce such certificates shall
result in rejection of candidature after due process.

(iv)

பத்தாம்
வகுப்பு
(SSLC)/
பன்னிரண்டாம்
வகுப்பிணன(HSC)
ஒருமுணறக்கு தைல் ததர்வு எழுதி ததர்ச்சி வபற்றவர், அவரது அணனத்து
ைதிப்வபண் சான்றிதழ்கணளயும் பதிதவற்றம் வசய்ய/சைர்ப்பிக்க
தவண்டும்.
சைர்ப்பிக்கத் தவறினால், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates who have cleared SSLC / HSC examinations in more
than one attempt, must upload / produce mark sheets pertaining
to all attempts. Failure to upload / produce such certificates shall
result in rejection of candidature after due process.

(v)

அடிப்பணட / முன் அடிப்பணட படிப்புக்கான சான்றிதணழ,
பத்தாம்
வகுப்பு/
பன்னிரண்டாம்
வகுப்பு
சான்றிதழ்களுக்கு
பதிலாக பதிதவற்றம் வசய்தாதலா / சைர்ப்பித்தாதலா விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Uploading / production of Foundation / Pre-Foundation Course
certificates in lieu of SSLC / HSC certificates shall result in
rejection of candidature after due process.

(vi)

ஒரு பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிணயவிட அதிகைான
கல்வித்தகுதிணயப் வபற்றிருப்பதாக உரிணைதகாரும் விண்ைப்பதாரர்,
அதற்கு ஆதரவாக அறிவிக்ணகநாள் அன்தறா அதற்கு முன்னதரா
வபறப்பட்ட சான்றிதணழ பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்கதவண்டும்.
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அச்சான்றிதணழ சைர்ப்பிக்கத் தவறினால், அவர்களது விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates claiming possession of qualification higher than that
prescribed for a post, must upload / produce certificates, issued on
/ before the date of notification, in support of such claim. Failure to
upload / produce such certificates shall result in rejection of
candidature after due process.
(vii) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிணயவிட தவறு கல்வித்தகுதிணயப்

வபற்றிருக்கும்
விண்ைப்பதாரர்,
தங்களது
கல்வித்தகுதி,
நிர்ையிக்கப்பட்ட
கல்வித்தகுதிக்கு
இணையானது
என்பணத
நிரூபிக்கும் வணகயில் ததர்வுஅறிவிக்ணக நாளுக்கு முன்னதாகதவா
அல்லது அறிவிக்ணக நாளன்தறா வவளியிடப்பட்ட ஆவைங்கணளக்
கட்டாயம் பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
இந்த
ஆவைங்கணள பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்கத் தவறினால்
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates possessing qualification other than that prescribed,
must upload / produce documents, issued on / before the date of
notification, proving equivalence of their qualification to the
prescribed qualification, failing which their candidature shall be
liable to rejection. Failure to upload / produce such documents
shall result in rejection of candidature after due process.

(viii) எந்த ஒரு தநர்விலும், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியானது தமிழ்நாடு

அரசுப் பணியாளர் (பணி நிபந்தணனகள்) சட்டம், 2016, பிரிவு25ல்
குறிப்பிட்டுள்ள ைற்றும் இவ்வறிவுணரகளில் பத்தி 9ல் உள்ள
விளக்கம் (i) முதல் (iii) வணர கூறப்பட்டுள்ள வரிணசயில்
வபறப்பட்டிருக்க தவண்டும்.

In any case, the educational qualification prescribed, should
have been obtained in the order as specified in Section 25 of the
Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) Act,
2016 and as stated at (i) to (iii) of Explanation-I of Paragraph 9 of
these Instructions.
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(ix)

நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி/ வதாழில்நுட்பக் கல்விப் படிப்புக்கான
காலஅளவு, அறிவிக்ணகயில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தநர்வுகளில்,
விண்ைப்பத்தில் உள்ள உரிணை தகாரலுக்கும் பதிதவற்றப்பட்ட /
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவைங்களுக்கும் இணடதய ஏததனும் தவறுபாடு
இருப்பின்,
விண்ைப்பதாரரின்
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
In cases where the duration of the prescribed educational /
technical course has been specified in the notification, any
discrepancy between the claim in the application and the
documents uploaded / produced, shall result in the rejection of
candidature after due process.

(x)

பட்டப்படிப்புச் சான்றிதழ் வதாணலந்து விட்டாதலா அல்லது குறிப்பிட்ட
காரைங்களுக்காக
உடனடியாக
சான்றிதழ்
கிணடக்கப்
வபறாைலிருந்தாதலா,
பட்டப்படிப்புச்
சான்றிதழ்
பதிதவட்டின்
சுருக்கக்குறிப்பு கல்வித்தகுதிக்கு சான்றாக எடுத்துக் வகாள்ளப்படும்.
In case the Degree Certificate is lost or is not immediately
available for reasons to be specified, an extract from the
Convocation Register will be accepted as evidence of qualification.

(xi)

பத்தாம் வகுப்பு முடித்த முன்னாள் இராணுவத்தினர்
(இந்திய
இராணுவத்தில் சிறப்புக்கல்விச் சான்றிதழ் அல்லது கடற்பணட அல்லது
விைானப்பணடயில் அதத தபான்று சான்றிதழ் வபற்ற முன்னாள்
இராணுவத்தினர்) பதிணனந்து வருடங்களுக்குக் குணறயாைல் இந்திய
பாதுகாப்புப்
பணடயில்
பணிபுரிந்திருந்தால்,
பட்டப்படிப்பு
கல்வித்தகுதியாக நிர்ையிக்கப்பட்ட குரூப் “C”
பதவிகளில்,
இடஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்ட காலிப்பணியிடத்தில் நியைனம் வசய்யப்பட
தகுதியுணடயவராகக் கருதப்படுவார்.
For appointment to any reserved vacancy in Group ‘C’ posts, a
Matriculate Ex-Serviceman (which term includes an Ex-Serviceman
who has obtained the Indian Army Special Certificate of Education
or the corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who
has put in not less than 15 years of service in the Armed Forces of
the Union shall be considered eligible for appointment to the posts
for which the essential qualification prescribed is Graduation.
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(xii) உரிணை தகாரப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட ஆவைங்கள்

ஆதாரைாக இல்ணலவயனில், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.

Claim to possess educational qualification unsupported by
the prescribed documents shall result in rejection of
candidature after due process.

14-H.

தட்டச்சு ைற்றும் சுருக்வகழுத்துத் தகுதி

Typewriting / Shorthand Qualification

(i)

விண்ைப்பதாரர் இணையவழி விண்ைப்பத்தில் உரிணை தகாரிய
தட்டச்சு / சுருக்வகழுத்துத் தகுதிகணள அறிவிக்ணக நாளன்தறா /
அறிவிக்ணக நாளுக்கு முன்னதரா கட்டாயம் வபற்றிருப்பதுடன்,
அச்சான்றிதழ்கணள பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates must be in possession of Typewriting / Shorthand
qualification(s) claimed in the online application, on or before the
date of notificationand must upload / produce such certificate(s).
Failure to upload / produce such document shall result in rejection
of candidature after due process.

(ii)

தட்டச்சு/ சுருக்வகழுத்து சான்றிதழ்கள் அறிவிக்ணகக்குப் பின்னர்
வழங்கப்பட்டிருக்கும் தநர்வுகளில், விண்ைப்பதாரர் ததர்வு முடிவுகள்
அறிவிக்ணக நாளுக்கு முன்னதரா அல்லது அறிவிக்ணக நாளன்தறா
வவளியிடப்பட்டதற்கான ஆதாரச் சான்றிணன கட்டாயம் பதிதவற்றம்
வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும். தவறினால், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
In cases where the Typewriting / Shorthand certificates had been
issued after the date of notification, candidates must upload /
produce proof of the publication of results of the respective
qualification(s) on or before the date of notification. Failure to
upload / produce such document shall result in rejection of
candidature after due process.
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(iii)

நிர்ையிக்கப்பட்ட தட்டச்சு அல்லது சுருக்வகழுத்து தகுதிணயவிட
தவறு கல்வித் தகுதிணயப் வபற்றிருக்கும் விண்ைப்பதாரர், தங்களது
கல்வித்தகுதி, நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கு இணையானது
என்பணத நிரூபிக்கும் வணகயில் ததர்வுக்கான அறிவிக்ணக நாளுக்கு
முன்னதாதவா அல்லது அறிவிக்ணக நாளன்தறா வழங்கப்பட்ட
ஆவைங்கணளக் கட்டாயம் பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
தவறினால், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates possessing Typewriting or Shorthandqualification other
than that prescribed, must upload / produce documents proving
equivalence of their qualification to the prescribed qualification.
Such a document proving equivalence must have been issued on /
before the date of notification. Failure to upload / produce such
document shall result in rejection of candidature after due process.

(iv)

உரிணை தகாரப்பட்ட தட்டச்சு
நிர்ையிக்கப்பட்ட
ஆவைங்கள்
விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.

/

சுருக்வகழுத்துத் தகுதிக்கு
ஆதாரைாக
இல்ணலவயனில்,

Claim to possess Typewriting / Shorthand qualification
unsupported by the prescribed documents shall result in
rejection of candidature after due process.

தபாதுைான தமிழறிவு

14-I.

Adequate knowledge in Tamil
(i)

தபாதுைான
தமிழறிவு
வபற்றுள்ளதாக
உரிணை
தகாரும்
விண்ைப்பதாரர்,
பத்தாம்வகுப்பு அல்லது அதற்கு இணையான
கல்வியில், தமிணழ ஒருவைாழிப் பாடைாக எடுத்துத் ததர்ச்சி வபற்றிருக்க
தவண்டும் அல்லது உயர்நிணலப்பள்ளிப் படிப்பில் தமிணழப் பயிற்று
வைாழியாகவும், பத்தாம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு இணையானக்
கல்விணய தமிழில் எழுதித் ததர்ச்சி வபற்றிருக்க தவண்டும் அல்லது
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணையத்தினால் நடத்தப்வபறும்
இரண்டாம்நிணலவைாழித் ததர்வில் (முழுத்ததர்வு) தமிழில் ததர்ச்சி
வபற்றிருக்க தவண்டும்.
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Claim to possess adequate knowledge of Tamil shall require
passing the SSLC examination or its equivalent, with Tamil as one
of the languages or studying the High School Course in Tamil
medium and passing the SSLC examination or its equivalent in
Tamil medium; or passing the SecondClass Language Test (Full
Test) in Tamil conducted by the Commission.
(ii)

விண்ைப்பதாரர் தங்களது பத்தாம் வகுப்பு/ பன்னிவரண்டாம் வகுப்பு /
இளங்கணல பட்டம் /முதுகணலப் பட்ட ைதிப்வபண் சான்றிதழ்களில்
ஏததனும் ஒன்ணறதயா தமிழில் இரண்டாம்நிணல வைாழித்ததர்வில்
ததர்ச்சி வபற்றதற்கான சான்ணறதயா கட்டாயைாக பதிதவற்றம் வசய்ய/
சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
Candidates must upload / produce either SSLC / HSC / Degree /
PG Degree marksheets or proof of having passed the Second Class
Language Test (Full Test) in Tamil conducted by the Commission.

(iii)

தபாதிய தமிழறிவுப் வபற்றதற்கான சான்றாவைங்கணள சைர்ப்பிக்கத்
தவறும் விண்ைப்பதாரர், பணியில் நியமிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து
இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் ததர்வாணையத்தால் நடத்தப்வபறும்
இரண்டாம்நிணல வைாழித் (தமிழில்)ததர்வில் (முழுத்ததர்வு) ததர்ச்சி
வபற தவண்டும். அவ்வாறு ததர்ச்சி வபறத் தவறுபவர்கள் பணியிலிருந்து
நீக்கப்படுவார்கள்.
Failure to produce documents in support of possession of adequate
knowledge of Tamil, shall result in the candidate being required to
pass the Second Class Language Test (Full Test) in Tamil
conducted by the Commission, within a period of two years from
the date of his appointment, failing which he shall be discharged
from service.

14-J.

தமிழில் கட்டாயக்கல்வித் தகுதி (நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பதவிகளுக்கு)
Mandatory Qualification in Tamil, where applicable

சில பதவிகளுக்கான வதரிவிற்கு தமிழில் ததர்ச்சி அவசியம் என
முன்நிபந்தணனயாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால்,விண்ைப்பதாரர் தமிழ்
கல்வித்தகுதி வதாடர்பாக தங்களது பத்தாம் வகுப்பு/ பன்னிவரண்டாம்
வகுப்பு / இளங்கணல/ முதுகணல ைதிப்வபண் சான்றிதழ்களில் ஏததனும்
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ஒன்றிணன அல்லது தமிழில் இரண்டாம் நிணலவைாழித் ததர்வில்
ததர்ச்சி வபற்றதற்கான சான்றிணன கட்டாயம் பதிதவற்றம் வசய்ய/
சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
விண்ைப்பம்
தவறினால்,
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates claiming to possess the mandatory qualification in
Tamil, wherever prescribed, must upload / produce either SSLC /
HSC / Degree / PG Degree mark sheets / proof of having passed
the Second Class Language Test (Full Test) in Tamil, as required.
Failure to do so / not uploading / not producing the prescribed
documents shall result in rejection of candidature after due
process.

14-K.

பதிவுச்சான்றிதழ் (ைருத்துவம் / கால்நணட ைருத்துவக்குழு /
வழக்குணரஞர் ைன்றப் பதிவு/ ஓட்டுநர் உரிைம்)
Medical / Veterinary Council Registration Certificate / Bar
Council Registration Certificate / Driving Licence

(i)

வழக்குணரஞர் ைன்றம் அல்லது இந்திய ைருத்துவத்திற்கான ைத்திய
வாரியம்,
வசன்ணன
ைற்றும்
/
அல்லது
ஒருங்கிணைந்த
ைருத்துவத்திற்கான ைத்திய வாரியம், வசன்ணன / தமிழ்நாடு சித்த
ைருத்துவ ைன்றம் / இந்திய ைருத்துவத்திற்கான தமிழ்நாடு வாரியம்,
தமிழ்நாடு ைருத்துவ ைன்றம், தமிழ்நாடு த ாமிதயாபதி ைன்றம் அல்லது
தமிழ்நாடு கால்நணட ைருத்துவ ைன்றம் தபான்றவற்றில் பதிவு
வசய்திருப்பது, சில பதவிகளின் வதரிவிற்கு அவசியம் என
முன்நிபந்தணனயாக விதிமுணறகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், அந்தப்
பணிகளுக்கான, ததர்வாணையத்தின் அறிவிக்ணக தததி அன்தறா
அதற்கு முன்னதரா, சம்ைந்தப்பட்ட ைன்றம்/ குழுவில், விண்ைப்பதாரர்
தைது வபயணரப் பதிவு வசய்திருக்க தவண்டும். இணையவழிச்
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின்தபாது, அறிவிக்ணக நாளன்று வசல்லுபடியாகும்
பதிவுச்சான்றிதழிணன பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
ததர்வின் அணனத்து நிணலகளிலும் அவ்வாறு வசல்லத்தக்க
சான்றிதழிணன விண்ைப்பதாரர் வபற்றிருக்க தவண்டும்.
Candidates for recruitment to certain posts, appointment to which
requires as a pre-condition, registration of their names in
Councils/Boards like Bar Council or Central Board of Indian
Medicine, Chennai and/or the Board of Integrated Medicine,
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Chennai / Tamil Nadu Siddha Medical Council / Tamil Nadu Board
of Indian Medicine, Tamil Nadu Medical Council or Tamil Nadu
Homoeopathy Council or Tamil Nadu Veterinary Council, as the
case may be, should have registered their names in the respective
Councils/Boards, on or before the date of the Commission’s
notification and upload / produce suchregistration certificate, valid
on the date of notification and valid at all stages of the selection
process.
(ii)

குறிப்பிட்ட பதவிகளின் வதரிவிற்கு வசல்லத்தக்க ஓட்டுநர் உரிைம் / பிற
ஆவைங்கணள விண்ைப்பதாரர் வபற்றிருக்க தவண்டும் என
முன்நிபந்தணனயாக இருப்பின், அறிவிக்ணக நாளன்று அவ்வாறு
இருப்பதற்கான ஆதாரத்ணத சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின்தபாது பதிதவற்றம்
வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும். ததர்வின் அணனத்து நிணலகளிலும்
அவ்வாறு வசல்லத்தக்க ஓட்டுநர் உரிைம் / பிற ஆவைங்கணள
விண்ைப்பதாரர் வபற்றிருக்க தவண்டும்.
Candidates for recruitment to certain posts, appointment to which
requires as a pre-condition, possession of a valid driving licence /
other papers, must upload / produce such driving licence / papers,
valid on the date of notificationand valid at all the stages of the
selection process.

(iii)

விண்ைப்பதாரர், தங்களது பதிவுச்சான்றிதழிணன / ஓட்டுநர் உரிைத்ணத
/ பிற ஆவைங்கணள பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்கத் தவறினாதலா
அறிவிக்ணக நாளன்று வசல்லுபடியாகாத பதிவுச் சான்றிதழிணன/
ஓட்டுநர் உரிைத்ணத / பிற ஆவைங்கணள பதிதவற்றம் வசய்தாதலா/
சைர்ப்பித்தாதலா விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Failure to upload / produce the registration certificate /valid
driving licence / other papers or uploading / production of a
registration certificate / driving licence / other papers, not valid on
the date of notification, shall result in rejection of candidature
after due process.
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(iv)

இணையவழிதய ததர்வுக்கு விண்ைப்பித்த பிறகு, பதிவு சான்றிதழ் /
ஓட்டுநர் உரிைம் தபான்றணவ காலாவதியாகி விட்டாதலா அல்லது
வசல்லாததாகி விட்டாதலா அவற்ணற உடனுக்குடன் புதுப்பிக்க
தவண்டும். முழுத் வதரிவுப் பணிகளும் முடியும் முன்னர் எந்த
நிணலயிலும் ததர்வாணையம் தகட்கும்தபாது இந்த ஆவைங்கணள
சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
In case the registration certificate / driving licence expires or
becomes invalid, after submission of the online application, at any
stage of the recruitment process before completion of the entire
selection process, such candidates should have it renewed and
possess valid registration certificate / driving licence at any time
Commission calls for.

நணடமுணற அனுபவம் / பிற அனுபவம் ஏததனும் சில பதவிகளுக்கு
ததர்வாணைய அறிவிக்ணகயில் நிர்ையிக்கப்பட்டிருப்பின்

14-L.

Evidence of practical experience, if any, prescribed for the
post advertised
(i)

ஒரு பதவிக்கு, கல்வித் தகுதியுடன் பணி முன்அனுபவம் ததணவவயன
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால், அப்பதவிக்கான கல்வித்தகுதிணயப் வபற்ற
பிறதக, பணி முன்அனுபவத்ணதப் வபற்றிருக்க தவண்டும் (இவ்விதிக்கு
ஏததனும் விலக்கு இருப்பின் ததர்வு அறிவிக்ணகயில் வவளியிடப்படும்).
பணி முன் அனுபவத்திற்கான சான்றிதழ். வழக்குணரத்தலில்
அனுபவத்திற்கான சான்றிதழ் ததர்வாணைய அறிவிக்ணகயில்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கணள உள்ளடக்கியதாக இருத்தல்
ண்டும்.
இவ்வணகச் சான்றுகள் வைய்த்தன்ணை ஆய்விற்கு
உட்படுத்தப்படும்.
In cases where the qualifications announced for a post include a
period of practical or other experience, in addition to educational
qualification / technical qualification, such a period of practical or
other experience, as the case may be, should have been acquired
after obtaining the educational / technical qualifications prescribed
for such appointment, unless otherwise specified. Certificate
regarding practical experience / experience at the bar, should
conform to the requirements notified. These certificates will be
subjected to verification.
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(ii)

பணி
முன்அனுபவம்
அல்லது
பிற
அனுபவ
சான்றிதழ்கணள பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்கத் தவறினாதலா,
முழுணையற்ற சான்றிதணழ பதிதவற்றம் வசய்தாதலா /சைர்ப்பித்தாதலா
சான்றிதழில் உள்ள உள்ளடக்கங்கணள (contents) சரிபார்க்க
இயலாத
நிணலயிலிருந்தாதலா,
சான்றிதழ்
சரிபார்ப்பின்தபாது,
உள்ளடக்கம்
உண்ணையற்றணவ
என
கண்டறியப்பட்டாதலா,
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Failure to upload / produce practical experience or other
experience certificates or uploading / production of documents that
are incomplete or whose contents cannot be verified or whose
contents upon verification are found to be not genuine, shall result
in rejection of candidature after due process.

நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைாற்றுத்திறனாளிகள்

14-M.

Persons with Benchmark Disability
(i)

ைாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கான
உரிணைகள்
விதி,
2017-ல்
(ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரைளித்தல் துணற(Divyangjan), சமூக
நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அணைச்சகம், இந்திய அரசு)
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கீழ்காணும் படிவத்தில் அரசாணை (நிணல)
எண்.28, ைாற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1)நலத்துணற, நாள்27.07.2018ல், வணரயறுக்கப்பட்டுள்ள சான்றிதழ் வழங்கக்கூடிய தகுதிவாய்ந்த
அலுவலரிடமிருந்து வபறப்பட்ட ைாற்றுத்திறனாளிச் சான்றிதணழ
சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
Disability Certificate in the formatshown below,prescribed in the
Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 [Department of
Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of
Social Justice and Empowerment, Government of India] and issued
by the competent authority defined in GO Ms. No. 28, Welfare of
Differently Abled Persons (DAP 3.1), dated 27.07.2018.

(ii)

நிர்ையிக்கப்பட்ட படிவத்தில் அல்லாத ைாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ்
ணவத்துள்ள விண்ைப்பதாரர் புதிய சான்றிதழ் வபற தவண்டியதில்ணல.
எனினும், தங்களது உரிணைதகாரலுக்கு ஆதாரைான அணனத்துத்
தகவல்களும் ஏற்கனதவ வபற்றுள்ள ைாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழில்
இருக்க தவண்டும். தைலும், அச்சான்றிதழ் தகுதிவாய்ந்த அலுவலரால்
அல்லது இணையான உயர் அலுவலரால் வழங்கப்பட்டிருக்க
தவண்டும்.
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Candidates in possession of a Disability Certificate in a format
other than the one prescribed, need not obtain a fresh Disability
Certificate, provided that the Disability Certificate already obtained
contains all essential information required to substantiate their
claim and has been issued by the authority prescribed or an
equivalent / higher authority.

குறிப்பு/ Note:
அரசு அலுவலரல்லாத ைருத்துவ அலுவலரால் ைாற்றுத்திறனாளி
சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருப்பின், அச்சான்றிதழ் இணைஇயக்குநர்,
ைருத்துவப்பணிகள் அவர்களால் தைவலாப்பம் இடப்பட்டிருந்தால்
ைட்டுதை கருத்தில் வகாள்ளப்படும்.
In case the certificate is issued by a medical authority who is not a
Government servant, it shall be valid only if countersigned by the
Joint Director, Medical Services.
…ைாற்றுத்திறனாளிசான்றிதழ் – படிவம் V, VI & VII
Certificate of Disability - Formats V, VI & VII
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Form V
Certificate of Disability
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
[See rule 18(1)]
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attestedphotograph
(Showing face only) of
the person with disability.

Certificate No.______________

Date:____

This is to certify that I have carefully examined Shri./ Smt./ Kum. ______________________ son/ wife/ daughter
of Shri __________________ Date of Birth (DD/ MM/ YY) ____________ Age ______ years, male/ female ______
Registration No. ______________ permanent resident of House No. ___________ Ward/ Village/ Street ________
Post Office _______________ District __________ State ________________, whose photograph is affixed above,
and am satisfied that:
(A) he/ she is a case of:
• locomotor disability
• dwarfism
• blindness
(Please tick as applicable)
(B) the diagnosis in his/ her case is __________________
(C) he/ she has ________ % (in figure) __________________ percent (in words) permanent locomotor
disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/ her ______ (part of body) as per guidelines (................
number and date of issue of the guidelines to be specified).
2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:Nature of Document

Date of Issue

Details of authority issuing
certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory
of notified Medical Authority)
Signature/ thumb
impression of the person
in whose favour certificate
of disability is issued.
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Form VI
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
[See rule 18(1)]
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of the
person with disability.
Certificate No._______________
Date:________
This is to certify that we have carefully examined Shri./ Smt./ Kum. _____________________________________son/ wife/ daughter of
Shri _____________________________________Date of Birth (DD/ MM/ YY) ____________ Age _____ years, male/ female ________.
Registration No. _______________ permanent resident of House No. ____________ Ward/ Village/ Street ________ Post Office _______
District ____________ State ____________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
(A) he/ she is a case of Multiple Disability. His/ her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per
guidelines (........................ number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown
against the relevant disability in the table below:
Sl. No.

Disability

Affected part of body Diagnosis

1.

Locomotor disability

2.

Muscular Dystrophy

3.

Leprosy cured

4.

Dwarfism

5.

Cerebral Palsy

6.

Acid attack Victim

7.

Low vision

#

8.

Blindness

#

9.

Deaf

£

10.

Hard of Hearing

£

11.

Speech and Language disability

12.

Intellectual Disability

13.

Specific Learning Disability

14.

Autism Spectrum Disorder

15.

Mental illness

16.

Chronic Neurological Conditions

17.

Multiple sclerosis

18.

Parkinson's disease

19.

Haemophilia

20.

Thalassemia

21.

Sickle Cell disease

Permanent physical impairment/ mental disability (in%)

@

(B) In the light of the above, his/ her over all permanent physical impairment as per guidelines (................... number and date of issue of
the guidelines to be specified), is as follows : In figures :- ------------------ percent
In words :- --------------------------------------------------------------------------- percent
2. This condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/ not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:
(i) not necessary, or
(ii) is recommended/ after ...... years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till --- --- --- (DD) (MM) (YY)
@ e.g. Left/ right/ both arms/ legs
# e.g. Single eye
£ e.g. Left/ Right/ both ears
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:Nature of document

Date of issue

Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.
Name and Seal of Member

Name and Seal of Member

Signature/ thumb impression of
the person in whose favour
certificate of disability is issued.
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Name and Seal of the Chairperson

Form VII
Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
[See rule 18(1)]
Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of the
person with disability.
Certificate No._____________
Date:________
This is to certify that I have carefully examinedShri/ Smt/ Kum __________________ son/ wife/ daughter of Shri _____________
Date of Birth (DD/ MM/ YY)___ __ ___ Age _______ years, male/ female _________ Registration No. __________________
permanent resident of House No. ___________ Ward/ Village/ Street _____________________ Post Office _________________
District ________________ State ____________________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/ she is a
case of ______________________________ disability. His/ her extent of percentage physical impairment/ disability has been
evaluated as per guidelines (................. number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the
relevant disability in the table below:Sl. No.

Disability

Affected part of body Diagnosis Permanent physical impairment/mental disability(in %)

1.

Locomotor disability

2.

Muscular Dystrophy

3.

Leprosy cured

4.

Cerebral Palsy

5.

Acid attack Victim

6.

Low vision

#

7.

Deaf

€

8.

Hard of Hearing

€

9.

Speech and Language disability

10.

Intellectual Disability

11.

Specific Learning Disability

12.

Autism Spectrum Disorder

13.

Mental illness

14.

Chronic Neurological Conditions

15.

Multiple sclerosis

16.

Parkinson's disease

17.

Haemophilia

18.

Thalassemia

19.

Sickle Cell disease

@

(Please strike out the disabilities which are not applicable)
2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/ not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:
(i) not necessary, or
(ii) is recommended/ after __ years __ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/ MM/ YY) ____ ____ ____
@ - eg. Left/ Right/ both arms/ legs
# - eg. Single eye/ both eyes
€ - eg. Left/ Right/ both ears
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:Nature of Document

Date of Issue

Details of authority issuing certificate
(Authorised Signatory of notified Medical Authority)

(Name and Seal)
Countersigned

Signature/ thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued.
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{Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/ Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a medical authority who is
not a Government servant (with seal)}

(iii)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ள குணறபாட்டின்
வணக(type
of
disability)
ைாற்றுத்திறனாளி
சான்றிதழில்
குறிப்பிட்டுள்ளபடி சரியாக இருத்தல் தவண்டும். இதில் ஏததனும்
தவறுபாடு இருப்பின்,
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
The disability claimed in the online application, shall be exactly the
same as stated in the Disability Certificate. Any discrepancy in this
regard shall result in rejection of candidature after due process.

(iv)

நிர்ையிக்கப்பட்ட
குணறபாடுணடய
ைாற்றுத்
திறனாளிகளின்
உரிணைதகாரலுக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவைங்கள் ஆதாரைாக
இல்ணலவயனில், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Claim as person with benchmark disability, unsupported
by the prescribed documents shall result in rejection
of candidature after due process.

14-N.

ஆதரவற்ற விதணவ

Destitute Widow
(i)

ஆதரவற்ற விதணவ சான்றிதழ் – வருவாய் தகாட்ட அலுவலர் அல்லது
உதவிஆட்சியர் அல்லது சார்ஆட்சியரிடமிருந்து தமிழ்நாடு அரசுப்
பணியாளர் (பணி நிபந்தணனகள்) சட்டம், 2016, பட்டியல் 10-ல்
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் வபறப்பட்டிருக்க தவண்டும்.
Destitute Widow Certificate from the Revenue Divisional Officer
or the Assistant Collector or the Sub-Collector concerned, in the
format prescribed in Schedule X of the Tamil Nadu Government
Servants (Conditions of Service) Act, 2016, as shown.
… ஆதரவற்ற விதணவ சான்றிதழ் படிவம்/
Format of Destitute Widow Certificate
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(1) Name of the individual
(2) Full Postal Address
(3) Details of job held, if any:
(4) Particulars of herchildren, if any
(5)

Name and last occupation of her late husband

(6) Date of demise of her husband
(7) Monetary benefits received after her husband’sdeath by way of familypension, insurance, etc., if any
(8)Details of Properties if any immovable and movable left behind by him
(9)Present monthly income—
(a)From salaries/wages
(b)From familypension
(c) From private properties
(d)Rents received
(e)From private practice
(f) Other sources, if any
(g)Total
(10)Whether living alone or living with her husband’s parents/in-laws/ parents/brother(s)
(11)Whether she satisfies the definition of the term“Destitute Widow”
as defined in section 20(8) and 26 of this Act
Certified that I have verified the particulars furnished by the individual and satisfied myself as to the
correctness of her claim with reference to the definition of the term “Destitute Widow” in section 20(8) and 26 of this
Act.
Certificate Reference No.:
Place:
Date:

Signature
Name
Designation

:
:
:

RevenueDivisionalOfficer/AssistantCollector/Sub-Collector
Explanation- The above certificate should be issued only by
the Revenue Divisional Officer or the Assistant
Collector or the Sub-Collector concerned.

(ii)

‘விதணவ சான்றிதழ்’ ஆதரவற்ற விதணவ சான்றிதழிலிருந்து
தவறுபட்டதாகும். தைற்காணும் படிவத்தில் வபறப்பட்ட ஆதரவற்ற
விதணவ சான்றிதணழ ைட்டுதை பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க
தவண்டும். அந்தச் சான்றிதணழ பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்கத்
தவறினாதலா அல்லது விதணவ அல்லது விவாகரத்து வபற்றதற்கான
சான்றிதணழ பதிதவற்றம் வசய்தாதலா / சைர்ப்பித்தாதலா அவர்களது
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
A ‘Widow Certificate’ is different from a ‘Destitute Widow
Certificate’. A Destitute Widow certificate in the format as shown
above alone should be uploaded / produced. Failure to upload /
produce such certificate or uploading / production of a widow or
divorcee certificate, shall result in rejection of candidature after
due process.
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(iii)

விண்ைப்பதாரர் ததர்வு அறிவிக்ணக நாளன்று ஆதரவற்ற விதணவயாக
இருத்தலுடன் அணனத்து வருைான ஆதாரங்களின் மூலம் வபறப்படும்
வருைானம் ரூபாய் 4,000/-க்கு தைற்படாைலும் இருந்தால் ைட்டுதை
ஆதரவற்ற விதணவக்கான உரிணைக்தகாரல் அனுைதிக்கப்படும்.
Claim as Destitute Widow shall be admitted only if the date of
demise of husband is on or before the date of notification and
income from all sources does not exceed Rs. 4000/- per month.

(iv)

ஆதரவற்ற
விதணவச்
சான்றிதழில்
ஏததனும்
திருத்தம்
வசய்யப்பட்டிருப்பின், அத்திருத்தம் சான்றிதழ் வழங்கும் அலுவலரால்
சான்வறாப்பமிடப்பட்டிருக்க தவண்டும் அல்லது அதற்கு பதிலாக புதிய
சான்றிதணழ பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
Any correction in the Destitute Widow certificate must be attested
by the issuing authority or a fresh certificate in lieu thereof must
be uploaded / produced.

14-O.

முன்னாள் இராணுவத்தினர்

Ex-serviceman
(i)

முன்னாள் இராணுவத்தினர் நலவாரியத்தால் கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
படிவத்தில் வழங்கப்பட்ட தகுதிச் சான்றிதணழ(Bonafide certificate)
அல்லது ஓய்வூதிய வகாடுப்பாணைணய கட்டாயம் பதிதவற்றம்
வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும். அச்சான்றிதழ் அல்லது ஓய்வூதிய
வகாடுப்பாணைணய பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்கத் தவறினால்,
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Bonafide Certificate issued by the Ex-Servicemen Welfare Board in
the following format or Pension Payment Order must be uploaded /
produced. Failure to upload / produce the certificate / order shall
result in rejection of candidature after due process.
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(a)

Name of the applicant

(b)

Rank held, Name of the Service (Army / Navy / Airforce)

(c)

Date of enrolment

(d)

Date of discharge

(e)

Reasons for discharge

(f)

Whether an ‘Ex-Serviceman’ should be specifically stated

(g)

Whether in receipt of pension

(h)

P.P.O. No.

(i)

Conduct and character while serving in the defence forces

(j)

Name of the post applying for

(k)

Unique Service No.

(l)

(ii)

Whether the individual is employed in any post under the Government of Tamil Nadu
If so, Name of the post and Date of appointment

அறிவிக்ணக வவளியிட்டு, விண்ைப்பங்கள் வபறப்படுவதற்கான இறுதி
நாளிலிருந்து ஓராண்டுக்குள், முப்பணடப் பணியிலிருந்து விடுவிப்புப்
வபறவிருக்கும் இராணுவ வீரர்கள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணி
நிபந்தணனகள்)
சட்டம்,
2016,
பட்டியல்
XII-ல்
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளவாறு
கீழ்க்கண்ட
உறுதிவைாழியிணனயும்,
சான்றிதணழயும் பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும். தைதல
குறிப்பிட்ட உறுதிவைாழியிணனயும், சான்றிதணழயும் பதிதவற்றம் வசய்ய
/ சைர்ப்பிக்க தவறினால், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
In-service personnel of the Armed Forces, whose date of discharge
is within one year from the last date for receipt of applications for
the post applying for, must upload / produce the following
documents prescribed in Schedule XII of the Tamil Nadu
Government Servants (Conditions of Service) Act, 2016. Failure to
upload / produce the undertaking and certificate shall result in
rejection of candidature after due process.
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Undertaking to be given by the Applicant
I hereby accept that if selected on the basis of the recruitment / examination to which this application
relates, I will produce documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have
been duly released / retired / discharged from the Armed Forces and I am entitled to the benefits
admissible to Ex-Servicemen given under Section 63 of the Tamil Nadu Government Servants (Conditions
of Service) Act, 2016.
Place:

Signature of the Applicant

Form of Certificate for Serving Personnel
I hereby certify that according to the information available with me (Number) _______ (Rank) _________
(Name) __________ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on
the (date) __________ .
Place:
Date:

(iii)

Signature of the Commanding Officer

முன்னாள் இராணுவத்தினரின் வாரிசுதாரர்கள் அல்லது அவர்கணளச்
சார்ந்தவர்கள் / இராணுவ, கடற்பணட அல்லது விைானப்பணடயல்லாத
ைற்ற முன்னாள் பணடவீரர்கள் (அதாவது எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணட,
ைத்திய வதாழில்பாதுகாப்புப் பணட, இரயில்தவ பாதுகாப்புப்பணட
முதலானணவ) / ைருத்துவக்காரைங்களன்றி தவறு காரைங்களால்
இராணுவத்திலிருந்து
ைருத்துவ
அல்லது
இயலாணைக்கான
ஓய்வூதியமின்றி பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் முன்னாள்
இராணுவத்தினருக்கான சலுணகக்தகாரி ஏததனும் சான்றிதழ்கணள
பதிதவற்றம் வசய்தாதலா / சைர்ப்பித்தாதலா அவர்களது விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Any certificate uploaded / produced as proof of Ex-Serviceman
claims made by wards or dependents of Ex-servicemen / claims
made by erstwhile personnel of other than the Army, Navy or Air
Force (viz., BSF, CISF, CRPF, RPF, etc.) / recruits boarded out or
released except on medical grounds without medical or disability
pension, shall result in rejection of candidature after due process.
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பணி விவரங்கள்

14-P.

Employment Details
(i)

விண்ைப்பதாரர், இணையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாது, இந்திய
அரசின் அல்லது இந்தியாவில் உள்ள ஒரு ைாநில அரசின்
பணியில்அல்லது
உள்ளாட்சி
அணைப்புகள்
அல்லது
பல்கணலக்கழகங்கள்
அல்லது
இந்திய
அரசின்
அல்லது
இந்தியாவிலுள்ள
ஒரு
ைாநில
அரசின்
அதிகாரத்தின்கீழ்
அணைக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு சார்புள்ள நிறுவனங்கள் அல்லது
வபாதுத்துணற நிறுவனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்லது தற்காலிகப்
பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த விவரத்திணன
ததர்வாணையத்திற்கு வதரிவித்தல் தவண்டும். விண்ைப்பதாரர், பணி
குறித்த உண்ணைணய ைணறக்கும் பட்சத்தில், அவரது விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates who are in the service of the Indian Union or a State in
India or in the employment of Local Bodies or Universities or Quasi
Government Organizations or Public Sector Units constituted under
the authority of the Government of India or of a State in India,
whether in regular service or in temporary service, must inform
the Commission of such fact, at the time of applying. Suppression
of the fact of employment by candidates shall result in rejection of
candidature after due process.

(ii)

விண்ைப்பதாரர், தங்களுணடய விண்ைப்பங்கணள துணறத்தணலவர்
வாயிலாகதவா அல்லது தாம் வகித்து வரும் பதவிக்கு நியைனம்
வசய்வதற்கு தகுதி வபற்ற அலுவலர் மூலைாகதவாஅனுப்பத்
ததணவயில்ணல. ைாறாக, தைது துணறத் தணலவருக்கு, தாம்
ததர்வாணையத்தின் எந்தத் ததர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கிறார் என்பணத
எழுத்து மூலம் வதரிவித்து, வதரிவாகும் பட்சத்தில் கீழ்கண்ட
நிர்ையிக்கப்பட்ட படிவத்தில் தணடயின்ணைச் சான்றிதணழ சைர்ப்பிக்க
தவண்டும்.
Candidates need not send their applications through their Head of
Department or employer. Instead, they may directly apply to the
Commission after duly informing their employer in writing that
they are applying for the particular recruitment, subject to the
condition that they should produce ‘No Objection Certificate’ in the
format prescribed below.
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தணடயின்ணைச் சான்றிதழ்
திரு.
/திருைதி./வசல்வி----------------------------------------------------(வபயர்)
இவ்வலுவலகத்தில்
-------------------- ஆக (பதவி) ----------------------முதல் (பணிநியைனம் வசய்யப்பட்டதததிணயக்
குறிப்பிடவும்) நிரந்தரைாக / தற்காலிகைாக பணிபுரியும் தகுதிகாண் பருவத்தினர் / ஒப்புதல்
அளிக்கப்பட்ட தகுதிகாண் பருவத்தினர் / முழு உறுப்பினர். தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்
ததர்வாணையத்தால் நடத்தப்பட்ட------------------------------------------------------------------------ பணிகளில் உள்ள
…………………………………… பதவிக்கான தநரடி நியைனத்திற்கு விண்ைப்பத்திருந்தார் என்ற
தகவல் தனியரால் இத்துணறக்கு / நிறுவனத்திற்கு வதரிவிக்கப்பட்டது என
சான்றளிக்கப்படுகிறது.
தனியரால் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் சரியானணவ எனக் கண்டறியப்படும் என்ற
நிபந்தணனக்குட்பட்டு,
தனியரது விண்ைப்பத்திணன ததர்வாணையம் பரிசீலணன
வசய்வதில் இத்துணற / நிறுவனத்திற்கு தணடதயதும் இல்ணல* எனத் வதரிவிக்கப்படுகிறது.

*

நியைனஅதிகாரி
(ஒப்பம் ைற்றும் அலுவலக முத்திணர)

நியைன அதிகாரி தணடயின்ணைச் சான்றிதழ் வழங்கும்தபாது, அரசுஅலுவலருக்கு எதிராக துணறசார்ந்த /
குற்றவியல் நடவடிக்ணககள் வதாடரப்படக்கூடிய நிணலயில் இருந்தாதலா அல்லது நிலுணவயிலிருந்தாதலா,
அதணன
தமிழ்நாடு
அரசுப்
பணியாளர்
ததர்வாணையத்திற்கு
தணடயின்ணைச்
சான்றிதழுடன்
வதரிவிக்கதவண்டும். அதன்பின்னர், அந்த அரசு அலுவலர் தற்தபாதுள்ள பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு
ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பதவியில் நியைனம் வசய்யப்படும் நாள் வணர ஏததனும் துணறரீதியான அல்லது குற்றவியல்
நடவடிக்ணககள் அவர்மீது வதாடரப்பட்டால் அத்தகவணலயும் நியைன அதிகாரி ததர்வாணையத்திற்குத்
வதரிவிக்கதவண்டும்.
NO OBJECTION CERTIFICATE
This is certify that Thiru/Tmt/Selvi______________________ (Name) employed as
_____________________(designation) in this Office from__________ (specify the date
from which appointed), regularly / temporarily appointed and a probationer/approved
probationer/ full member, had applied for direct recruitment to the post of
__________________________ in _____________________ Service, conducted by the
Tamil
Nadu
Public
Service
Commission
and
informed
the
fact
to
this
department/organization.
This department / organization has 'No Objection'*regarding the processing of the
application of the individual by the Tamil Nadu Public Service Commission, subject to the
condition that the particulars furnished by the individual are found to be correct.
Appointing Authority
(Signature with Seal)
*

In the case of a Government servant against whom departmental or criminal proceedings
are contemplated or pending, the appointing authority shall inform the said fact to the Tamil
Nadu Public Service Commission along with the "No Objection Certificate" and shall also
inform the Tamil Nadu Public Service Commission about the initiation of departmental or
criminal proceedings, if any, subsequently, till the date of his actual relief from the office to
take up appointment in the post for which he has been selected.
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(iii)

ததர்வர், இணையவழி விண்ைப்பத்திணன சைர்ப்பித்த பின்னர், அரசுப்
பணியில் தசர்ந்திருந்தால், தணடயின்ணைச் சான்றிதணழதயா அல்லது
குணறந்தபட்சம் அரசுப்பணியில் தசர்ந்த தகவணலத் வதரிவித்து
தணடயின்ணைச் சான்றிதழ் தகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற ஓர்
உறுதிவைாழியிணனதயா பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates who secure employment subsequent to submission of
online application, must upload / produce ‘No Objection Certificate’
or at least an undertaking regarding the fact of employment and
that ‘No Objection Certificate’ has been applied for. Failure to
upload / produce the ‘No Objection Certificate’ / an undertaking
shall result in rejection of candidature after due process.

(iv)

ததர்வர்
அரசுப்பணியிலிருந்து
நீக்கப்பட்டாதலா
/
பணியறவு
வசய்யப்பட்டாதலா
/
பணியிணன இராஜினாைா
வசய்தாதலா
அத்தகவணல ததர்வர் தனது ஒரு முணறப் பதிவு Dashboard வாயிலாக
ததர்வாணையத்திற்குத்
வதரிவிக்க
தவண்டும்.
தவறினால்
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates who have been removed / dismissed / resigned from a
post, shall intimate such fact to the Commission, through the One
Time Registration Dashboard. Any failure in this regard shall result
in rejection of candidature after due process.

(v)

வதரிவுப்பணிகள் முழுணையாக முடிவணடவதற்கு முன்னர், வதரிவுப்
பணியின் எந்த நிணலயிலும், அவரது பணிநிணலயில் ஏததனும்
ைாற்றம் தநரிடின், அதாவது பணிநியைனம் வசய்யப்பட்டாதலா
அல்லது
பணியிலிருந்து
இராஜினாைா
வசய்தாதலா,
பணி
நீக்கம் / பணியறவு வசய்யப்பட்டாதலா
அது
குறித்த
தகவணல
ததர்வாணையத்திற்குத் வதரிவிக்க
தவண்டும்.
தவறினால்,
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Any change in the employment status of the candidate, whether
appointment to, or resignation / removal / dismissal, from a post,
at any stage of the recruitment process, until completion of the
entire selection process, must be informed to the Commission. Any
failure in this regard shall result in rejection of candidature after
due process.
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(vi)

பணியில் உள்ள ததர்வர்கள் “தணடயின்ணைச் சான்றிதணழப்”
பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்கத் தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Failure on the part of employed candidates to upload /
produce the ‘No Objection Certificate’ shall result in
rejection of candidature after due process.

14-Q.

பிற ஆவைங்கள் ஏததனும் ததர்வாணைய அறிவிக்ணகயில்
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின்
Other records, if any, specified in the notification.

14-R.

தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்தறார்

Person Studied in Tamil Medium
(i)

தமிழ்வழிக் கல்வி மூலம் படித்த நபர்களுக்கு, ைாநிலத்தின் கீழ் உள்ள
பணிகளில் முன்னுரிணை அடிப்பணடயில் நியைனம் வசய்யும் (திருத்த)
சட்டம் 2020-ன் பிரிவு2 (d)-ல்வசால்லப்படுவதாவது:
தமிழ்வழியில் படித்த நபர் என்றால், ைாநிலத்தில் தநரடி நியைனத்தின்
வாயிலாக
நிரப்பப்படும்
பதவிகளுக்கான
சிறப்பு
விதிகளில்
பரிந்துணரக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வணர தமிழ் வழியில் படித்தவராவார்.
Section 2 (d) of the Tamil Nadu Appointment on Preferential Basis
in the Services under the State of Persons Studied in Tamil
Medium (Amendment) Act, 2020, states that ‘Person studied in
Tamil medium means a person who has studied through Tamil
medium of instruction upto the educational qualification
prescribed for direct recruitment in the rules or regulations or
orders applicable to any appointment in the services under the
State’.

விளக்கம்: இவ்வறிவுணரகளின் பத்தி 4 (E) – ஐக் காண்க.

Explanation: See paragraph 4 (E) of these Instructions.

(ii)

தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிணை தகாரும் விண்ைப்பதாரர்,
அதற்கான சான்றாவைைாக, நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணர
அணனத்து கல்வித்தகுதிகளின் படிப்புக்காலம் முழுவதும் தமிழ்வழியில்
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ைட்டுதை பயின்றதற்கான பத்தாம்வகுப்பு /பன்னிரண்டாம்வகுப்பு
/ைாற்றுச்சான்றிதழ் / தற்காலிகச்சான்றிதழ் / பட்டச்சான்றிதழ் / பட்ட
தைற்படிப்புச் சான்றிதழ்/ ைதிப்வபண் பட்டியல்/ குழுைம் அல்லது
பல்கணலக்கழகம் அல்லது கல்விநிறுவனங்களிடமிருந்து வபறப்பட்ட
சான்றிதழ்
ஆகிய
ஆவைங்கணள
பதிதவற்றம்
வசய்ய
/
சைர்ப்பிக்கதவண்டும்.
Candidates claiming to be Persons studied in Tamil Medium (PSTM)
must upload / produce evidence for the same, in the form of SSLC,
HSC, Transfer Certificate, Provisional Certificate, Convocation
Certificate, Degree Certificate,PG Degree Certificate, Mark Sheets,
Certificate from the Board or University or from the Institution, as
the case may be, with a recording that he had studied the entire
duration of the respective course(s) through Tamil medium
of instruction.
(iii)

விண்ைப்பதாரர், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணர அணனத்து
கல்வித் தகுதிகணளயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு
ஆதாரைான சான்றுகணள கட்டாயம் பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க
தவண்டும்.
Candidates must upload / produce documents as evidence of
having studied in the Tamil medium, all educational
qualification upto the educational qualification prescribed.

உதாரைம்/ Example:
,
,

,

/

2010-

(10/12

)

2020(

(
16.08.2021 )

)

. 82,
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(

)

.
,

(iv)

தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான சான்றாவைம் எதுவும்
இல்ணலவயனில், கல்வி நிறுவனத்தின் முதல்வர் / தணலணையாசிரியர் /
/
/
/ பதிவாளர் / ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு
அலுவலர் /
/ இயக்குநர் / வதாழில் நுட்பக்
கல்வி இயக்குநர் / இணை இயக்குநர் / பல்கணலக்கழகங்களின்
பதிவாளரிடமிருந்து கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில், நிர்ையிக்கப்பட்ட
கல்வித் தகுதி வணரயிலான ஒவ்வவாரு கல்வித்தகுதிக்கும்
சான்றிதணழப் வபற்று சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
If no such document as evidence for ‘Person Studied in Tamil
Medium’ is available, a certificate from the Principal / Head Master
/ District Educational Officer / Chief Educational Officer / District
Adi Dravidar Welfare Officer / Registrar / Controller of
Examinations / Head / Director of the Educational Institution /
Director / Joint Director of Technical Education/ Registrar of
Universities as the case may be, in the format as given below must
be uploaded / produced, for each and every educational
qualification upto the educational qualification prescribed.

(v)

நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணரயிலான அணனத்து கல்வித்
தகுதிகணளயும் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான
ஆதாரச் சான்றிணன பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்கத் தவறினால்
விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Failure to upload / produce such documents as evidence for
‘Persons Studied in Tamil Medium’ for all educational qualification
upto the educational qualification prescribed, shall result in the
rejection of candidature after due process.

(vi)

ஏததனும் ஒரு பாடத்ணத பகுதி தநரைாகப் படித்ததற்காகதவா/
ஏததனும் ததர்விணன தனித் ததர்வராக எழுதியதற்காகதவா,
தனியர் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என சான்றாவைம்
ஏததனும் பதிதவற்றம் வசய்தால் / சைர்ப்பித்தால் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட
ைாட்டாது. தைலும், விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Documents uploaded / produced as proof of having studied in
Tamil medium, for the partial duration of any course / private
appearance at any examination, shall not be accepted and shall
result in the rejection of candidature after due process.
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Certificate for having studied in Tamil Medium

#

This is to certify that Thiru./Tmt./Selvi. …………………………………(Name) had studied
Classes ……….. to ………… with Tamil as the medium of instruction, during the year
…………. to …….……..and had satisfactorily completed the course of studies prescribed
for Classes ………. to ………..
Thiru./Tmt./Selvi. …………………………………(Name) was / was not awarded scholarship
meant for students studying in the Tamil medium.
This certificate is issued with reference to Section 2(d) of the PSTM (Amendment) Act,
2020, based on verifiable documentary evidence. The undersigned assumes full
responsibility for the veracity of the contents herein.

Place:
Date:
#

Seal of the Institution

Signature of
Principal/Head Master /
District Educational Officer /
Chief Educational Officer /
District Adi Dravidar Welfare Officer
Mobile No. ______

If the candidate has studied in different schools from 1 st std. up to 10th std./ 12th std.,
then the above certificate shall be obtained from each of the schools the candidate
has studied in.

தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான சான்றிதழ்#
திரு./திருைதி/வசல்வி………………………………………………………………………………………
வபயர்
………………………………
வகுப்பு முதல் …………… …… வகுப்பு வணர, தமிணழப் பயிற்றுவைாழியாகக் வகாண்டு ……………………………
ஆண்டு முதல் …………………………… ஆண்டு வணர இப்பள்ளியில் படித்தார் எனவும், தைற்குறிப்பிட்ட
வகுப்புகளுக்கானபடிப்பிணன திருப்திகரைாக நிணறவு வசய்தார் எனவும் சான்றளிக்கப்படுகிறது.
திரு./திருைதி/வசல்வி ……………………………………………………………………………………… வபயர்) அவர்களுக்கு தமிழ்
வழியில் கல்வி பயிலும் ைாைவர்களுக்காக வழங்கப்படும் கல்வி உதவித் வதாணகவழங்கப்பட்டது /
வழங்கப்படவில்ணல.
தமிழ் வழியில் படித்ததாருக்கான முன்னுரிணை அளிக்கும் (திருத்தச்) சட்டம், 2020 பிரிவு 2 (d) ன்கீழ்,
ஆதார ஆவைங்கணள சரிபார்த்ததன் அடிப்பணடயில் இச்சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.
இவ்வுள்ளடக்கங்களின் உண்ணைத் தன்ணைக்கு இச்சான்றிதழில் ணகவயாப்பமிட்டுள்ளவர் முழுப்
வபாறுப்புணடயவர் ஆவார்.
ணகவயாப்பம்
முதல்வர் / தணலணைஆசிரியர் /
ைாவட்டக்கல்விஅலுவலர் /
முதன்ணைக்கல்விஅலுவலர்/
இடம்:
ைாவட்டஆதிதிராவிடர்நலஅலுவலர்/
கல்வி நிறுவனத்தின்
(அணலதபசிஎண்……………
நாள்:
அலுவலகமுத்திணர
#

ததர்வர் ஒன்று முதல் பத்தாம் வகுப்பு வணர/ பனிவரண்டாம் வகுப்பு வணர வவவ்தவறு பள்ளிகளில் பயின்றுள்ளார்
எனில், தான் பயின்ற ஒவ்வவாரு பள்ளியிலும் தனித் தனியாக சான்றிதணழப் வபற தவண்டும்.

124

Certificate for having studied in Tamil Medium@
This is to certify that Thiru./Tmt./Selvi. …………………………………(Name) had studied …..…………….
(Diploma/Degree/PG Degree, etc.) during the year …………. to …….……. with Tamil as the
medium of instruction and had satisfactorily completed the course of studies prescribed for
……………………………… (Diploma/Degree/PG Degree, etc.).
Thiru./Tmt./Selvi. …………………………………(Name)was / was not awarded scholarship meant
for students studying in the Tamil medium.
This certificate is issued with reference to Section 2(d) of the PSTM (Amendment) Act, 2020,
based on verifiable documentary evidence. The undersigned assumes full responsibility for the
veracity of the contents herein.
Signature of Registrar/ Principal/
Controller of Examinations /
Head / Director of Educational Institution /
Director / Joint Director of Technical Education /
Registrar of Universities

Place:
Date:

Seal of the Institution

Mobile No. ______

@

If the candidate has completed different courses in different Institutions, such a certificate
shall be obtained from each of these Institutions for the courses completed therein.

தமிழ்வழியில்பயின்றதற்கானசான்றிதழ்@
திரு./திருைதி/வசல்வி………………………………………………………………………………………
வபயர்
………………………………
படிப்பிணன (பட்டயம் / பட்டம் / முதுநிணல பட்டம் தபான்றணவ) தமிணழப் பயிற்று வைாழியாகக்
வகாண்டு ………… …… ஆண்டு முதல் ……………………………ஆண்டு வணர இந்நிறுவனத்தில் படித்தார் எனவும்
அப்படிப்பிணன……………………………… பட்டயம் / பட்டம் / முதுநிணல பட்டம் தபான்றணவ) திருப்திகரைாக
நிணறவு வசய்தார் எனவும் சான்றளிக்கப்படுகிறது.
திரு./திருைதி/வசல்வி ……………………………………………………………………………………… வபயர்) அவர்களுக்கு தமிழ்
வழியில் கல்வி பயிலும் ைாைவர்களுக்காக வழங்கப்படும் கல்வி உதவித் வதாணக வழங்கப்பட்டது /
வழங்கப்படவில்ணல.
தமிழ் வழியில் படித்ததாருக்கான முன்னுரிணை அளிக்கும் (திருத்தச்) சட்டம், 2020 பிரிவு 2 (d)ன்கீழ்,
ஆதார ஆவைங்கணள சரிபார்த்ததன் அடிப்பணடயில் இச்சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.
இவ்வுள்ளடக்கங்களின்
உண்ணைத்தன்ணைக்கு
இச்சான்றிதழில்
ணகவயாப்பமிட்டுள்ளவர்
முழுப்வபாறுப்புணடயவர் ஆவார்.
ணகவயாப்பம்
பதிவாளர் / முதல்வர் /
ததர்வுக்கட்டுப்பாட்டுஅலுவலர் /
கல்விநிறுவனத்தணலவர் /
இயக்குநர் / வதாழில் நுட்பக் கல்வி
இயக்குநர் /
/
இடம்:
நாள்:
@

(அணலதபசிஎண்……………

அலுவலக முத்திணர

ததர்வர் வவவ்தவறான படிப்புகணள வவவ்தவறு நிறுவனங்களில் நிணறவு வசய்துள்ளார் எனில்,
தான் படிப்பிணன நிணறவு வசய்த ஒவ்வவாரு நிறுவனத்திலும் தனித்தனியாக இச்சான்றிதணழப்
வபறதவண்டும்.
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14-S.

குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்ணககள் வதாடர்பான தகவல்

Information regarding Criminal Cases / Disciplinary Cases

(i)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் நிலுணவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு
நடவடிக்ணககள் பற்றி வதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர், அது
வதாடர்பான முதல் தகவல்அறிக்ணகயின் நகணல / குற்றக்
குறிப்பாணை / காரைம் தகட்கும் குறிப்பாணையின் நகணல
(தநர்வுக்தகற்ப) கண்டிப்பாக பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates who have declared pending criminal or disciplinary
cases in their online application, must upload / produce the copy of
First Information Report (FIR) or memorandum of charges / show
cause notice, as the case may be. Failure to upload / produce such
papers when called for, shall result in rejection of candidature after
due process.

(ii)

விண்ைப்பதாரர், தங்கள் மீதான குற்றவியல் நடவடிக்ணககளில் குற்றத்
தீர்ப்பு /
ஒழுங்கு நடவடிக்ணககளில் தண்டணன விதிக்கப்பட்டது
வதாடர்பாக தங்களது இணையவழி விண்ைப்பத்தில் வதரிவிப்பதுடன்,
தகாரும் வபாழுது வதாடர்புணடய நீதிைன்ற ஆணை அல்லது
விடுவிக்கப்பட்ட ஆணை அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்ணக சார்ந்த
குறிப்பாணையிணன பதிதவற்றம் வசய்ய / சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
விண்ைப்பம்
தவறினால்
நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates who have declared conviction in criminal cases or
punishment in disciplinary cases, in their online application, must
upload / produce the relevant court orders and/or release orders
or memorandum of proceedings, as the case may be, when called
for. Failure to upload / produce such papers, shall result in
rejection of candidature after due process.

(iii)

தணடயின்ணைச் சான்றிதணழ சைர்ப்பித்த பிறதகா அல்லது இணையவழி
விண்ைப்பத்திணன சைர்ப்பித்த பிறதகா, நியைனம் வதாடர்பான பணிகள்
முழுணையாக நிணறவணடவதற்கு முன்வணர உள்ள வதரிவு பணிகளின்
எந்த ஒரு நிணலயின் தபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏததனும்
குற்றவியல் வழக்கு பதியப் பட்டிருந்தாதலா / ஒழுங்கு நடவடிக்ணக
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எடுக்கப் பட்டிருந்தாதலா, அவர் குற்றத்தீர்ப்பு / தண்டணன ஏதும்
வபற்றிருந்தாதலா, ததர்வாணையத்தால் ஆவைங்கணளப் பதிதவற்றம் /
சைர்ப்பிக்கக் தகாரும் நிணலயில், விண்ைப்பதாரர் அது குறித்த
உண்ணை
விவரங்கணள,
ததர்வாணையத்திற்குத்
வதரிவித்தல்
தவண்டும். தைலும், இந்த அறிவுணரயிணன கணடபிடிக்கத் தவறினால்
அத்தணகய விண்ைப்பதாரருணடய விண்ைப்பம் ததர்வாணையத்தால்
இரத்து வசய்யப்பட்டு,
ஓராண்டுக்கு ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி ணவக்கப்படுவர்.
In case any criminal case is filed / disciplinary action is taken
against or conviction / punishment is imposed on a candidate after
submission of the online application, at any stage of the
recruitment process before the completion of the entire selection
process, such candidates should report this fact to the Commission
in the next immediate stage when Commission calls for uploading /
producing documents. Failure to comply with these instructions
shall result in rejection of candidature after due process and
debarment for a period of one year.
(iv)

நிலுணவயிலுள்ள
ஒழுங்கு
நடவடிக்ணககள்
/
குற்றவியல்
நடவடிக்ணககள், விண்ைப்பதாரரின் வதரிவு வாய்ப்புகணள(Selection
prospects)
எவ்வணகயிலும் பாதிக்காது. எனினும், தைற்கண்ட
தகவல்கணள விண்ைப்பதாரர் ததர்வாணையத்திற்கு வதரிவிக்கத்
தவறினால், (எவ்வித உள்தநாக்கமுமின்றி இருந்தாலும்) விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
The pendency of disciplinary cases / criminal cases shall in no way
affect the selection prospects of candidates. However, failure to
inform such pendency, even unintentionally, shall result in
rejection of candidature after due process.

15.

எழுத்துத் ததர்விற்கான பாடத்திட்டம்

SYLLABI FOR WRITTEN EXAMINATION

அணனத்துப்
பாடங்கள்/
ததர்வுகளுக்கான
பாடத்திட்டங்கள்,
ததர்வாணையத்தின் இணையதள முகவரி www.tnpsc.gov.in –ல் கிணடக்கப்
வபறும்.
The syllabi for all subjects / all examinations are available in the
Commission’s website www.tnpsc.gov.in
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16.

நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு

அறிவுணரகள், பதிலி எழுத்தணரப் பயன்படுத்துதல் முதலியன
SPECIAL
INSTRUCTIONS
FOR
PERSONS
DISABILITIES, USAGE OF SCRIBES, ETC.

16-A.

WITH

BENCHMARK

பதிலி
எழுத்தரின்
உதவி
தவண்டும்
என
இணையவழி
விண்ைப்பத்தில்
தகாரியதன்
தபரில்,
நிர்ையிக்கப்பட்ட
குணறபாடுணடய ைாற்றுத் திறனாளி விண்ைப்பதாரர், பதிலி எழுத்தரின்
உதவிணயப் பயன்படுத்திக் வகாள்ள அனுைதிக்கப்படுவார். விண்ைப்பம்
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் அல்லது ததர்வு நாளன்று பதிலி எழுத்தர்
தவண்டும் எனக் தகாருவது ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட ைாட்டாது.
Candidates with benchmark disability, shall be permitted the
services of a scribe upon making such request in their online
application. Requests for scribes made after the submission of
application or on the date of examination will receive no attention.

16-B.

பார்ணவயற்ற ைற்றும் தன்னுணடய ணகயினால் எழுத இயலாத
ைாற்றுத்திறன் வகாண்ட விண்ைப்பதாரர், ததர்வாணையத்தால்
நடத்தப்படும் ததர்வுகளில் கலந்து வகாள்ளும்தபாது கீழ்க்காணும்
நிபந்தணனக்குட்பட்டு, பதிலி எழுத்தர்(Scribe) உதவியுடன் ததர்வு
எழுத அனுைதிக்கப்படுவார்.
Visually impaired candidates and orthopedically challenged
candidates who are unable to use their hands for writing, are
allowed the assistance of a scribe subject to the following
conditions:
(i)

பதிலி எழுத்தணர (Scribe) ததர்வாணையதை நியமிப்பதுடன்
அவர்களுக்கான கட்டைம் ததர்வாணையத்தால் வழங்கப்படும்.
பதிலி எழுத்தரின் பணியிணன பயன்படுத்திக் வகாள்ளும்
விண்ைப்பதாரர் பதிலி எழுத்தருக்வகன தனிதய எந்தத்
வதாணகயும் வசலுத்தத் ததணவயில்ணல.
The Commission will arrange for scribes and the fee amount
to be paid to the scribes will be met by the Commission.
Candidates availing of the services of the scribes need not
pay any fee to them.
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(ii)

ததர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் தபாட்டித் ததர்வுகணள
எழுதும் வபாழுது பதிலி எழுத்தரின் பணியிணனப் பயன்படுத்திக்
வகாள்ளும் நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய அணனத்து
ைாற்றுத்
திறனாளி
விண்ைப்பதாரரும்
தணரத்தளத்தில்
தணலணைக் கண்காணிப்பாளரின் கட்டுப்பாட்டு அணறக்கு
அருகில்,
அவரின்
தநரடி
தைற்பார்ணவயின்கீழ்,
தனி
அணறயிதலதய ததர்வு எழுத அனுைதிக்கப்படுவர்.
All candidates with benchmark disability, availing of the
services of the scribes while appearing for the written
examination will be seated in a separate room in the ground
floor, in close vicinity to the Chief Invigilator’s control room
and under the close supervision of the Chief Invigilator.

16-C.

நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைாற்றுத் திறனாளி விண்ைப்பதாரர்,
விணடத்தாளில் தங்களது ணகவயாப்பம் ைற்றும் இடதுணக வபருவிரல்
தரணக அணடயாளத்ணத அதற்வகன வகாடுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில்
(முடியும் பட்சத்தில்) இட தவண்டும்.
Candidates with benchmark disability must affix their signature
and left hand thumb impression in the space provided in the
answer sheets, if possible.

16-D.

ணகவயாப்பமிட
இயலாத
ைற்றும்
பார்ணவ
குணறபாடுணடய
ைாற்றுத்திறனாளி விண்ைப்பதாரர், ததர்வு முடிவணடந்த பின்னர், OMR
விணடத்தாளின் பகுதி– 1-ல் அதற்வகன வகாடுக்கப்பட்ட இடத்தில்
தங்களது இடதுணகப் வபருவிரல் தரணகப் பதிவிணன ணவக்க தவண்டும்.
Visually disabled / orthopaedically disabled candidates who have
been permitted to use scribe facility, who are unable to affix their
signature, may affix their left hand thumb impression alone in the
space provided in Part I of the OMR answer sheet after the closure
of examination.

16-E.

இடது ணகணயப் பயன்படுத்த இயலாத ைாற்றுத் திறனாளி
விண்ைப்பதாரர், தங்களது வலது ணகயின் வபருவிரல் தரணகப்
பதிவிணன ணவக்க தவண்டும்.
Candidates who are unable to use their left hand, must affix right
hand thumb impression.
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16-F.

இரண்டு ணககணளயும் பயன்படுத்த இயலாத ைாற்றுத்திறனாளி
விண்ைப்பதாரர், ணகவயாப்பம் ைற்றும் வபருவிரல் தரணகப் பதிவிணன
ணவக்க தவண்டிய இடங்கணள காலியாக விட்டு விடலாம்.
Candidates who are unable to use both hands, and who have been
permitted to use scribe, may leave the signature and thumb
impression columns blank.

குறிப்பு / Note:
தைதல 16-D, 16-E ைற்றும் 16-F-ல் கூறப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் தநர்ந்தால்,
பதிலி எழுத்தர் / அணறக் கண்காணிப்பாளர் ைற்றும் தணலணைக்
கண்காணிப்பாளர் ஆகிதயார் இது குறித்து அறிக்ணக ஒன்றிணன
வழங்குைாறு அறிவுறுத்தப்படுவர்.
In the case of instances as stated at16-D, 16-E and16-F above,
the scribe / room invigilator and Chief Invigilator shall be
instructed to furnish a specific report in this regard.
16-G.

ததர்விணன தவகைாக எழுத இயலாத உடல் குணறபாடுணடய
ைாற்றுத்திறனாளி விண்ைப்பதாரர், பதிலி எழுத்தரின் உதவியுடன்
ததர்வு எழுதும்தபாது ஒரு ைணி தநரத்திற்கு 20 நிமிடம் வீதம் கூடுதல்
தநரம்(Compensation) வழங்கப்படும்.
Compensatory time of not less than 20 minutes per hour of
examination will be allowed to candidates with benchmark
disability, who have physical limitation to write including that of
speed and who are utilizing the services of a scribe.

16-H.

பதிலி எழுத்தரின் உதவியின்றி, ததர்வு எழுதும் அணனத்து
நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைற்றும் ததர்விணன தவகைாக எழுத
இயலாத ைாற்றுத் திறனாளி விண்ைப்பதாரருக்கும், மூன்று ைணி தநரம்
நணடவபறும் ததர்விற்கு குணறந்தபட்சம் ஒரு ைணி தநரம் கூடுதலாக
வழங்கப்படும்.
ைாற்றுத்திறனாளி விண்ைப்பதாரரின் தனிப்பட்ட
நிணலணயப் வபாறுத்து இது தைலும் உயர்த்தப்படலாம் (அரசாணை
(நிணல) எண்.43, பணியாளர் ைற்றும் நிர்வாகச் சீர்திருத்தத்(M)துணற,
நாள்
06.04.2018-ல்
உள்ள
ஆணைகளின்
அடிப்பணடயில்
திருத்தியணைக்கப்பட்டது).
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All candidates with disability who have physical limitation with
regard to writing including that of speed and not availing the
services of a scribe will be allowed additional time of a minimum of
one hour for an examination of three hours duration which could
further be increased on a case-to-case basis (amended in terms of
orders issued in G.O.(Ms.) No. 43, Personnel& Administrative
Reforms (M)Department, dated 06.04.2018.

குறிப்பு/ Note:
ைாடிஏற இயலாத நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய ைாற்றுத்திறனாளி
விண்ைப்பதாரர், ததர்வுக்கூடத்தின் தணரத்தளத்தில் தணலணைக்
கண்காணிப்பாளரின் கட்டுப்பாட்டு அணறக்கு அருகில் உள்ள
அணறயில் ததர்வு எழுத அனுைதிக்கப்படுவார்.
All persons with benchmark disability, who are unable to climb the
staircase, will be allowed to write the examination in a roomin the
ground floor, in close vicinity to the Chief Invigilator’s control
room.
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17.

ததர்வாணையம் நடத்தும் பல்தவறு நியைனங்களுக்கான தபாட்டித்
ததர்வுகள் (வகாள்குறி வணகத் ததர்வுகள் ைற்றும் விரிந்துணரக்கும்
வணகத் ததர்வுகள்) எழுதும் விண்ைப்பதாரர் பின்பற்ற தவண்டிய
விதிமுணறகள்
INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED BY CANDIDATES WHILE APPEARING
FOR WRITTEN EXAMINATIONS (OBJECTIVE TYPE AND DESCRIPTIVE
TYPE) CONDUCTED BY THE COMMISSION

வபாதுவான அறிவுணரகள்

17-A.

General Instructions
(i)

ததர்வர்கள், ததர்வாணைய இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம்
வசய்யப்பட்ட அனுைதிச் சீட்டுடன் ததர்வு ணையத்திற்கு வர
தவண்டும். தவறும் பட்சத்தில், ததர்வு எழுத அனுைதிக்கப்பட
ைாட்டார்கள். ததர்வர்கள், தங்களது ஆதார் அட்ணட / கடவுச்சீட்டு
(Passport) /ஓட்டுநர் உரிைம் / நிரந்தரக் கைக்கு அட்ணட(PAN
card) / வாக்காளர் அணடயாள அட்ணட இவற்றில் ஏததனும்
ஒன்றின் ஒளிநகணல ததர்வுணையத்திற்கு வகாண்டு வர
தவண்டும்.
Candidates shall present themselves at the examination
venue with the memorandum of admission (hall ticket)
downloaded from the Commission’s website, failing which,
they shall not be allowed to write the examination.
Candidates shall also bring with them, a photocopy of their
Aadhaar card / Passport / Driving Licence / Permanent
Account Number (PAN) card / Voter ID card.

(ii)

ததர்வர்கள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ததர்வு ணையத்தில்
(அனுைதிச்சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி) ைட்டுதை ததர்வு எழுத
அனுைதிக்கப்படுவர். ததர்வு ணையத்ணத ைாற்ற அனுைதிக்கப்பட
ைாட்டாது. உரியமுன் அனுைதி இல்லாைல், ததர்வர்களுக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட ததர்வுணையத்திற்குப் பதிலாக தவவறாரு ததர்வு
ணையத்தில் ததர்வு எழுத அனுைதிக்கப்பட ைாட்டார்கள்.
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Candidates must appear for the examination at the venue
they have been allotted, as mentioned in the memorandum
of admission (hall ticket). Change of venue will not be
permitted. No candidate, without prior approval, shall be
allowed to appear for the examination at a venue other than
the one originally allotted.
(iii)

ததணவப்பட்டால்,
ததர்வுக்கூடத்தில்
காவல்துணறயிலுள்ள
ஆண் / வபண் காவலர்கள் அல்லது அனுைதிக்கப்பட்ட
நபர்களால்
ததர்வர்கள்,
முழுணையான
பரிதசாதணனக்கு
உட்படுத்தப்படுவார்கள்.
Candidates may be subjected to frisking at the examination
venue, if required, with the assistance of male/female police
personnel or any authorized persons, as the case may be.

(iv)

வசாந்த
உணடணைகணளப்
பாதுகாப்பாக
ணவத்துக்
வகாள்வதற்கான
வசதி
ததர்வுணையத்தில்
இருக்கும்.
ததர்வுணையத்திலுள்ள, பாதுகாப்பு அணற குறித்து ததர்வருக்குத்
வதரிவிக்கப்படும். பாதுகாப்பு அணறயினுள் ணவக்கப்படும்
அவர்களது உணடணைகளுக்கு தடாக்கன் வழங்கப்படும். ததர்வு
முடிவணடந்த பின்னர், தடாக்கன் வழங்கிய அதிகாரியிடம்,
தடாக்கணன திரும்ப வகாடுத்து, உணடணைகணளப் வபற்றுக்
வகாள்ளலாம். எனினும், ததர்வு எழுதுவதற்குத் ததணவப்படாத
வபாருட்கணளக் வகாண்டு வர தவண்டாம் என ததர்வர்
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
வபாருட்களின்
பாதுகாப்பிற்கு
முழுவதுைாக உத்திரவாதம் அளிக்க இயலாது. வசாந்த
உணடணைகணள பாதுகாப்பு அணறயில் ணவப்பது, ததர்வரின்
வசாந்த வபாறுப்பிற்குட்பட்டதாகும்.
Facility for safe keeping of personal belongingswill be
available in the examination venue. Candidates shall be
informed about the cloak room facility available in the
examination venue. They shall be issued tokens against their
belongings deposited in the cloak room. Upon completion of
the examination, they shall collect their belongings by
depositing the token back with the issuing authorities.
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However, the candidates are advised to bring no material
other than the ones essential for the examination purpose.
Safety of the material cannot be fully assured. Deposition of
personal belongings in the cloak room shall be at the risk of
the candidates.
(v)

ததர்வர்களுடன் வரும் வபற்தறார்கள் ைற்றும் பிறர், ததர்வு
நணடவபறும் ணையத்திற்குள்அனுைதிக்கப்பட ைாட்டார்கள்.
Parents and others who accompany the candidates will not
be permitted inside the examination venue.

(vi)

ததர்வுக்கூட
அனுைதிச்சீட்டில்,
ததர்வரின்
புணகப்படம்
அச்சிடப்படவில்ணல அல்லது வதளிவாக இல்ணல அல்லது
ததர்வரின் ததாற்றத்துடன் வபாருந்தவில்ணல என்றாதலா,
ததர்வர் தன்னுணடய கடவுச்சீட்டு அளவிலான புணகப்படம்
ஒன்றிணன ஒரு வவள்ணள காகிதத்தில் ஒட்டி, அதில் தனது
வபயர், முகவரி, பதிவு எண்ணை குறிப்பிட்டு, முணறயாகக்
ணகவயாப்பமிட்டு, ததர்வுக்கூட அனுைதிச்சீட்டின் ஒளிநகல்
ைற்றும் ஆதார் அட்ணட / கடவுச்சீட்டு(Passport)/ஓட்டுநர்உரிைம் /
நிரந்தரக்கைக்கு அட்ணட(PAN card) / வாக்காளர் அணடயாள
அட்ணட, இவற்றில் ஏததனும் ஒன்றின் ஒளிநகணல இணைத்து,
அதணன தணலணைக் கண்காணிப்பாளரிடம் தைவலாப்பமிடும்
வபாருட்டு சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
If the photograph of the candidate in the memorandum of
admission (hall ticket) is not printed or not clear or does not
match with candidate’s appearance, he should furnish a
separate photograph affixed on a plain paper, along with his
name, address,register number and signature along with a
copy of the memorandum of admission (hall ticket) and a
copy of
Aadhaar card / Passport / Driving Licence /
Permanent Account Number (PAN) card / Voter ID card, to
the Chief Invigilator, who shall countersign it.

(vii)

தைலும், ததர்வர் தன்னுணடய அசல் அணடயாள அட்ணடணய,
சரிபார்ப்பு
தநாக்கத்திற்காக
அணறக்கண்காணிப்பாளரிடம்
சைர்ப்பிக்க தவண்டும். அணறக் கண்காணிப்பாளர் ததர்வரின்
வைய்த்தன்ணைணய
உறுதி
வசய்த
பிறகு,
ததர்வரின்
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வைய்த்தன்ணைணய
குறித்தும்,
ததர்வரால்
அளிக்கப்பட்ட
தகவல்கள் பின்னாளில் தவறானணவ என கண்டறியப்படும்
பட்சத்தில், ததர்வாணையம் எடுக்கும் எந்தவவாரு குற்றவியல்
அல்லது ைற்ற நடவடிக்ணகக்கும் வபாறுப்தபற்பார் என்பது
குறித்தும் ஓர் உறுதிவைாழியிணன ததர்வரிடமிருந்து வபற்று
தணலணைக் கண்காணிப்பாளரிடம் சைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
The ID proof in original, should also be shown to the room
invigilator for verification. The room invigilator upon
verification of the identity of the candidate, shall obtain an
undertaking as to the genuineness of the candidate and to
the effect that he is aware that he is liable to any
criminal/penal action initiated by the Commission, if the
information furnished is found to be incorrect at a later date.
The undertaking shall then be handed over to the Chief
Invigilator.
(viii)

ததர்வு எழுத வரும் ததர்வர்களின் வைய்த்தன்ணைணய உறுதி
வசய்யவும், இதர ததர்வு விதிமுணறகணள ததர்வர்களுக்கு
விளக்கும்
விதைாகவும்,
ததர்வர்கள்,
ததர்வு
வதாடங்க
திட்டமிடப்பட்ட தநரத்திற்கு ஒருைணிதநரத்திற்கு முன்பாகதவ
ததர்வுகூடங்களுக்கு வருணக புரிதல் தவண்டும்.
In order to facilitate verification of the identity of the
candidates and explanation of the procedures pertaining to
the examination, the candidates shall present themselves at
the examination venue one hour before the time scheduled
for the commencement of the examination.

(ix)

ததர்வுணையத்தின் அணனத்து நுணழவாயில்களும் ததர்வு
வதாடங்குவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாகதவ மூடப்படும்.
அதன்
பின்னர்,
வரும்
எவரும்
ததர்வுணையத்திற்குள்
அனுைதிக்கப்பட ைாட்டார்கள் (எ.கா.
09.30
வரும் எவரும் ததர்வு ணைய
வளாகத்திற்குள் அனுைதிக்கப்பட ைாட்டார்கள்)
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All gates serving as entry into the examination venue shall
be closed thirty minutes before the commencement of the
examination and no one shall be allowed into the venue
thereafter. (e.g., in case of forenoon session, for an
examination scheduled to commence at 09.30 am, the
candidates should present themselves at 09.00 am in the
examination venue. In case of afternoon session, for an
examination scheduled to commence at 02.00 pm, the
candidates should present themselves at 01.30 pm. After
that no candidate shall be permitted to enter the premises of
the examination venue).
(x)

காணல ைற்றும் பிற்பகல் ஆகிய இருதவணளகளில் நணடவபறும்
ததர்வுகளில்,
பிற்பகல்
ததர்விற்கு,
ததர்வு
வதாடங்க
திட்டமிடப்பட்ட
தநரத்திற்கு
30
நிமிடங்களுக்கு
முன்னதாகதவ ததர்வர்கள் ததர்வுக்கூடத்துக்குள் வந்துவிட
தவண்டும்.
அதன் பின்னர் வருணகபுரியும் எவரும்
ததர்வுக்கூடத்துக்குள் அனுைதிக்கப்படைாட்டார்கள்.
In case of examinations to be held in both forenoon and
afternoon sessions, the reporting time for the afternoon
session shall also be thirty minutes before the
commencement of the examination and no one shall be
allowed into the venue thereafter.

(xi)

எதிர்பாராத நிகழ்வுகளில், வதாற்றுதநாய் தபான்ற காலங்களில்
பரிந்துணரக்கப்பட்ட
வழிமுணறகள்/
முன்வனச்சரிக்ணக
நடவடிக்ணககணள அதாவது சானிணடசர் பயன்படுத்துவது,
முகக்கவசம் அணிவது ைற்றும் சமூக இணடவவளிணயப்
பின்பற்றுதல் தபான்றணவகணள கணடப்பிடிக்கதவண்டும்.
In case of extraordinary circumstances, like pandemic
conditions, etc., the procedures / precautions prescribed
(e.g., use of sanitizer and face mask, practising social
distancing) shall be adhered to.
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(xii)

விண்ைப்பதாரர் ததர்வுக்கூடத்தில் அணறக்கண்காணிப்பாளர்/
தணலணைக் கண்காணிப்பாளர் / ஆய்வு அலுவலர்கள் / அதிகாரம்
அளிக்கப்பட்ட நபர்கள் எவரும் அனுைதிச்சீட்டிணன ஆய்வுக்காக
தகட்கும்வபாழுது அவர்களிடம் காண்பிக்க தவண்டும்.
Candidates must show the memorandum of admission (hall
ticket) to the Invigilator / Chief Invigilator / inspection
authorities / any authorized persons of the examination hall,
on demand, for verification.

(xiii)

ததர்வர்கள்
தங்களது
அனுைதிச்சீட்டில்
அணறக்
கண்காணிப்பாளரின்
ணகவயாப்பத்திணன
கட்டாயம்
வபறதவண்டும். ததர்வர்கள் அனுைதிச்சீட்டிணன தங்களது
பாதுகாப்பில்
நிரந்தரைாக
ணவத்துக்
வகாள்ளதவண்டும்.
ததர்வர்கள்,
தங்களது
அனுைதிச்சீட்டிணன
அடுத்த
கட்ட ததர்வுக்கு வதரிவு வசய்யப்படும் தநர்வுகளில் /
ததர்வாணையத்தால் தகாரப்படுகின்ற தநர்வுகளில், சைர்ப்பிக்க
தவண்டும்.
Candidates must ensure that the Room Invigilator signs in
the memorandum of admission (hall ticket). The
memorandum of admission should be preserved carefully
and retained permanently. The memorandum of admission
should be produced if shortlisted for the next stage of
selection / whenever sought for by the Commission.

(xiv)

ததர்வர்கள்,
அனுைதிச்சீட்டிணன
ததர்வுக்குப்
பின்னர்,
முன்வனச்சரிக்ணக நடவடிக்ணகயாக ஒருநகல் எடுத்து தங்கள்
வசம் ணவத்துக் வகாள்ளுைாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
எக்காரைத்ணத முன்னிட்டும் ததர்வு அனுைதிச்சீட்டின் பிரதி
வழங்கப்படைாட்டாது.
The memorandum of admission may also be photocopied, as
a precaution, after the exam is over. No duplicate
memorandum of admission (hall ticket) will be issued
later.
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(xv)

ததர்வு அணறயில் ைட்டுமின்றி, ததர்வு ணைய வளாகத்திலும்
விண்ைப்பதாரர்
கண்டிப்பாக
ஒழுங்குமுணறணயக்
கணடப்பிடிக்க
தவண்டும்.
ைது
அருந்திவிட்டு
வரும்
விண்ைப்பதாரர்,
ததர்வுக்கூடத்தில்
புணகப்பிடிக்கும்
விண்ைப்பதாரர், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்
ைற்றும் ததர்வுக்கூட கண்காணிப்பாளர்
/
முதன்ணைக்
கண்காணிப்பாளர்,
ஆய்வுக்குழுவினர்
அல்லது
ததர்வு
எழுதவரும் ைற்ற விண்ைப்பதாரருடன் ததர்வு அணறயிதலா
அல்லது ததர்வுக்கூட வளாகத்திதலா, ததர்வு நணடவபறுவதற்கு
முன்னதரா, பின்னதராஅல்லது ததர்வு நணடவபறும்வபாழுததா,
தவறாக
நடக்கும்
விண்ைப்பதாரரின்
விணடத்தாள்
/
விணடப்புத்தகம் ைதிப்பீடு வசய்யப்பட ைாட்டாது ைற்றும்
ததர்வாணையம் தக்கவதன கருதும்காலம் வணர தகுதிநீக்கம்
வசய்யப்படுவார். தைலும், அவ்விண்ைப்பதாரர் மீது தகுந்த
குற்றவியல் நடவடிக்ணகயும் எடுக்கப்படும்.
Candidates should maintain strict discipline not only in the
examination room, but also inside the campus of the
examination venue. Candidates found smoking / intoxicated,
or found to have entered into a quarrel of any kind, or to
have misbehaved with the Chief Invigilator or with the
inspection authorities or with the invigilator or with any
other candidate either in the examination hall or inside the
campus of the examination venue, either before, during or
after the examination, are liable to invalidation of answer
sheet/booklet and debarment for any period the Commission
may deem fit, as well as appropriate criminal action.

(xvi)

ததர்வுக்கூடத்திற்கு உள்தள குடிநீர், ததநீர், காபி, சிற்றுண்டி
ைற்றும் குளிர்பானங்கள்தபான்றணவ அனுைதிக்கப்பட ைாட்டாது.
Water, tea, coffee, snacks, soft drinks, etc., will not be
allowed inside the examination venue.

(xvii)

உடல்நலக் குணறவுடன் ததர்வு எழுதவரும் விண்ைப்பதாரர்,
தணலணைக் கண்காணிப்பாளரின் அனுைதி வபற்று அவர்களுக்கு
ததணவயான ைருந்து ைற்றும் ைருந்து உபகரைங்கணளக்
வகாண்டு வந்து, அணறக்கண்காணிப்பாளரின் தைணஜயில்
ணவத்து ததணவப்படும்வபாழுது பயன்படுத்திக் வகாள்ளலாம்.
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Candidates suffering from serious health issues, may, with
the consent of the Chief Invigilator, deposit medication or
other medical requirements on the room invigilator’s table
for use, if needed.
(xviii)

ததர்வர்கள் தநரத்ணத அறிந்து வகாள்ளும் வபாருட்டு, கீழ்கண்ட
ஒவ்வவாரு நடவடிக்ணககளின்தபாதும் ஒரு எச்சரிக்ணக
ைணி ஒலிக்கப்படும். ததர்வு அணறக்கண்காணிப்பாளர்களால்
அவ்வப்வபாழுது உரிய அறிவிப்புகள் வழங்கப்படும்.
நிகழ்வு

கால வரிணச
ததர்வு வதாடங்குவதற்கு முன்

வகாள்குறிவணகத் ததர்வு :

30 நிமிடங்களுக்கு
முன்பாக

(i) OMR விணடத்தாள்
வழங்குதல்

15 நிமிடங்களுக்கு
முன்பாக

(ii) வினாத் வதாகுப்பிணன
வழங்குதல்
விரித்துணரக்கும் வணகத்
ததர்வு:
வினாக்களுடன் கூடிய
விணடத்தாள் வதாகுப்பு
வழங்குதல்

15 நிமிடங்களுக்கு
முன்பாக

ைணி ஒலிக்கும்
கால அளவு

சிறு
ைணிதயாணச
(2 வநாடிகள்)

சிறு
ைணிதயாணச
(2 வநாடிகள்)

ததர்வு வதாடங்கும் வபாழுது ைற்றும் நணடவபறும்வபாழுது
ததர்வு எழுதத் வதாடங்குதல்

நிர்ையிக்கப்பட்ட
தநரத்தில்

ததர்வு நணடவபறும் வபாழுது

ஒவ்வவாரு ஒரு ைணி
தநரத்திற்கும்
ததர்வு
முடிவணடவதற்கு
10 நிமிடங்களுக்கு
முன்பாக

ததர்வு முடிவணடவதற்கு முன்
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நீண்ட
ைணிதயாணச
(5 வநாடிகள்)
சிறுைணிதயாணச
(2 வநாடிகள்)
சிறு
ைணிதயாணச
(2 வநாடிகள்)

ததர்வு முடிவுறும்தபாது ைற்றும் முடிந்த பின்
ததர்வு முடிவணடதல்
வகாள்குறிவணகத் ததர்வு
ைட்டும்:

ததர்வு முடிவணடந்த பின்னர்

நிர்ையிக்கப்பட்ட
தநரத்தில்

நீண்ட
ைணிதயாணச
(5 வநாடிகள்)

15 நிமிடங்களுக்குப்
பின்னர்

நீண்ட
ைணிதயாணச
(5 வநாடிகள்)

An alarm bell shall be sounded in respect of each of the following
activities in order to alert the candidates. The room invigilators
shall make appropriate announcements as and when required.

Event

Timeline

Duration of Bell

Before Commencement of Examination
Objective type Examination:
(i) Distribution of OMR Answer Sheets
(ii) Distribution of Question
Booklets

30 minutes before

Short Bell
(2 seconds)

15 minutes before

Short Bell
(2 seconds)

15 minutes before

Short Bell
(2 seconds)

Descriptive type Examination:
Distribution of Question-cum-Answer
Booklets

At the Start and During the Examination
Commencement of the Examination

During the Examination

Before Conclusion of the Examination

At the Designated Time

Long Bell
(5 seconds)

Every One Hour

Short Bell
(2 seconds)

10 minutes
before conclusion

Short Bell
(2 seconds)

At the Conclusion and After the Examination
Conclusion of the Examination

At the
Designated Time

Long Bell
(5 seconds)

15 minutes after

Long Bell
(5 seconds)

Objective type Examination only:
After Conclusion of the Examination
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(xix)

வகாள்குறி வணகத் ததர்வுகளாக இருப்பின், ததர்வர்கள் ததர்வு
வதாடங்க
திட்டமிடப்பட்ட
தநரத்திற்கு
அணரைணிதநரம்
முன்பாகதவ ததர்வு அணறக்குள் தங்களது இருக்ணகயில்
அைர்ந்து விடதவண்டும்.
In case of objective type examinations, the candidates shall
compulsorily be seated in the examination room thirty
minutes before the time scheduled for the commencement
of the examination.

(xx)

விரிந்துணரக்கும் வணகத் ததர்வுகளாக இருப்பின், ததர்வர்கள்
ததர்வு வதாடங்க திட்டமிடப்பட்ட தநரத்திற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு
முன்னதாகதவ ததர்வணறக்குள் தங்களது இருக்ணகயில்
அைர்ந்து விடதவண்டும்.
In case of descriptive type examinations, the candidates
shall compulsorily be seated in the examination room thirty
minutes before the time scheduled for the commencement
of the examination.

(xxi)

விரிந்துணரக்கும் வணகத் ததர்வுகளாக இருப்பின், ததர்வர்கள்
ததர்வணறயின் உள்தள நுணழந்த முதல் 15 நிமிடங்கள், Biometric
விவரங்கணளக் வகாண்டு ததர்வரின் அணடயாளத்திணன
உறுதி
வசய்வதற்காக
பயன்படுத்தப்படும்.
ததர்வர்களின்
Biometric
விவரங்கள்
ததர்வாணையத்தால்
அத்ததர்வு
ணையத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ட வதாழில்நுட்பப்பணியாளர்களால்
சரிபார்க்கப்படும்.
In the case of descriptive type examinations, the first fifteen
minutes after the entry of candidates into the examination
room
shall
be
used
exclusively
for
biometric
authentication.The biometric details of the candidates shall
be verified by the technical personnel deputed by the office
of the Commission to the examination venue.

(xxii)

ததர்வணறயின் இருக்ணகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதிவு எண்,
வபயர் ைற்றும் புணகப்படத்துடன் சரிபார்த்தப் பின்னதர, ததர்வர்கள்
தங்களுக்வகன்று
ஒதுக்கப்பட்ட
இருக்ணககளில்
அைர
தவண்டும்.
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Candidates must sit in the place allotted to them after
checking the name, register number and photo as pasted on
the table.

ததர்வர்கள் தங்களது OMR விணடத்தாளில் / விணடப்புத்தகத்தில்
தகட்கப்பட்டுள்ள
தகவல்கணள
நிரப்புவது
வதாடர்பாக
அணறக்கண்காணிப்பாளர் கூறும் அறிவுணரகணளக் கட்டாயம்
பின்பற்ற தவண்டும்.

(xxiii)

Candidates must follow the instructions from the invigilators
regarding filling up of OMR answer sheets / question-cumanswer booklet.
4

(xxiv)

[

.
Candidate should appear for all the papers in the written
examination for his / her answer sheets to be evaluated and
in case the candidate absents himself / herself for any of the
papers, the papers attended will not be evaluated]4.

17-B.

வகாள்குறி வணகத் ததர்வுகள்

Objective Type Examinations
(i)

ததர்வர், ததர்வு அணறக்கு கருணைநிற ணை வகாண்ட
பந்துமுணனப் தபனா(ball point pen), அனுைதிச்சீட்டு ைற்றும்
குறிப்பிடப்பட்ட அணடயாள சான்றாவைங்களில் ஏததனும்
ஒன்றின்
ஒளிநகல்
ஆகியணவ
ைட்டுதை
எடுத்துவர
அனுைதிக்கப்படுவர். ைற்ற வபாருட்களுக்கு அனுைதி இல்ணல.
_________________________________________________

4. Incorporated vide Commission’s Orders dated 10.08.2022
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Candidates must carry only black ball point pen, a photocopy
of any one proof of ID, as specified and memorandum
of admission (hall ticket) inside the examination room.
Other materials are not allowed.
(ii)

வகாள்குறிவணகத் ததர்வுகளில், ததர்வு வதாடங்க திட்டமிடப்பட்ட
தநரத்திற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக OMR விணடத்தாள்
ைற்றும் அதணன நிரப்புவது வதாடர்பான அறிவுணரகள்
வழங்கப்படும்.
The OMR answer sheet as well as instructions regarding
filling up of the same, shall be given thirty minutes before
the time scheduled for the commencement of the objective
type examination.

(iii)

ததர்வர்களது அனுைதிச்சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள பதிவு எண்,
வபயர், புணகப்படம், ததர்வின் வபயர் ைற்றும் ததர்வு ணையம்,
ததர்வு ைற்றும் தநரம் தபான்ற விவரங்கணள உள்ளடக்கிய
சுயவிவரங்கள் அச்சிடப்பட்ட OMR விணடத்தாள் ததர்வு அணறயில்
வழங்கப்படும். OMR விணடத்தாளிணன பயன்படுத்துவதற்கு
முன்பு, அதில் அச்சிடப்பட்டுள்ள புணகப்படம், ைற்றும் விவரங்கள்
அணனத்தும் சரிபார்க்கப்பட்டு, அணவகள் அத்ததர்வரின்
விவரங்கள்தான் எனவும் உறுதி வசய்துவகாள்ள தவண்டும்.
OMR விணடத்தாள் / உள்ள தகவல்கள் ஏததனும் தவறாக
இருந்தால் அல்லது எந்த வணகயிதலனும் குணறபாடுணடயதாக
இருந்தால், ததர்வர் விவரங்கணள நிரப்புவதற்கு முன்னர்,
அதணன
உடனடியாக
ைாற்றிக்
வகாடுக்கும்படி
அணறக்கண்காணிப்பாளரிடம் தகாரதவண்டும். OMR விணடத்தாள்
பயன்படுத்திய பின்னர் ைாற்றித் தரப்படைாட்டாது.
Pre-printed personalized OMR answer sheets containing
photograph,
name,
register
number,
subject
and
examination centre and venue, date and session as
mentioned in the memorandum of admission (hall ticket) will
be supplied in the examination room. Before using the OMR
answer sheet, the photograph and the details printed on it
shall be verified by the candidates. It shall be ensured that
the OMR answer sheet pertains to the candidate only. If any
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of the details are found to be incorrect or defective in any
way, it should be immediately reported to the room
invigilator for replacement. No OMR answer sheet will be
replaced after use.
(iv)

விணடத்தாளின் 2-ம் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள சரியான
முணறப்படி, விவரங்கள் ைற்றும் விணடக்கான கட்டங்கணள
முழுவதுைாக நிரப்ப தவண்டும்.
OMR

Candidates shall shade all fields of the OMR answer sheet,
including the particulars required as well as answers, as per
the correct method specified in page 2 of the OMR answer
sheet.
(v)

ததர்வர்கள், விணடத்தாளில் தங்களது ணகவயாப்பத்திணன
அதற்வகன உள்ள இரண்டு இடங்களில் இட தவண்டும். ததர்வு
வதாடங்குவதற்கு முன் விணடத்தாளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
விதிமுணறகணளப் படித்தபின் ஒரு ணகவயாப்பத்திணனயும் ததர்வு
முடிவணடந்தபின்
ைற்வறாரு
ணகவயாப்பத்திணனயும்
இடதவண்டும்.
Candidates shall affix their signature at the two designated
places in the answer sheet. One signature shall be affixed
after having read the instructions therein, before the
commencement of the examination and the other signature
shall be affixed, after the conclusion of the examination.

(vi)

ததர்வு முடிவணடந்த பின், ததர்வர்கள், அவர்களது இடது ணகப்
வபருவிரல் தரணகப் பதிவிணன விணடத்தாளில் அதற்வகன
உரியகட்டத்தில் இடதவண்டும்.
Candidates shall affix his/her left hand thumb impression in
the appropriate box provided in the answer paper, after the
examination is over.
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(vii)

ததர்வு வதாடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக
வினாத்வதாகுப்பு விண்ைப்பதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
Candidates will be supplied with the question booklet fifteen
minutes before commencement of the examination.

(viii)

ததர்வர்கள், வினாத்வதாகுப்பின் எந்தவவாரு பக்கத்திலும்
எவ்வித குறியீடும் இடக்கூடாது.
இவ்விதிமுணறணய
மீறும்பட்சத்தில் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
Candidates must not tick mark / mark the answers in the
question booklet. Failure to comply with this instruction will
result in rejection of candidature.

(ix)

விணடத்தாளில், வினாத் வதாகுப்பு எண்ணை எழுதுவதற்கு
ைற்றும்
அதற்கான
வட்டங்கணள
நிரப்புவதற்கு
முன்,
அணனத்து
வினாக்களும்
வினாத்வதாகுப்பில்
எவ்வித
விடுதல்களுமின்றி அச்சிடப்பட்டுள்ளதா என்பணத ததர்வர்கள்
முதலில் சரிபார்த்துக் வகாள்ள தவண்டும்.
ஏததனும்
குணறபாடு
கண்டறியும்
பட்சத்தில்,
அது
குறித்து
உடனடியாக அணறக்கண்காணிப்பாளருக்கு வதரிவிக்கப்பட
தவண்டும்.
அதற்கு ைாற்றாக, குணறபாடு இல்லாத
முழுணையான வினாத்வதாகுப்பிணனப் வபற்றுக் வகாள்ளலாம்.
அவ்வினாத்வதாகுப்பு எண்ணை OMR விணடத்தாளில் சரியாக
எழுத தவண்டும். ததர்வு வதாடங்கியபின்பு வினாத்வதாகுப்பு / OMR
விணடத்தாளில்
ஏததனும்
குணறபாடு
கண்டறியப்பட்டு
முணறயிட்டால், OMR விணடத்தாள் / வினாத்வதாகுப்பு ைாற்றித்
தரப் படைாட்டாது.
OMR

Before writing and shading the Question Booklet Number in
the OMR answer sheet, the candidate shall verify whether all
the questions are printed without any omission. In case any
defect is found, it shall immediately be reported to the Room
Invigilator and a replacement shall be obtained which is
complete in all aspects. Correct Question Booklet Number
which is used by the candidate shall be written in the OMR
answer sheet. If any defect is noticed in the question booklet
or OMR answer sheet after the commencement of the
examination, it will not be replaced.
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(x)

விணடத்தாள் ைற்றும் வினாத்வதாகுப்பு ஆகியவற்றில்
குணறபாடு ஏததனும் இருக்கிறதா என சரிபார்க்கப்பட்ட
பின்னர்,
விண்ைப்பதாரர்
வருணகத்தாளில்
தனது
வபயர், பதிவவண் உள்ளணத உறுதி வசய்து, அதில்
தன்னுணடய வினாத்வதாகுப்பின் எண்ணையும் குறிப்பிட்டு,
ணகவயாப்பத்திணன இடதவண்டும்.
OMR

After checking the OMR answer sheet and the question
booklet for discrepancies, candidates must sign in the
attendance sheet, after verifying his name and register
number therein, duly mentioning the question booklet
number.
(xi)

ததர்வர்கள் வினாத்வதாகுப்பு எண்ணை சரியாக எழுதுவதுடன்,
OMR விணடப்புத்தகத்தில் அதற்குரிய வட்டங்களில் சரியாக
நிரப்ப தவண்டும். ததர்வர்களால் வட்டங்களில் நிரப்பப்பட்ட
வினாத்வதாகுப்பு எண்ணின்படிதய அவர்களது OMR விணடத்தாள்
ைதிப்பீடு வசய்யப்படும்.
The candidates must write and shade the Question Booklet
Number correctly in the bubbles provided in the OMR answer
sheet. The OMR answer sheets will be evaluated based on
the Question Booklet Number shaded by the candidates in
the bubbles.

(xii)

வினாத்வதாகுப்பு எண்ணை நிரப்பும் சரியானமுணற கீதழ
விளக்கப்பட்டுள்ளது. எ.கா.: வினாத்வதாகுப்பு எண் 27430896
எனில்:
The correct method of shading Question Booklet Numberis
illustrated below. For example, if the Question Booklet
Number is 27430896:
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(xiii)

விண்ைப்பதாரரால் நிரப்பப்பட்ட வினாத்வதாகுப்பு எண்ணை
OMR
Scanner
–ஆல்
கணிக்க இயலவில்ணல எனில்,
அது
விண்ைப்பதாரரால்
வினாத்வதாகுப்பு
எண்ணை
முணறயற்று நிரப்புதல் அல்லது நிரப்பப்படாைல் விடுபட்டிருத்தல்
தபான்ற காரைங்களினால் ஏற்பட்டிருக்கலாம்; அத்தணகய
விணடத்தாள்கணள ைதிப்பீடு வசய்ய இயலாது. எனதவ,
அவ்விணடத்தாள்கள் வசல்லாததாக்கப்படும்.
If the Question Booklet Number shaded by the candidate is
not read by the OMR scanner, which may be due to improper
or absence of shading of Question Booklet Number by the
candidates, such answer sheets shall not be subjected to
evaluation. Therefore, the said answer sheets shall be
invalidated.

(xiv)

ததர்வர், ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் விணடத்தாளில்
ஒரு
வட்டத்ணத ைட்டும் கண்டிப்பாக நிரப்ப தவண்டும். ஒரு
குறிப்பிட்ட வினாவிற்கு ஒன்றுக்கு தைற்பட்ட வட்டங்கள்
நிரப்பப்பட்டிருந்தால், அவ்வினாவிற்கான விணட ைதிப்பீடு
வசய்யப்பட ைாட்டாது.
Candidates must shade only one of the answer bubbles in
the OMR answer sheet, for each question. In case more than
one bubble is shaded for a particular question, that answer
shall not be evaluated.
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(xv)

எந்த
ஒரு
வினாவிற்கும்
விணடக்கான
வட்டங்கள்
நிரப்பப்படாைல் இருத்தல் கூடாது. ஏததனும் தகள்விகளுக்கு
வட்டங்கள்
நிரப்பப்படாைல்
இருப்பின்,
அவ்விணடத்தாள்
வசல்லாததாக்கப்படும். ததர்வருக்கு ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு
விணட வதரியவில்ணல எனில், [E] என்ற வட்டத்ணத நிரப்ப
தவண்டும். வைாத்தம் எத்தணன வினாக்களுக்கு முணறதய
[A], [B], [C], [D] ைற்றும் [E] விணடகணள நிரப்பியுள்ளார் என்ற
விவரங்கணள OMR விணடத்தாளின் பகுதி 2-இன் பிரிவு III-ல்
அதற்குரிய
கட்டங்களில்
எழுதுவதுடன்
வதாடர்புணடய
வட்டங்கணளயும் ததர்வர்கள் நிரப்ப தவண்டும். ததர்வர்களால்
OMR விணடத்தாளில் நிரப்பப்பட்ட [A], [B], [C], [D] ைற்றும் [E]
ஆகியணவகளின் வைாத்த எண்ணிக்ணகயானது, வினாத்
வதாகுப்பில்
அச்சிடப்பட்ட
வைாத்த
தகள்விகளின்
எண்ணிக்ணகக்கு சைைாக இருக்க தவண்டும்.
There shall be no question for which none of the answer
bubbles remains unshaded. In case none of the answer
bubbles is shaded, for any question(s), the answer sheet
shall be invalidated.Option [E] should be shaded if the
answer is not known to the candidate. The total number of
[A]s, [B]s, [C]s, [D]s and [E]s shaded as answers should be
written in the boxes and the corresponding bubbles should
be shaded by the candidates against Section III of Part II of
the OMR answer sheet. The total number of [A]s + [B]s +
[C]s + [D]s + [E]s shaded should be equal to the total
number of questions printed in the question booklet.
2

–II

[OMR
III

. OMR

–

– III
–I

III

0,

.

36 As
–

.

The correct method of writing & shading in section – III(a) &
section III(b) of the Part – II of OMR Answer Sheet
illustrated below:
148

For eg., 36 As are shaded as answers in Response
portion, then 036 shall be written in the boxes provided in
Section – III (a) and the corresponding bubbles 0,3 and 6
2

should be shaded in Section – III (b) as illustrated below:]

A

(xvi)

0

3

6

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

ததர்வர்களால் OMR விணடத்தாளின் பிரிவு - III (b) ல் நிரப்பப்பட்ட
[A], [B], [C], [D] ைற்றும் [E] ஆகியணவகளின் எண்ணிக்ணகணய
ததர்வு அணறயின் கண்காணிப்பாளர் OMRவிணடத்தாளின் பகுதி2இன் பிரிவு IV-ல் நிரப்ப தவண்டும். ததர்வு முடிவணடந்த பின்னர்,
ததர்வணறயின் கண்காணிப்பாளர் ைற்றும் ததர்வர் ஆகிய
இருவரும் தைற்குறிப்பிட்ட பதிவிற்கு கீதழ ணகவயாப்பமிட
தவண்டும்.
The room invigilator shall fill in Section IV of Part II, the
number of As, Bs, Cs, Ds and Es, as shaded by the candidate
in Section III (b) of the OMR answer sheet. Both the
invigilator and the candidate must sign below this entry after
the examination is over.

_____________________________________________________
2.
Incorporated vide Commission’s orders dated 28.04.2022
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(xvii)

ததர்வு முடிவணடந்த பின்னர், விணடத்தாளில் இந்த விவரங்கணள
நிரப்புவதற்காக தனிதய கூடுதல் தநரைாக 15 நிமிடங்கள்
ததர்வர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
Fifteen minutes extra time shall be
examination exclusively for this activity.

(xviii)

given

after

the

இந்த நணடமுணறகள் முடிவணடந்த பின்னதர ததர்வர்
ததர்வணறணய விட்டு வவளிதய வசல்ல அனுைதிக்கப்படுவார்.
Only upon completion of these procedures, candidates shall
be permitted to leave the examination room.

(xix)

4

[

.
If an OMR answer sheet of a candidate for one paper is
declared deemed not fit for valuation, the OMR answer
sheets of the candidate for the remaining papers will not be
evaluated]4.
17-C.

விரிந்துணரக்கும் வணகத் ததர்வுகள்

Descriptive Type Examination
(i)

ததர்வர்கள், ததர்வு அணறக்கு கருப்புணை தபனா (

),
அனுைதிச்சீட்டு
ைற்றும்
குறிப்பிடப்பட்ட
அணடயாள
சான்றாவைங்களில் ஏததனும் ஒன்றின் ஒளிநகல் ஆகியணவ
ைட்டுதை எடுத்துவர அனுைதிக்கப்படுவர். ைற்ற வபாருட்களுக்கு
அனுைதி இல்ணல.
Candidates must carry only black ink pen (Fountain pen or
Ball point pen or Gel pen), a photocopy of any one proof of
ID, as specified and memorandum of admission (hall ticket)
inside the examination room. Other materials are not
allowed.
4. Incorporated vide Commission’s orders dated 10.08.2022
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(ii)

விரிந்துணரக்கும் வணகத் ததர்வுகளில், ததர்வு வதாடங்க
திட்டமிடப்பட்ட தநரத்திற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக
வினாக்களுடன் கூடிய விணடத்தாள் வதாகுப்பு ைற்றும் அதணன
நிரப்புவது வதாடர்பான அறிவுணரகள் வழங்கப்படும்.
In respect of descriptive type examination, the questioncum-answer booklet as well as instructions regarding filling
up of the same, shall be given fifteen minutes before the
time scheduled for the commencement of the examination.

(iii)

விண்ைப்பதாரர் வருணகத்தாளில் தனது, வபயர், பதிவவண்
உள்ளணத உறுதி வசய்து, தன்னுணடய வினாக்களுடன்
கூடிய விணடத்தாள் வதாகுப்பு எண்ணையும் குறிப்பிட்டு,
ணகவயாப்பத்திணன இடதவண்டும்.
Candidates must sign in the attendance sheet, after
verifying his name and register number therein, duly
mentioning the question-cum-answer booklet number.

(iv)

வினாஎண் ைற்றும் அதில் எழுதப்பட்ட விணடகள் அல்லது வினா
ைற்றும் எழுதப்பட்ட விணட வதாடர்பற்றதாக இருந்தாலும் அல்லது
விண்ைப்பதாரர் வினா எண்ணில் ஏததனும் திருத்தம் வசய்து
இருந்தாலும் அந்த விணட திருத்தப்பட ைாட்டாது .
In cases where the question
therein or the question and
correspond to each other
modification in the question
not be evaluated.

(v)

number andthe answer written
answer written therein do not
or the candidate makes any
number, such an answer shall

விண்ைப்பதாரர், குறிப்பிட்டு அனுைதிக்கப்பட்டிருந்தாதலா
அல்லது
வினாத்
வதாகுப்பின்
அறிவுணரகளில்
கூறப்பட்டிருந்தாதலா
ஆலிவர்
ைற்றும்
பாயிட்
(Oliver and Boyd)எழுதிய கிளார்க்ஸ் தடபிள், தசஷாத்திரியின்
நிணலயான
இயற்பியல்
ணகதயடு
ைற்றும்
கணித
அட்டவணை(Hand Book of Physical Constants and
Mathematical Tables)ஆகியணவகணள உபதயாகப்படுத்தலாம்.
தைலும், விரிந்துணரக்கும் வணகத் ததர்வுகளுக்கு மின்கலத்தால்
இயக்கப்படும் சிறிய கணிப்புக் கருவிகணளயும் (battery-operated
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ைற்றும் வபாறியியல் பாடத் ததர்வுக்கு advanced
scientific calculator கருவிணயயும் உபதயாகப்படுத்தலாம்.
simple calculator)

Candidates may use ‘Clarks Table’ by Oliver and Boyd and
Handbook of Physical Constants and Mathematical Tables by
Seshadri, only if such materials are specifically permitted or
an instruction to this effect is incorporated in the question
booklet. Candidates are allowed to use battery-operated
simple calculators for answering papers of descriptive type
and to use the advanced scientific calculators in case of
examination in engineering subjects.
(vi)

4

[

,
/

.

If an answer booklet of a candidate for one paper is declared
deemed not fit for valuation, the answer booklets of the
candidate for the remaining papers will also be treated as
invalid / not subjected for evaluation]4.
17-D.

பிற அறிவுணரகள்

Other Instructions
(i)

ததர்வர்கள் சகததர்வர்களிடமிருந்து எந்தப் வபாருணளயும் வாங்க
தணட
வசய்யப்பட்டுள்ளது.
ததர்வுக்கு
குறிப்பாக
அனுைதிக்கப்பட்ட தபனா ைற்றும் வபாருட்கணளத் தாங்கதள
வகாண்டு வந்து உபதயாகிக்க தவண்டும்.
Borrowing of any material, instruments from other
candidates is strictly prohibited. Candidates shall use only
their own pens and specifically permitted material.
________________________________________________
4. Incorporated vide Commission’s orders dated 10.08.2022.
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(ii)

ததர்வு
எழுத
அனுைதிக்கப்பட்ட
தநரத்திற்கு
தைல்,
எக்காரைத்ணதக் வகாண்டும் அதிகப்படியான தநரம் எடுத்துக்
வகாள்ள விண்ைப்பதாரர் அனுைதிக்கப்பட ைாட்டார்.
Candidates shall not be allowed to exceed the time allotted
for answering the paper, for any reason.

(iii)

வகாள்குறிவணகத் ததர்வுகளில் ைட்டும், ததர்வு முடிவணடந்த
பின்னர், விண்ைப்பதாரர் அவர்களது வினாத்வதாகுப்பிணன
எடுத்துச் வசல்ல அனுைதிக்கப்படுவர். விரிந்துணரக்கும் வணகத்
ததர்வுகளில், வினாக்களுடன் கூடிய விணடத்வதாகுப்பில்
விண்ைப்பதாரர் தனது விணடயிணன எழுதுவர்.
Candidates are allowed to take with them, the question
booklet, in the case of objective examination, only after the
examination is over. In the case of descriptive examination,
the candidate is to write the answers in the question-cumanswer booklet.

(iv)

வகாள்குறி வணகத் ததர்விற்கான உத்ததச விணடகள் ததர்வு
1
நணடவபற்ற நாளிலிருந்து
[6
நாட்களுக்குள்]
ததர்வாணைய
இணையதளத்தில்
வவளியிடப்படும்.
ததர்வாணையத்தால்
வவளியிடப்படும்
வகாள்குறிவணகத்
ததர்விற்கான உத்ததச விணடகள் வதாடர்பாக முணறயீடு வசய்ய
தவண்டுைானால் ததர்வாணைய இணையதளத்தில் உள்ள
‘Answer
Key
Challenge’ என்ற
சாளரத்ணதப் பயன்படுத்தி
முணறயீடு வசய்யலாம் (Results  Answer Keys).
Tentative answer keys will be hosted in the Commission’s
website within 1[six working days] from the date of conduct
of objective type examination. Candidates can challenge the
tentative answer keys of the objective type examination
through the ‘Answer Key Challenge’ window available in the
Commission’s website [Results → Answer Keys].

________________________________________________
1. Amended vide Commission’s orders dated 08.04.2022
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(v)

உத்ததச விணடகள் வதாடர்பான முணறயீடு ஏதுமிருப்பின்,
விண்ைப்பதாரர்
வகாள்குறி
வணகத்
ததர்விற்கான
உத்ததச விணடகள் ததர்வாணையத்தால் வவளியிடப்பட்ட
7 நாட்களுக்குள், இணையவழி வாயிலாக ைட்டுதை முணறயீடு
வசய்ய தவண்டும். அஞ்சல் வழியாகதவா அல்லது மின்னஞ்சல்
வழியாகதவா வபறப்படும் முணறயீடுகள் ஏற்கப்பட ைாட்டாது.
Representations, if any, challenging the tentative answer
keys shall be submitted only through online mode within
seven days from the date of publication of tentative answer
keys. Representations received by post or e-mail will receive
no attention.

(vi)

உத்ததச விணடகணள முணறயீடு வசய்வதற்கான அறிவுணரகள்
ைற்றும் வழிமுணறகள் ததர்வாணைய இணையதளத்திதலதய
வழங்கப்பட்டுள்ளது. தைலும், முணறயீடு வசய்ய (இணையவழி
மூலைாகதவா அல்லது தவறு வழியாகதவா) வழங்கப்பட்டுள்ள
காலஅவகாசம் முடிவுற்ற நிணலயில் வபறப்படும் எவ்வித
முணறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்பட ைாட்டாது.
Detailed instructions, procedures to challenge the tentative
answer keys have been made available in the Commission’s
website. Representations made online/offline after the
closure of the window will also receive no attention.

(vii)

இணையவழியில் உத்ததச விணடகணள முணறயீடு வசய்வதற்கு,
உரியதநரத்தில்
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட
தவண்டுதகாளானது,
ஒவ்வவாரு பாடத்திற்கான வல்லுநர்கணள வகாண்ட குழுவிற்கு
பரிந்துணரக்கப்படும். தைலும், வல்லுநர்குழுவின் பரிந்துணரயின்
அடிப்பணடயில், இறுதியான விணடகள் முடிவு வசய்யப்பட்டு,
அதன் பின்னர் விணடத்தாள் ைதிப்பீடு வசய்யும் பணியானது
வதாடங்கப்படும்.
The challenges submitted on time, through the online mode,
shall be referred to a committee comprising of experts in
each subject. The decision on the final answer key shall be
made, based on the recommendations of the expert
committee and paper evaluation shall commence thereafter.
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(viii)

வதரிவுப்பணிகள் முழுணையாக முடிவணடயும் வணர, ததர்வு
வதாடர்பான இறுதி விணடகணள ததர்வாணையம் வவளியிடாது.
The Commission shall not publish the final answer key until
the completion of the entire selection process.

(ix)

விரிந்துணரக்கும்
வணகத்
ததர்வுகளுக்கான
விணடகள்
ததர்வாணைய இணையதளத்தில் வவளியிடப்பட ைாட்டாது.
Answer keys will not be hosted in the Commission’s website,
for the descriptive type examination.

(x)

ஒரு பதவிக்கான வதரிவுப் பணிகள் முற்றிலுைாக முடியும்
முன்னர், தங்களது ைதிப்வபண் அல்லது விணடத்தாள்/
விணடப்புத்தகம் நகல் அளிக்குைாறு தகாரும் விண்ைப்பதாரரின்
தகாரிக்ணககள் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட ைாட்டாது.
Requests from candidates for furnishing of their marks or
answer paper copy before the completion of the entire
selection process, will not be entertained by the
Commission.

(xi)

ததர்வு நடவடிக்ணககள் முழுவதும் நிணறவணடந்த பின்னர்,
ததர்வர்களின் OMR விணடத்தாள் ைற்றும் விரிந்துணரக்கும்
வணகத்ததர்வு விணடப்புத்தகம் ஆகியணவ ததர்வாணைய
இணையதளத்தில் கிணடக்கப் வபறும். உரிய கட்டைம் வசலுத்தி
ததர்வர்கள் அவர்களது விணடத்தாள்கணள பதிவிறக்கம் வசய்து
வகாள்ளலாம்.
After conclusion of the entire selection process, copies of
OMR answer sheet / descriptive-type answer booklet shall be
made available to the candidates in the Commission’s
website. On requisite payment, the candidates can
automatically download the answer papers.

(xii)

ததர்வு நணடமுணறகள் முழுவதும் நிணறவணடந்த பின்னர்,
அத்ததர்வுக்கு விண்ைப்பித்த அணனத்து விண்ைப்பதாரரின்
வதாடர்புணடய விவரங்கள் ததர்வாணைய இணையதளத்தில்
வவளியிடப்படும்.
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After conclusion of the entire selection process, relevant
particulars of all candidates who had applied for recruitment
to the post shall be made available on the Commission’s
website.
17-E.

வகாள்குறி வணகத் ததர்வுகளில் ததர்வாணைய அறிவுணரகணள
மீறுதலுக்கான தண்டணன
Penalty for Violation of Commission’s Instructions in the
Objective Type Examination

கீழ்க்கண்ட
விதிமுணற
மீறல்களுக்காக
விண்ைப்பதாரரின்
விணடத்தாள்கள் வசல்லாததாக்கப்படும் / ைதிப்வபண் குணறக்கப்படும் /
குற்றவியல்
நடவடிக்ணக
எடுக்கப்படும்/
விணடத்தாள்கள்
வசல்லாததாக்கப்பட்டு
ததர்வு
எழுதுவதிலிருந்து
விலக்கி
ணவக்கப்படுவர்:
The answer sheets of the candidate will be invalidated / marks
deducted / criminal action initiated / answer sheets will be
invalidated and debarment imposed for the following violations:
(i)

விணடத்தாள் வசல்லாததாக்கப்படுதல்
Invalidation of Answer Sheet

(a)

கருணைநிற

ணை
வகாண்ட
பந்துமுணனப்
தபனாணவ
(Ball Point Pen) தவிர தவறு தபனா உபதயாகப்படுத்துவது
Usage of any pen other than black ball point pen.

(b)

வபன்சில் வகாண்டு விணடகள் நிரப்பப்படுவது
Usage of pencil.

(c)

விண்ைப்பதாரர் அவர்களின் இணையவழி விண்ைப்பத்தில்
ததர்ந்வதடுத்துள்ள அல்லது அவருணடய அனுைதிச்சீட்டில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விருப்பப்பாடத்தில் ததர்வு எழுதாைல்
தவறுபாடத்தில் ைாற்றித்ததர்வு எழுதுவது.
Answered in a subject other than the one opted for in the
online application / specified in the memorandum of
admission (hall ticket).
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(d)

சுயவிவரங்கள் வகாண்ட OMR விணடத்தாளாக இல்லாத
பட்சத்தில், அவ்விணடத்தாளில், பதிவு எண் எழுதுவதற்வகன
வகாடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில், பதிவு எண் எழுதப்படாைல்
விடுபட்டிருந்தால்.
In case of non-personalized OMR answer sheet, if the
register number is not written in the space provided for it.

(e)

விணடத்தாளின் 2ம் பக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சரியான
முணறப்படி, விணடகணள நிரப்பாைல் இருத்தல்.
OMR

The answers are not shaded as per the correct method
illustrated on page 2 of the OMR answer sheet.
(f)

விணடத்தாளின் 1-ம் பக்கத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ள பட்ணடக்
குறியீடு
/
OMR-டிராக்
(Barcode/
OMR
Track)
தசதப்படுத்தப்பட்டிருத்தல்.
OMR

If the Barcode / OMR-track printed on page 1 of the OMR
answer sheet is tampered with.
(g)

OMR

விணடத்தாளில் ததர்வர் ணகவயாப்பமிடாத தநர்வுகளில்

OMR answer sheet is not signed by the candidate at all
required places.
(h)

OMR

விணடத்தாளில் ததணவயான விவரங்கள் நிரப்பப்படாணை.

Required particulars in the OMR answer sheet have not been
filled up.
(i)

பிற ததர்வர்களின் இருக்ணகயில் தவறாக அைர்ந்து ததர்வு
எழுதுதல் / பிற ததர்வர்களின் OMR விணடத்தாளிணனப்
பயன்படுத்துவது.
Wrongly seated in the place of other candidates and/or
written the examination using the OMR answer sheet of
other candidates.

(j)

அணடயாளத்ணத வவளிப்படுத்தும் எவ்வித வபாருத்தைற்ற /
முக்கியைற்ற கருத்துணரகள் OMR விணடத்தாளில் காைப்பட்டால்.
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If any irrelevant / impertinent remarks amounting to
disclosure of identity is found in the OMR answer sheet upon
physical verification.
(k)

If the bubbles for Question Booklet Number are not shaded
(ii)

ைதிப்வபண் குணறத்தல்
Deduction of Marks

(a)

சுயவிவரங்கள் வகாண்ட OMR விணடத்தாளாக இல்லாத
பட்சத்தில், அவ்விணடத்தாளில், விண்ைப்பதாரரின் பதிவு எண்
தவறாக
நிரப்பப்பட்டிருந்தால்
இரண்டு
ைதிப்வபண்கள்
குணறக்கப்படும்.
In case of non-personalised OMR answer sheet, two marks
will be deducted for writing the register number incorrectly.

(b)

ததர்வரால், OMR விணடத்தாளின் பகுதி – II –
ல்
குறிப்பிடப்ப டுள்ள [A], [B], [C], [D] ைற்றும் [E] ஆகியவற்றின்
வைாத்த எண்ணிக்
தவறாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாதலா /
நிரப்பப்படாைல்
விட்டிருந்தாதலா
/
தவறாக
நிரப்பப்பட்டிருந்தாதலா,
ததர்வ
வபறப்பட்ட
வைாத்த
ைதிப்வபண்களிலிருந்து இரண்டு ைதிப்வபண்கள் குணறக்கப்படும்.
In case number of [As], [Bs], [Cs], [Ds] and [Es] count
wrongly mentioned / not shaded / incorrectly shaded by the
candidate in the Part – II of the OMR Answer Sheet, two
marks will be deducted from the total marks obtained by the
candidate.

(c)

விணடத்தாளில், எந்தவவாரு வினாவிற்கும், அது
வதாடர்பான எந்த ஒரு வட்டமும் நிரப்பப்படாதிருந்தால்,
வபறப்பட்ட வைாத்த ைதிப்வபண்களிலிருந்து இரண்டு
ைதிப்வபண்கள் குணறக்கப்படும்.
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None of the answer bubbles is shaded for even one question
by the candidate, two marks will be deducted from the total
marks obtained by the candidate.
(d)

ததர்வரின் இடது கட்ணட விரல் தரணகப் பதிவு OMR விணடத்
தாளின் விணடயளிக்கப்பட்ட பகுதியில் வபறப்படாத தநர்வுகளில்,
வபறப்பட்ட
வைாத்த
ைதிப்வபண்களிலிருந்து
இரண்டு
ைதிப்வபண்கள் குணறக்கப்படும்.
In case of absence of Candidates left thumb impression in
answered portion of the OMR answer sheet, two marks will
be deducted from the total marks obtained by the candidate.

(e)

வினாத்வதாகுப்பு
எண்ணிற்கான
வட்டங்கள்
தவறாக
நிரப்பப்பட்டிருத்தல் / முணறயற்று நிரப்பப்பட்டிருத்தல் / வினாத்
வதாகுப்பு
எண்ணை
தவறாகக்
குறிப்பிட்டிருத்தல்/
வினாத்வதாகுப்பு
எண்ணை
எழுதுவதற்வகன
வகாடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் வினாத் வதாகுப்பு எண்ணை
எழுதாைல் விட்டிருத்தல் தபான்ற தநர்வுகளில், வபறப்பட்ட
வைாத்த
ைதிப்வபண்களிலிருந்து
ஐந்து
ைதிப்வபண்கள்
குணறக்கப்படும்.
If the bubbles for Question Booklet Number are incorrectly
shaded / Not in range / Question Booklet Number mentioned
wrongly /Question Booklet Number is not written in the
space provided, five marks will be deducted from the total
marks obtained by the candidate.

(iii)

குற்றவியல் நடவடிக்ணக தைற்வகாள்ளுதல்
Initiation of Criminal Action

(a)

ததர்வுக்கூடத்தில் விண்ைப்பதாரரின் தவறான நடத்ணத ைற்றும்
ஒழுங்கீனச்
வசயல்களுக்கு
குற்றவியல்
நடவடிக்ணக
எடுக்கப்படும் (வபாது அறிவுணரகள் பத்தி 17[A](xv)பார்க்கவும்).
Misbehaviour and indiscipline in the examination hall.
(Refer para 17[A](xv) of General Instructions)

(b)

ஆள்ைாறாட்டம் ைற்றும் ததர்வு கூடத்திற்குள் அல்லது வவளிதய
விரும்பத்தகாத வசயல்களில் ஈடுபடுவது உள்ளிட்ட எவ்வித
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முணறதகட்டிலும் ஈடுபடும் பட்சத்தில், குற்றவியல் நடவடிக்ணக
எடுப்பதுடன் ததர்வாணையத்தால் தக்கவதன கருதப்படும்
காலம்வணரயில் ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து விண்ைப்பதாரர்
விலக்கி ணவக்கப்படுவர்.
Indulging
in
any
type
of
malpractice,
including
impersonation and resorting to unfair means within the
examination hall or outside will lead to debarment for any
period deemed fit by the Commission, besides initiation of
criminal action.
(iv)

விணடத்தாள் வசல்லாததாக்கப்படுதல் ைற்றும்
தகுதியற்றவராக்குதல்

Invalidation of Answer Sheet and Debarment

கீழ்க்கண்ட நடவடிக்ணககள் உட்பட, ததர்வுணையத்திதலா
அல்லது வவளியிதலா விண்ைப்பதாரர் ஈடுபடும் விரும்பத்தகாத
அல்லது
ஒழுங்கீனச்
வசயல்களுக்கு
அல்லது
தீய
நடவடிக்ணககளுக்கு விணடத்தாள் வசல்லாததாக்கப்படுவதுடன்,
ததர்வாணையம் தக்கவதனக் கருதும் காலம் வணர ததர்வு
எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி ணவக்கப்படுவர்.
Invalidation of answer sheet as well as debarment for such
period as the Commission may deem fit will be imposed on
candidates resorting to any kind of irregularity or
malpractice within / outside the examination hall including:
(a)

ததர்வுக்கூடத்தில் ைற்ற விண்ைப்பதாரரின் விணடத்தாணளப்
பார்த்து
எழுதுவது
/
ைற்ற
விண்ைப்பதாரருடன்
கலந்தாதலாசிப்பது
Consulting with / copying from another candidate in the
examination hall.

(b)

தன்னுணடய OMR விணடத்தாணளப்
விண்ைப்பதாரணர அனுைதித்தல்.

பார்த்து

எழுத

Permitting others to copy from his OMR answer sheet.
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ைற்ற

(c)

புத்தகம் அல்லது அச்சிடப்பட்ட / தட்டச்சு வசய்யப்பட்ட ைற்றும்
ணகயால் எழுதப்பட்ட
குறிப்புகள் ஆகியவற்ணறப் பார்த்து
எழுதுதல்.
Copying from books or notes which are printed / typewritten
/ handwritten.

(d)

ததர்வுக்கூடத்தில்
விண்ைப்பதாரர்
வினாக்களுக்கான
விணடகள் வதாடர்பாக, அணறகண்காணிப்பாளணரதயா அல்லது
தவறு அலுவலரின் உதவிணயதயா நாடுதல்.
Seeking the help / assistance of any official / hall supervisor
in answering questions in examination hall.

(e)

அணலதபசி
(வசல்லூலார்தபான்),
நிணனவூட்டுகுறிப்புகள்
அடங்கிய ணகக்கடிகாரங்கள் ைற்றும் தைாதிரங்கள், அல்லது தவறு
வணக மின்னணு / மின்னணு சாராத சாதனங்களான P & G
Design
Data
Book,
புத்தகம், குறிப்புகள், ணகப்ணபகள்
ஆகியவற்ணற
விண்ைப்பதாரர்
ததர்வுக்கூடத்திற்குள்
ணவத்திருப்பது.
Possession of electronic devices such as cellular phones,
watches and rings with in-built memory notes, Bluetooth
devices, communication chip, other electronic devices and
non-electronic devices such as P&G Design Data Book,
books, notes, handbags, other non-permitted materials, etc.

(f)

ததர்வுக்கூடத்திலிருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட / பயன்படுத்தப்படாத
OMR விணடத்தாளிணன முழுணையாகதவா / பகுதியாகதவா
அணறக்கண்காணிப்பாளரிடம்
ஒப்பணடக்காைல்
எடுத்துச்
வசல்லுதல்.
Taking away from the examination hall, the whole or part of
any used / unused OMR answer sheet, without handing it
over to the room invigilator.

(g)

விணடத்தாளின் 1-ம் பக்கத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ள
பட்ணடக்குறியீடு / OMR-டிராக் (Barcode/ OMR- track)
தசதப்படுத்தப்பட்டிருத்தல்.
OMR

161

Tampering with the Barcode / OMR-track printed on page 1
of the OMR answer sheet.
17-F.

விரிந்துணரக்கும் வணகத் ததர்வில் ததர்வாணைய அறிவுணரகணள
மீறுதலுக்கான தண்டணனகள்
Penalty for Violation of Commission’s Instructions in the
Descriptive Type Examination

கீழ்க்கண்ட
விதிமுணற
மீறல்களுக்காக
விண்ைப்பதாரரின்
விணடப்புத்தகம் வசல்லாததாக்கப்படும் / ைதிப்வபண் குணறக்கப்படும் /
குற்றவியல்
நடவடிக்ணக
எடுக்கப்படும்
/
விணடப்புத்தகம்
வசல்லாததாக்கப்பட்டு
ததர்வு
எழுதுவதிலிருந்து
விலக்கி
ணவக்கப்படுவர்:
The answer booklets of the candidate will be invalidated / marks
deducted / criminal action initiated / answer booklets will be
invalidated and debarment imposed for the following violations:
(i)

விணடப்புத்தகம் வசல்லாததாக்கப்படுதல்
Invalidation of Answer Booklet

(a)

விண்ைப்பதாரர் கருணை நிற ணை வகாண்ட தபனாக்கணள தவிர
ைற்ற
தபனாக்கணள
உபதயாகித்தல்.
விண்ைப்பதாரர்
விணடப்புத்தகம் முழுவதும், அதாவது ததர்வு எண்ணை
எழுதுதல், முதல் பக்கத்தில் ணகவயாப்பமிடுதல், விணட
எழுதுதல், படம் வணரதல், அடிக்தகாடிடுதல், தைற்தகாள்
காட்டுதல் விணடப்புத்தகத்தில் பயன்படுத்தாத இடங்கணள/
ததணவயான எண்ணிக்ணகக்கு அதிகைான விணடகணள
அடித்தல் (Strike-off), தபான்றவற்றுக்கு ஒதரவணகயான
கருப்புநிற ணை தபனாணவ (
),
ைட்டுதை
உபதயாகிக்க
தவண்டும்.
விண்ைப்பதாரர்
தைற்கூறிய
ததணவகளுக்கு, ஒதரவணக வகாண்ட கருப்புநிற ணை
தபனாக்கணள தபாதுைான எண்ணிக்ணகயில் ணவத்திருக்க
தவண்டும்.
Usage of pens other than black ink pens. The candidate
shall use the same black ink pen (Fountain pen or Ball point
pen or Gel pen) in the entire answer booklet for all purposes
including writing the register number, signing on the first
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page, answering, drawing, underlining, highlighting, striking
off unused space in the answer booklet, striking off answers
in excess of the number required, etc. For this purpose,
candidates should keep sufficient number of additional
black ink pens of same type, with same colour and shade of
ink.
(b)

விண்ைப்பதாரர் ததர்வு எழுதும்தபாது whitener, sketch pens,
வபன்சில், வண்ைப் வபன்சில்கள், வண்ை ணைதபனா, crayons
தபான்றணவகணள உபதயாகப்படுத்துதல்.
Usage of whitener, sketch pens, pencil, colour pencils, multicolour pens, crayons or any other writing materials, for any
purpose.

(c)

விணடப்புத்தகத்தில்
பதிவு
எண்
எழுதுவதற்வகன
வகாடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில், பதிவு எண் எழுதப்படாைல்
விடுபட்டிருந்தாதலா, விணடப்புத்தகத்தில் பதிவவண்ணிற்வகன
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்ணதத் தவிர தவறு இடங்களில்
பதிவவண்ணை எழுதுதல்.
Failure to write the Register Number in the space provided
for it, in the answer booklet. Writing their register number in
places other than the space specified, in the answer booklet.

(d)

வினாத்வதாகுப்பு
/
விணடப்புத்தகத்தில்
குறிப்பாக
அறிவுறுத்தப்பட்ட இடங்களில் தவிர வபயர் ைற்ற விவரங்கணள
ைற்ற
இடங்களில்
ைதக்
குறியீட்டிணன
எழுதுதல்,
விண்ைப்பதாரரின் வபயர் எழுதுதல், ணகவயாப்பம், வதாணலதபசி
எண், அணலதபசி எண்(Cell Phone No.), தவறு ஏததனும்
வபயர்கணள எழுதுதல்,
சுருக்வகாப்பம், அல்லது முகவரி
ஆகியவற்ணற எழுதுதல்.
Writing religious symbols, writing their name, signature,
phone number, cell phone number, initials, address and
writing any other name, initial or address in the answer
booklet except in the manner instructed in the questioncum-answer booklet.
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(e)

விண்ைப்பதாரர்
தன்னுணடய
ததர்ச்சி
வதாடர்பாக
விணடப்புத்தகத்தில் ததர்வாளரின் பரிணவத் தூண்டும் வணகயில்
எழுதுதல்.
Appealing to the examiner in the answer booklet, invoking
sympathy of examiners in connection with their results.

(f)

விண்ைப்பதாரர்
தகள்விக்கு
வதாடர்பில்லாத
அல்லது
ததர்வுக்கு சம்பந்தமில்லாத ஏதாவது கருத்துக்கள் ைற்றும்
வபாருத்தமில்லாதவற்ணற
தனது
அணடயாளத்ணத
வவளிப்படுத்தும் வணகயில் எழுதுவது.
Candidates writing anything unconnected to the question, or
any impertinent remarks and irrelevant matter revealing his
identity.

(g)

குறிப்பிட்டு
அனுைதிக்கப்பட்ட
நிகழ்வுகணளத்
தவிர,
விண்ைப்பதாரர் ஒருபகுதி ஆங்கிலத்திலும் ைற்வறாரு பகுதி
தமிழிலும் விணட எழுதுவது. விண்ைப்பதாரர் தமிழில்
விணட எழுதினால், அத்ததர்வில் எல்லா விணடகணளயும் தமிழில்
ைட்டுதை எழுத தவண்டும் அல்லது ஆங்கிலத்தில் எழுதினால்,
எல்லா விணடகணளயும் ஆங்கிலத்தில் ைட்டுதை எழுத தவண்டும்.
எனினும், வைாழிவபயர்க்க இயலாத வதாழில்நுட்ப வார்த்ணதகள்
(Technical words) அந்தந்த வைாழியில் உள்ளவாதற எழுதலாம்,
ைாறாக வாக்கியம் முழுவதும் / விணட முழுவதும் வைாழி ைாற்றி
எழுதக் கூடாது. இவ்வறிவுணரணய மீறும் விண்ைப்பதாரரின்
விணடப்புத்தகம் வசல்லாததாக்கப்படும்.
Writing the answers in more than one language (i.e., partly
in Tamil and partly in English) except in cases where
specifically permitted. If the candidates answer in Tamil,
they should write the entire examination in Tamil only or if
the candidates answer in English, they should write the
entire examination in English only. However, technical words
which cannot be translated, can be written in the respective
languages, i.e., only the technical words and not the entire
sentence / entire answers. The answer booklet of the
candidate who violates this instruction will be invalidated.
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(h)

பிறததர்வர்களின் இருக்ணகயில் தவறாக அைர்ந்து ததர்வு
எழுதுதல்
/
பிற
ததர்வர்களின்
விணடப்புத்தகத்ணதப்
பயன்படுத்துவது.
Wrongly seated in the place of other candidates and/or
written the examination using the answer booklet of other
candidates.

(i)

வினாக்களுடன் கூடிய விணடப்புத்தகத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ள
பட்ணடக்குறியீடு தசதப்படுத்தப் பட்டிருத்தல்.
Tampering with the Barcode printed on the question-cumanswer booklet.

(ii)

ைதிப்வபண் குணறத்தல்
Deduction of Marks

விணடப்புத்தகத்தில்
பதிவு
எண்
எழுதுவதற்வகன
வகாடுக்கப்பட்டுள்ள
இடத்தில்,
பதிவுஎண்
தவறாக
எழுதப்பட்டிருந்தால், இரண்டு ைதிப்வபண்கள் குணறக்கப்படும்.
A reduction of two marks will be made for writing Register
Number incorrectly in the space provided for it, in the
answer booklet.
(iii)

குற்றவியல் நடவடிக்ணக தைற்வகாள்ளுதல்
Initiation of Criminal Action

(a)

ததர்வுக்கூடத்தில் விண்ைப்பதாரரின் தவறான நடத்ணத ைற்றும்
ஒழுங்கீனச்
வசயல்களுக்குக்
குற்றவியல்
நடவடிக்ணக
எடுக்கப்படும் (வபாதுஅறிவுணரகள் பத்தி 17[A](xv)பார்க்கவும்).
Misbehaviour and indiscipline in the examination hall.
(Refer para 17(A)(xv) of General Instructions)

(b)

ஆள்ைாறாட்டம் ைற்றும் ததர்வுக்கூடத்திற்குள் அல்லது வவளிதய
விரும்பத்தகாத வசயல்களில் ஈடுபடுவது உள்ளிட்ட எவ்வித
முணறதகட்டிலும் ஈடுபடும் பட்சத்தில் குற்றவியல் நடவடிக்ணக
எடுப்பதுடன் ததர்வாணையத்தால் தக்கவதனக் கருதப்படும்
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காலம்வணரயில் ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து
விலக்கி ணவக்கப்படுவார்.

விண்ைப்பதாரர்

Indulging
in
any
type
of
malpractice,
including
impersonation and resorting to unfair means within the
examination hall or outside will lead to debarment for any
period deemed fit by the Commission, besides initiation of
criminal action.
(iv)

விணடப்புத்தகம் வசல்லாததாக்கப்படுதல் ைற்றும் தகுதியற்றவராக்குதல்
Invalidation of Answer Booklet and Debarment

ததர்வு
கீழ்க்காணும்
நடவடிக்ணககள்
உட்பட,
ணையத்திதலா
அல்லது
வவளியிதலா
விண்ைப்பதாரர்
ஈடுபடும் விரும்பத்தகாத அல்லது ஒழுங்கீனச் வசயல்களுக்கு
அல்லது
தீய
நடவடிக்ணககளுக்கு
விணடப்புத்தகம்
வசல்லாததாக்கப்படுவதுடன், ததர்வாணையம் தக்கவதனக்
கருதும்காலம்
வணரததர்வு
எழுதுவதிலிருந்து
விலக்கி
ணவக்கப்படுவார்.
Invalidation of answer booklet as well as debarment for such
period as the Commission may deem fit will be imposed on
candidates resorting to any kind of irregularity or
malpractice within / outside the examination hall including:
(a)

ததர்வுக்கூடத்தில் ைற்ற விண்ைப்பதாரரின் விணடப்புத்தகத்ணதப்
பார்த்து எழுதுவது.
Copying from another candidate in the examination hall.

(b)

தன்னுணடய விணடப் புத்தகத்ணதப்
விண்ைப்பதாரர்கணள அனுைதித்தல்.

பார்த்து

எழுத,

ைற்ற

Permitting others to copy from his answer booklet.
(c)

புத்தகம் அல்லது அச்சிடப்பட்ட / தட்டச்சு வசய்யப்பட்ட ைற்றும்
ணகயால் எழுதப்பட்ட குறிப்புகள் ஆகியவற்ணறப் பார்த்து
எழுதுதல்
Copying from books or notes which are printed / typewritten
/ handwritten.
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(d)

ததர்வுக்கூடத்தில்
விண்ைப்பதாரர்
வினாக்களுக்கான
விணடகள் வதாடர்பாக, அணறக்கண்காணிப்பாளணரதயா அல்லது
தவறு அலுவலரின் உதவிணயதயா நாடுதல்.
Seeking the help / assistance of any official / hall supervisor
in answering questions in examination hall.

(e)

விண்ைப்பதாரர், ததர்வாளணர அணுகுதல் அல்லது அதற்கு
முயற்சி வசய்தல் அல்லது ைற்றவர் மூலம் ததர்வாளணர
அணுகுதல்.
Approaching or attempting to approach an examiner or
getting other people to approach an examiner on his behalf.

(f)

அணலதபசி (வசல்லுலார்தபான்), நிணனவூட்டுக் குறிப்புகள்
அடங்கிய ணகக்கடிகாரங்கள் ைற்றும் தைாதிரங்கள் அல்லது
தவறுவணக மின்னணு / மின்னணு சாராத சாதனங்களான P & G
Design
Data
Book,
புத்தகம், குறிப்புகள், ணகப்ணபகள்
ஆகியவற்ணற
விண்ைப்பதாரர்
ததர்வு
அணறக்குள்
ணவத்திருத்தல்.
Possession of electronic devices such as cellular phones,
watches and rings with in-built memory notes, Bluetooth
devices, communication chip, other electronic devices and
non-electronic devices such as P&G Design Data Book,
books, notes, handbags, other non-permitted materials, etc.

(g)

ததர்வுக்கூடத்திலிருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட / பயன்படுத்தப்படாத
விணடப்புத்தகத்திணன முழுணையாகதவா / பகுதியாகதவா
அணறக்கண்காணிப்பாளரிடம்
ஒப்பணடக்காைல்
எடுத்துச்
வசல்லுதல்.
Taking away from the examination hall, the whole or part of
any used / unused answer booklet, without handing it over
to the room invigilator.

(h)

வினாக்களுடன் கூடிய விணடப்புத்தகத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ள
பட்ணடக் குறியீடு தசதப்படுத்தப்பட்டிருத்தல்.
Tampering with the Barcode printed on the question-cumanswer booklet.
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18.

வதரிவு முணற

SELECTION PROCEDURE
18-A.

முதல்நிணலத் ததர்வு, முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வு
வாய்வைாழித் ததர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில்
நடத்தப்படும் பதவிகளுக்கான வதரிவு முணற

ைற்றும்
வதரிவு

Procedure of Selection to Posts for which Selection is made
on the basis of a Preliminary Examination, Main Written
Examination and Oral Test
(i)

முதனிணலத் ததர்வு என்பது விண்ைப்பதாரணர முதன்ணை எழுத்துத்
ததர்வுக்குத் வதரிவு வசய்துஅனுைதிக்க நடத்தப்படும் ஒரு ததர்வாகும்.
முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கு அனுைதிக்க தகுதியானவராக
அறிவிக்கப்படும் விண்ைப்பதாரர்,
முதனிணலத் ததர்வில் வபற்ற
ைதிப்வபண்கள், அவரது இறுதித் தகுதியிணன நிர்ையிக்கக் கைக்கில்
எடுத்துக் வகாள்ளப்பட ைாட்டாது.
The preliminary examination is meant to serve as a screening test
only. The marks obtained in the preliminary examination by the
candidates who are declared qualified for admission to the main
written examination will not be counted for determining their final
order of merit.

(ii)

இணையவழிச் சான்றிதழ்
எழுத்துத்
ததர்விற்குத்
அனுைதிக்கப்படுவர்.

சரிபார்ப்பிற்குப் பின்னதர முதன்ணை
தகுதியுணடய
விண்ைப்பதாரர்

Admission to the main written examination is preceded by online
certificate verification.
(iii)

ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிகள் ததர்வு–I வபாறுத்தைட்டில்,
முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கு அனுைதிக்கப்பட தவண்டிய
விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகயானது,
ஒவ்வவாரு பதவிக்கும்
வதரிவு
வசய்யப்பட
தவண்டிய
விண்ைப்பதாரரின்
எண்ணிக்ணகணயதபால இருபது ைடங்கு இருக்கும். ஏணனயத்
ததர்வுகணளப் வபாறுத்தைட்டில், முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கு
அனுைதிக்கப்பட தவண்டிய விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகயானது,
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ஒவ்வவாரு
பதவிக்கும்
வதரிவு
வசய்யப்பட
தவண்டிய
விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகணய தபால பத்து ைடங்கு இருக்கும்.
The number of candidates to be admitted to the main written
examination will be twenty times the number of candidates to be
recruited to each of the posts in the case of Combined Civil
Services Examination-I. In the case of other examinations, the
number of candidates to be admitted to the main written
examination will be ten times the number of candidates to be
recruited to each post.
(iv)

ததர்வாணையத்தால் நிர்ையிக்கப்பட்ட விகிதாச்சாரம் தவிர, முதன்ணை
எழுத்துத் ததர்விற்கு அனுைதிக்கப்பட தவண்டிய விண்ைப்பதாரரின்
எண்ணிக்ணகயானது,
நியைன
ஒதுக்கீட்டு
விதிகளுக்கும்
உட்பட்டதாகும். எனினும், நியைன ஒதுக்கீட்டுக்குரிய ஒவ்வவாரு
வகுப்புப் பிரிவிலும், தங்களது வகுப்புப் பிரிவிற்கான கட்-ஆப்
ைதிப்வபண்களுக்கு சைைான ைதிப்வபண்கணளப் வபறும் அணனத்து
விண்ைப்பதாரரும்
முதன்ணை
எழுத்துத்ததர்விற்கு
அனுைதிக்கப்படுவர், இதனால் முதன்ணை எழுத்துத் ததர்விற்கு
அனுைதிக்கப்பட தவண்டிய விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகயானது
நிர்ையிக்கப்பட்ட விகிதத்ணதவிட அதிகைாகலாம்.
Besides the ratio fixed by the Commission, the number of
candidates to be admitted to the main written examination is also
subject to the rule of reservation of appointments.However,
in each reservation group, all candidates who secure marks equal
to the cut-off marks of their reservation group, shall be admitted
to the main written examination, though the number of candidates
to be admitted to the main written examination may exceed the
ratio fixed.

(v)

முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வில் வபற்ற ைதிப்வபண்கள் ைற்றும் நியைன
ஒதுக்கீட்டு விதி ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் விண்ைப்பதாரர்
மூலச்சான்றிதழ்
சரிபார்ப்பு
ைற்றும்
வாய்வைாழித்
ததர்வுக்கு
அனுைதிக்கப்படுவர்.
Based on the marks obtained in the main written examination and
subject to the rule of reservation of appointments, candidates shall
be admitted to original certificate verification and oral test.
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(vi)

ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிட - அருந்ததியர், பழங்குடியினர், மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியரல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர்
ஆகிய பணியிட ஒதுக்கீட்டிற்குரிய வகுப்புப் பிரிவுகள் ைற்றும்
வபாதுப்பிரிவுகளுள் எந்வதந்த வகுப்புப் பிரிவுகளில் ஒதுக்கீடு
வசய்யப்பட்ட / அறிவிக்கப்பட்ட காலியிடங்களின் எண்ணிக்ணக ஐந்து
அல்லது அதற்கு தைற்பட்டதாக இருக்கிறததா, அந்தந்த வகுப்புப்
பிரிவுகளில்
வாய்வைாழித்
ததர்வுக்கு
அனுைதிக்கப்படும்
விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக அக்குறிப்பிட்ட வகுப்புப்பிரிவுகளில்
நியைனம் வசய்யப்படவுள்ள விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகணயப்
தபான்று இருைடங்காக இருக்கும்.
If the number of vacancies notified / reserved to be filled up by
any one or more of the reservation categories [viz., Scheduled
Castes, Scheduled Caste (Arunthathiyars), Scheduled Tribes,
MostBackward Classes / Denotified Communities, Backward
Classes (other than Muslim) or Backward Classes (Muslim) or
General Turn], is five and above, the number of candidates to be
admitted to the oral test from those particular reservation
categories, shall be two times the number of vacancies.

(vii) நியைனத்திற்குரிய

காலியிடங்கள் எந்வதந்த வகுப்புப் பிரிவுகளில்
நான்கு அல்லது அதற்கும் குணறவாக உள்ளததா, அந்தக் குறிப்பிட்ட
வகுப்புப் பிரிவுகளில் வாய்வைாழித்ததர்வுக்கு அனுைதிக்கப்படும்
விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக, அவ்வகுப்புப் பிரிவுகளில் நியைனம்
வசய்யப்படவுள்ள விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகணயப் தபான்று
மூன்று ைடங்காக இருக்கும்.
If the number of vacancies notified / reserved to be filled up by
any one or more of the reservation categories is four and below,
the number of candidates to be admitted to the oral test from
those particular reservation categories shall be three times the
number of vacancies.

(viii) விண்ைப்பதாரர்

முதன்ணை எழுத்துத் ததர்விலும், வாய்வைாழித்
ததர்விலும் வபற்ற வைாத்த ைதிப்வபண்கள் ைற்றும் நியைன ஒதுக்கீட்டு
விதி ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் கலந்தாய்விற்கு அனுைதிக்கப்பட்டு
இறுதி வதரிவு வசய்யப்படும்.
170

Based on the total marks obtained by the candidates in the main
written examination and oral test taken together, subject to the
rule of reservation of appointments, candidates shall be admitted
to counselling andselection.

18-B.

எழுத்துத் ததர்வு ைற்றும் வாய்வைாழித் ததர்வின் அடிப்பணடயில்
வதரிவு நடத்தப்படும் பதவிகளுக்கான வதரிவுமுணற
Procedure of Selection to Posts for which Selection is made
on the basis of a Multiple ChoiceQuestion based Written
Examination and Oral Test

(i)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் தகாரப்பட்ட உரிணைதகாரல்களின்
அடிப்பணடயில்,
விண்ைப்பதாரர்
எழுத்துத்
ததர்விற்கு
அனுைதிக்கப்படுவர்.
The candidates shall be admitted to the written examination,
based on the claims made in the online application.

(ii)

எழுத்துத்ததர்வு முடிவுகளின் அடிப்பணடயில், விண்ைப்பதாரர்
இணையவழிச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு அனுைதிக்கப்படுவர்.
Based on the results of the written examination, candidates shall
be admitted to the online certificate verification.

(iii)

இணையவழிச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்குப் பின்னர், எழுத்துத் ததர்வில்
வபற்ற ைதிப்வபண்களின் அடிப்பணடயில், நியைன ஒதுக்கீட்டு விதி
வபாருந்தும் இடங்களில் அதணனப் பின்பற்றி, விண்ைப்பதாரர்
மூலச்சான்றிதழ்
சரிபார்ப்பு
ைற்றும்
வாய்வைாழித்
ததர்வுக்கு
அனுைதிக்கப்படுவர்.
After online certificate verification, based on the marks obtained in
the written examination and subject to the rule of reservation of
appointments, wherever it applies, candidates shall be admitted to
original certificate verification and oral test.

(iv)

ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிட - அருந்ததியர், பழங்குடியினர், மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியரல்லாத
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பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர்
ஆகிய பணியிட ஒதுக்கீட்டிற்குரிய வகுப்புப்பிரிவுகள் ைற்றும்
வபாதுப்பிரிவுகளுள் எந்வதந்த வகுப்புப் பிரிவுகளில் ஒதுக்கீடு
வசய்யப்பட்ட / அறிவிக்கப்பட்ட காலியிடங்களின் எண்ணிக்ணக ஐந்து
அல்லது அதற்கும் தைற்பட்டதாக இருக்கிறததா, அந்தந்த வகுப்புப்
பிரிவுகளில்
வாய்வைாழித்
ததர்வுக்கு
அனுைதிக்கப்படும்
விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக அக்குறிப்பிட்ட வகுப்புப்பிரிவுகளில்
நியைனம் வசய்யப்படவுள்ள விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகணயப்
தபான்று இருைடங்காக இருக்கும்.
If the number of vacancies notified / reserved to be filled up by
any one or more of the reservation categories [viz., Scheduled
Castes, Scheduled Caste (Arunthathiyars), Scheduled Tribes, Most
Backward Classes / DenotifiedCommunities, Backward Classes
(other than Muslim) or Backward Classes (Muslim) or General
Turn], is five and above, the number of candidates to be admitted
to the oral test from those particular reservation categories, shall
be two times the number of vacancies.
(v)

அறிவிக்கப்பட்ட / ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்ட காலியிடங்கள் எந்வதந்த
வகுப்புப் பிரிவுகளில் நான்கு அல்லது அதற்கும் குணறவாக உள்ளததா,
அந்தக் குறிப்பிட்ட வகுப்புப் பிரிவுகளில் வாய்வைாழித் ததர்வுக்கு
அனுைதிக்கப்படும் விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக, அவ்வகுப்புப்
பிரிவுகளில்
நியைனம்
வசய்யப்படவுள்ள
விண்ைப்பதாரரின்
எண்ணிக்ணகணயப் தபான்று மூன்று ைடங்காக இருக்கும்.
If the number of vacancies notified / reserved to be filled
up by any one or more of the reservation categories is four and
below, the number of candidates to be admitted to the oral test
from those particular reservation categories, shall be three times
the number of vacancies.

(vi)

நியைன ஒதுக்கீட்டு விதி வபாருந்தாத, ஒவரவயாரு பணியிடத்ணத
ைட்டும் வகாண்ட பதவிகணளப் வபாறுத்தவணர, எழுத்துத் ததர்வில்
வபற்ற ைதிப்வபண்களின் அடிப்பணடயில் வாய்வைாழித் ததர்வுக்கு
அனுைதிக்கப்படும் விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக மூன்றாக
இருக்கும்.
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In respect of posts whose total cadre strength is one only and for
which the rule of reservation of appointments does not apply, the
number of candidates to be admitted to the oral test on the basis
of the marks obtained in the written examination shall be three.
(vii) விண்ைப்பதாரர் எழுத்துத் ததர்விலும், வாய்வைாழித் ததர்விலும் வபற்ற

ைதிப்வபண்களின் அடிப்பணடயில், நியைன ஒதுக்கீட்டு விதி
வபாருந்துவைனில்
அதணனப்
பின்பற்றி,
கலந்தாய்விற்கு
அனுைதிக்கப்பட்டு இறுதி வதரிவு வசய்யப்படும்.
Based on the total marks obtained by the candidates in the written
examination and oral test taken together, subject to the rule of
reservation of appointments, wherever it applies, candidates shall
be admitted to counselling and selection.

குறிப்பு/Note:
(a)

விண்ைப்பதாரர் முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வின் / எழுத்துத் ததர்வின்
அணனத்துப் பாடங்களிலும், வாய்வைாழித் ததர்விலும் கலந்து வகாள்வது
கட்டாயைாகும். முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வின் / எழுத்துத் ததர்வின்
ஏததனும் ஒன்று அல்லது அதற்கு தைற்பட்ட பாடத்தில் ததர்வவழுதாத
விண்ைப்பதாரர், அத்வதரிவுக்கான குணறந்தபட்ச ைதிப்வபண்கணளப்
வபற்றிருந்தாலும் கூட, வதரிவு வசய்யப்பட தகுதியானவராகக் கருதப்பட
ைாட்டார்.
Appearance in all the papers of the main written examination /
written examination as well as the oral test is compulsory.
Candidates who have not appeared for any one or more papers of
the main written examination / written examination, shall not be
considered for selection, even if they secure the minimum
qualifying marks for selection.

(b)

வாய்வைாழித் ததர்வில் பங்கு வபற்ற விண்ைப்பதாரர் எழுத்துத்
ததர்விலும், வாய்வைாழித் ததர்விலும் வபற்ற ைதிப்வபண்கள்
அக்குறிப்பிட்ட பதவிக்கான வாய்வைாழித்ததர்வுகள் நணடவபறும்
நாட்களின் இறுதி நாளன்று, ைாணலயில், தமிழ்நாடு அரசுப்
பணியாளர் ததர்வாணைய இணையதள முகவரியில் www.tnpsc.gov.in
வவளியிடப்படும்.
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The marks obtained by the candidates appearing for the oral test,
both in the written examination as well as in the oral test, will be
made available in the Commission’s website www.tnpsc.gov.in
in the evening of the last day fixed for oral test.

எழுத்துத் ததர்வின் அடிப்பணடயில் ைட்டுதை வதரிவு நடத்தப்படும்
பதவிகளுக்கான வதரிவுமுணற

18-C.

Procedure of Selection to Posts for which Selection is made
on the basis of Multiple ChoiceQuestion based Written
Examination only
(i)

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் தகாரப்பட்ட உரிணைதகாரல்களின்
அடிப்பணடயில்
விண்ைப்பதாரர்
எழுத்துத்
ததர்விற்கு
அனுைதிக்கப்படுவர்.
The candidates shall be admitted to the written examination,
based on the claims made in the online application.

(ii)

எழுத்துத் ததர்வு முடிவுகளின் அடிப்பணடயில், விண்ைப்பதாரர்
இணையவழிச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு அனுைதிக்கப்படுவர்.
Based on the results of the written examination, candidates shall
be admitted to the online certificate verification.

(iii)

இணையவழிச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்குப் பின்னர், எழுத்துத் ததர்வில்
வபற்ற ைதிப்வபண்களின் அடிப்பணடயில், நியைன ஒதுக்கீட்டு விதி
வபாருந்துவைனில்
அதணனப்
பின்பற்றி,
விண்ைப்பதாரர்
மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு ைற்றும் கலந்தாய்விற்கு அனுைதிக்கப்படுவர்.
After online certificate verification, based on the marks obtained in
the written examination and subject to the rule of reservation of
appointments, wherever it applies, candidates shall be admitted to
original certificate verification and counselling.

(iv)

ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிட - அருந்ததியர், பழங்குடியினர், மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியரல்லாத
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர்
ஆகிய பணியிட ஒதுக்கீட்டிற்குரிய வகுப்புப் பிரிவுகள் ைற்றும்
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வபாதுப்பிரிவுகளுள் எந்வதந்த வகுப்புப் பிரிவுகளில் ஒதுக்கீடு
வசய்யப்பட்ட / அறிவிக்கப்பட்ட காலியிடங்களின் எண்ணிக்ணக ஐந்து
அல்லது அதற்கும் தைற்பட்டதாக இருக்கிறததா, அந்தந்த வகுப்புப்
பிரிவுகளில் கலந்தாய்விற்கு அனுைதிக்கப்படும் விண்ைப்பதாரரின்
எண்ணிக்ணக,
அக்குறிப்பிட்ட வகுப்புப்பிரிவுகளில் நியைனம்
வசய்யப்படவுள்ள விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகணயப் தபான்று
இருைடங்காக இருக்கும்.
If the number of vacancies notified / reserved to be filled up by
any one or more of the reservation categories [viz., Scheduled
Castes, Scheduled Caste (Arunthathiyars), Scheduled Tribes, Most
Backward Classes / Denotified Communities, Backward Classes
(other than Muslim) or Backward Classes (Muslim) or General
Turn], is five and above, the number of candidates to be admitted
to counselling from those particular reservation categories, shall
be two times the number of vacancies.
(v)

அறிவிக்கப்பட்ட / ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்ட காலியிடங்கள் எந்வதந்த
வகுப்புப்பிரிவுகளில் நான்கு அல்லது அதற்கும் குணறவாக உள்ளததா,
அந்தக்
குறிப்பிட்ட
வகுப்புப்பிரிவுகளில்
கலந்தாய்விற்கு
அனுைதிக்கப்படும் விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக, அவ்வகுப்புப்
பிரிவுகளில்
நியைனம்
வசய்யப்படவுள்ள
விண்ைப்பதாரரின்
எண்ணிக்ணகணயப் தபான்று மூன்று ைடங்காக இருக்கும்.
If the number of vacancies notified / reserved to be filled
up by any one or more of the reservation categories is four and
below, the number of candidates to be admitted to counselling
from those particular reservation categories shall be three times
the number of vacancies.

(vi)

நியைன ஒதுக்கீட்டு விதி வபாருந்தாத, ஒவரவயாரு பணியிடத்ணத
ைட்டும் வகாண்ட பதவிகணளப் வபாறுத்தவணர எழுத்துத்ததர்வில்
வபற்ற
ைதிப்வபண்களின்
அடிப்பணடயில்
கலந்தாய்விற்கு
அனுைதிக்கப்படும் விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக மூன்றாக
இருக்கும்.
In respect of posts whose total cadre strength is one only and for
which the rule of reservation of appointments does not apply, the
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number of candidates to be admitted to counselling on the basis of
the marks obtained in the written examination shall be three.
(vii) ஒவ்வவாரு

விண்ைப்பதாரருக்கும் அவருணடய ஒட்டுவைாத்த
தரவரிணச ைற்றும் இனவாரியான ைற்றும் சிறப்பு வணக வாரியான
தரவரிணச பற்றிய விவரங்கள் interactive modeமுணறயில் வதரிந்து
வகாள்ளும் வணகயில் இருக்கும். எனினும், வதாடர்ந்து சான்றிதழ்
சரிபார்ப்பிற்காக அணழக்கப்பட்டவர்களின் வதாகுக்கப்பட்ட பட்டியல்,
வதரிவுப்பணிகள் முற்றிலுைாக முடிவணடந்த பின்னர் ததர்வாணைய
இணையதளத்தில் பதிதவற்றம் வசய்யப்படும். காலிப் பணியிட
பகிர்ைானம் பற்றிய விவரங்களும் ததர்வாணைய இணையதளத்தில்
பதிதவற்றம் வசய்யப்படும்.
Details regarding the overall rank and rank in the respective
communal category and/or special category, shall be made
available to each candidate in interactive mode.
However,
a consolidated list of all those candidates who have subsequently
been called for certificate verification shall also be uploaded in the
Commission’s website, after completion of the entire selection
process. The details of distribution of vacancies shall also be
hosted by the Commission.

18-D.

வதரிவுப்பட்டியல் இணையதளத்தில் வவளியிடுதல்
Hosting of the Selection List

வதரிவுப்பணிகள் முழுணையாக நிணறவணடந்த பின்னர், இறுதி
வசய்யப்பட்ட வதரிவுப்பட்டியல் ததர்வாணையத்தின் இணையதளத்தில்
வவளியிடப்படும்.
Upon completion of the entire selection process,the selection list
will be hosted in the Commission’s website.
19.

கலந்தாய்வு

COUNSELLING
19-A.

கலந்தாய்விற்கு
அணழக்கப்படும்
பதிவவண்
வரிணசயிலான
விண்ைப்பதாரர்
பட்டியல்,
ததர்வாணைய
இணையதளத்தில்
வவளியிடப்படும். விண்ைப்பதாரர் எந்தப் பதவிக்கான கலந்தாய்விற்காக
அணழக்கப்பட்டாதரா, அப்பதவிக்குரிய, இணையவழி விண்ைப்பத்தில்
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கூறப்பட்டுள்ள விவரங்கள் ைற்றும் உரிணைதகாரல்களின்(claims)
அடிப்பணடயில், அதற்கான மூலச்சான்றுகள் அணனத்தும் கலந்தாய்வு
நணடவபறும் நாளன்று சரிபார்க்கப்படும். அணனத்து விவரங்களும்
கூர்ந்தாய்வு வசய்யப்பட்டப் பின்னதர, விண்ைப்பம் இறுதியாக
அனுைதிக்கப்படும். விண்ைப்பதாரரின் தரவரிணச எண்ணின்படி,
விண்ைப்பதாரர் கலந்தாய்வில் கலந்து வகாள்ள அனுைதிக்கப்படுவார்.
The register number-wise list of candidates summoned for
counselling shall be announced in the Commission’s website. On
the date of counselling, original certificates in support of the
claims made in the online application for the post(s) for which he
is summoned for counselling will be verified based on the claims
made in the online application. After thorough scrutiny of original
documents, the application will be admitted finally. The candidate
will then be allowed to participate in the counselling on the basis
of his overall rank.
19-B.

கலந்தாய்வு நணடவபறும்தபாது, பதவிகளின் காலிப்பணியிடங்களின்
எண்ணிக்ணக / அலகு வதாடர்பான விவரங்கள் காவைாளிக்காட்டி
(Video Projector) மூலம் காண்பிக்கப்படும்.
காலிப்பணியிடங்களின்
எண்ணிக்ணக ஒவ்வவாரு பத்து வநாடிக்கும் புதுப்பிக்கப்படும்.
விண்ைப்பதாரரின் விருப்பத் ததர்வு அடிப்பணடயில், பதவி / அலகு
ஒதுக்கீடு
வசய்யப்பட்டு,
ஒதுக்கீட்டு
ஆணை
தனிப்பட்ட
பார் குறியீடு (Bar code) அணடயாளத்துடன் அப்வபாழுதத வழங்கப்படும்.
அணனத்து வசயல்முணறகளும் CCTVன் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்.
ஒவ்வவாரு நாள் கலந்தாய்வு முடிந்த பிறகும், துணற வாரியாக ைாவட்ட
வாரியாக, இடஒதுக்கீடு வாரியாக நிரப்பப்பட்ட பதவிகள் ைற்றும்
காலிப்பணியிடங்களின் விவரங்கள் ததர்வாணைய இணையதளத்தில்
வவளியிடப்படும்.
At the time of counselling, the number of vacancies in the posts /
units shall be exhibited through a video projector and the vacancy
position shall be updated every ten seconds. Based on the option
exercised by the candidates, post / unit will be allotted and the
allotment orders will be issued on the spot with unique barcode
identification. The entire proceedings will be carried out under
CCTV camera surveillance. At the end of each day of counselling,
the department-wise, district-wise, communal reservation-wise
allotment of posts as well as the vacancy position will be published
in the Commission’s official website.
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20.

வதாடக்க ஊதியம்
INITIAL PAY

எந்தவவாரு பதவிக்கான ஊதியமும்
வசய்யப்படும் ைாறுதலுக்குட்பட்டதாகும்.

அவ்வப்தபாது

ைாநில

அரசால்

The pay of any post is subject to modification, as may be made from
time to time by the State Government.

21.

தகுதிகாண் பருவம் ைற்றும் பயிற்சி
PROBATION AND TRAINING

ஒரு பதவிக்கு வதரிவு வசய்யப்பட்டு பணியில் அைர்த்தப்பட்ட விண்ைப்பதாரர்
அரசினால்
அவ்வப்தபாது
வவளியிடப்படும்
விதிகளில்
வணரயறுக்கப்பட்டுள்ளவாறு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் தகுதிகாண்பருவம்
ைற்றும் பயிற்சிகணள முடிப்பதுடன், குறிப்பிட்டுள்ள ததர்வுகளிலும் ததர்ச்சி
வபற தவண்டும். அந்தத் ததர்வுகளில் ததர்ச்சி வபறத் தவறினால், அரசு
வணரயறுக்கும் தண்டணனகளுக்கு உட்பட தநரிடும். நிர்ையிக்கப்பட்ட
தகுதிகாண் பருவம் முடிவணடயும் முன்னதர, பணிக்வகன நியமிக்கப்பட்ட
விண்ைப்பதாரரின் தகுதிகாண் பருவக்காலம் இரத்து வசய்யப்பட்டு,
பணியிலிருந்தும்
அவர்
நீக்கப்படலாம்.
பணிக்கான
தகுதிகாண்
பருவகாலத்திற்குள், தகுதிகாண் பருவத்தினருக்வகன ஏததனும் ததர்வு
விதிக்கப்பட்டிருந்து,
அத்ததர்வில்
தகுதிகாண்
பருவத்தினர்
ததர்ச்சியணடயவில்ணல என்றாலும், அல்லது தைற்குறிப்பிட்ட தகுதிகாண்
பருவ முடிவில் அவர் பணிக்குப் வபாருத்தைற்றவர் என்று கருதப்பட்டாலும்
பணியிலிருந்து அவர் விலக்கப்படலாம்.
Candidates selected and appointed to a post should undergo such
probation and training and should pass such tests as may be prescribed
in the rules by the Government from time to time and are liable to face
such penalties as prescribed by the Government for failure to pass such
tests. At any time before the end of the prescribed period of probation,
the probation of a candidate appointed, may be terminated and he may
be discharged from the service. If, within the period of probation, the
probationer does not pass the specified tests, if any, prescribed for the
probationers, or if at the end of said period he is considered not suitable
for full membership of the service, he will be discharged from service.
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22.

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணையத்துடனான தகவல் வதாடர்பு முணற
COMMUNICATION WITH THE TAMILNADU PUBLIC SERVICE COMMISSION

22-A.

ஒருமுணறப் பதிவு வழியாக இணையவழியில் ததர்வாணையத்துடன்
வதாடர்பு வகாள்ளும் முணறயானது ஒவ்வவாரு விண்ைப்பதாரரின்
OTR ID-ல் உள்ளது.
Online correspondence via the One Time Registration Dashboard is
available to every applicant in their One Time Registration ID.

22-B.

ஒருமுணறப்பதிவு ைற்றும் இணையவழி விண்ைப்பம் வதாடர்பான
தகள்விகணள helpdesk@tnpscexams.in
என்ற மின்னஞ்சல்
முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.
Queries relating to One Time Registration / online application may
be sent to helpdesk@tnpscexams.in

22-C.

ததர்வாணையத்துடனான

grievance.tnpsc@tn.gov.in

அனுப்பப்பட தவண்டும்.

பிற தகவல் வதாடர்பு அணனத்தும்
என்ற மின்னஞ்சல் வழியாக ைட்டுதை

Any other communication with the Commission must be made
through email to grievance.tnpsc@tn.gov.in
22-D.

அஞ்சல் வழியாக வதரிவிக்கப்படும் தகவல்கள் அணனத்தும், வசயலாளர்,
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணையம், ததர்வாணையச் சாணல,
வ.உ.சி. நகர், பூங்கா நகர், வசன்ணன– 600 003, என்ற முகவரிக்கு
ைட்டுதை அனுப்பப்பட தவண்டும்.
Communications sent by post must be addressed only to the
Secretary, Tamil Nadu Public Service Commission, TNPSC Road,
V.O.C. Nagar, Park Town, Chennai - 600003.
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22-E.

வயது வரம்பு அல்லது பிற தகுதிகளுக்கு விலக்கு அளிக்கக் தகாரி
வரும் கடிதங்கள் கவனிக்கப்பட ைாட்டாது.
Request for exemption from age limit or other qualifications will
receive no attention.

22-F.

எழுத்துத்ததர்வில்
ததால்வியணடந்ததற்கு
அல்லது
எழுத்துத்
ததர்வு/
தநர்முகத்
ததர்வின்
முடிவில்
ததர்ச்சி
வபறாததற்கு
காரைங்கள்
தகட்டு
அல்லது
OMR
விணடத்தாள்கணள /விணடப்புத்தகங்கணள ைறுைதிப்பீடு வசய்யும்படி
தகட்டு
விண்ைப்பதாரர்களிடமிருந்து
வரும்
தகாரிக்ணககள்
கவனிக்கப்பட ைாட்டாது.
Requests for furnishing causes of failure in written exam or for
non-selection based on the results of the written exam / oral test
or for revaluationof OMR answer sheets / answer booklets will not
be entertained.

22-G.

முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வு ைற்றும் வாய்வைாழித் ததர்வுகளில் கலந்து
வகாண்ட அணனத்து விண்ைப்பதாரரின் ைதிப்வபண்கள், வாய்வைாழித்
ததர்வு முடிவுற்ற பின்னர் ததர்வாணையத்தின் இணையதளத்தில்
www.tnpsc.gov.in வவளியிடப்படும்.
Details of marks of all candidates who had appeared for the main
written examination and oral test, will be made available in the
Commission’s website www.tnpsc.gov.in on conclusion of the
oral test.

22-H.

பிற விண்ைப்பதாரரின் ைதிப்வபண்கள் வதரிவு வதாடர்பான
பணிகள் முழுணையாக முடிவுற்றப் பின்னர் ததர்வாணையத்தின்
இணையதளத்தில் வவளியிடப்படும்.
Details of marks of all the other candidates will be made available
later, in the Commission’s website, on completion of the entire
selection process.
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பின்குறிப்பு/Postscript
இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுணரகள் யாவும் வபாதுவானணவ. குறிப்பிட்ட
ததர்வுக்கான அறிவுணரகள் முணறதய அந்தந்த ததர்வு அறிவிக்ணக, நுணழவுச்சீட்டு,
வினாத்வதாகுப்பு, விணடத்தாள் / வினா – விணடப்புத்தகம் ைற்றும் ததர்வுக்கூடத்தில்
வழங்கப்படும்.
The instructions contained herein are general in nature. Instructions specific to
individual recruitments are issued in the respective notifications, memoranda
of admission (hall tickets), question booklets, answer sheets/question-cumanswer booklets and examination centres.

இந்த அறிவுணரகளில் காைப்படும் ஆண்பால் வசாற்கள் ததணவப்படும் இடங்களில்
வபண்பால் / திருநங்ணககணளயும் குறிக்கும்.
Words of masculine gender, wherever the context so requires, shall be taken
to mean the feminine gender and/or Transgender also.
…இணைப்பு /Annexure
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இணைப்பு/ ANNEXURE
(பத்தி-7 பார்க்கவும் / See paragraph- 7)
(A) LIST OF SCHEDULED CASTES

1.

Adi Andhra

2.

Adi Dravida

3.

Adi Karnataka

4.

Ajila

5.

Arunthathiyar

6.

Ayyanavar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)

7.

Baira

8.

Bakuda

9.

Bandi

10. Bellara
11. Bharatar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)
12. Chakkiliyan
13. Chalavadi
14. Chamar, Muchi
15. Chandala
16. Cheruman
17. Devendrakula Velalar [Devendrakulathan, Kadaiyan (excluding
in
the
coastal
areas
of
Tirunelveli,
Thoothukudi,
Ramanathapuram,
Pudukottai,
Thanjavur,
Tiruvarur
and
Nagapattinam districts),
Kalladi, Kudumban, Pallan, Pannadi,
Vathiriyan]
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18. Dom, Dombara, Paidi, Pano
19. Domban
20. Godagali
21. Godda
22. Gosangi
23. Holeya
24. Jaggali
25. Jambuvulu
26. Kadaiyan (in the districts of Tirunelveli, Thoothukudi,
Ramanathapuram, Pudukottai, Thanjavur, Tiruvarur and
Nagapattinam)
27. Kakkalan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)
28. Omitted
29. Kanakkan, Padanna (in the Nilgiris district)
30. Karimpalan
31. Kavara (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)
32. Koliyan
33. Koosa
34. Kootan, Koodan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of
Tirunelveli district)
35. Omitted
36. Kuravan, Sidhanar
37. Madari
38. Madiga
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39. Maila
40. Mala
41. Mannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
42. Mavilan
43. Moger
44. Mundala
45. Nalakeyava
46. Nayadi
47. Padannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)
48. Pagadai
49. Omitted
50. Palluvan
51. Pambada
52. Panan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
53. Panchama
54. Omitted
55. Panniandi
56. Paraiyan, Parayan, Sambavar
57. Paravan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)
58. Pathiyan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)
59. Pulayan, Cheramar
60. Puthirai Vannan
61. Raneyar
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62. Samagara
63. Samban
64. Sapari
65. Semman
66. Thandan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)
67. Thoti
68. Tiruvalluvar
69. Vallon
70. Valluvan
71. Vannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)
72. Omitted
73. Velan
74. Vetan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
75. Vettiyan
76. Vettuvan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli
district)
(B)

LIST OF SCHEDULED TRIBES

1. Adiyan
2. Aranadan
3. Eravallan
4. Irular
5. Kadar
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6. Kammara (excluding Kanyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

7. Kanikaran, Kanikkar (in Kanyakumari District and Shencottah and
Ambasamudram Taluks of Tirunelveli District)

8. Kaniyan, Kanyan
9. Kattunayakan
10. Kochu Velan
11. Konda Kapus
12. Kondareddis
13. Koraga
14. Kota (excluding Kanyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

15. Kudiya, Melakudi
16. Kurichchan
17. Kurumbas (in The Nilgiris District)
18. Kurumans
19. Maha Malasar
20. Malai Arayan
21. Malai Pandaram
22. Malai Vedan
23. Malakkuravan
24. Malasar
25. Malayali (in Dharmapuri, Krishnagiri, Vellore, Thiruvannamalai, Pudukottai,
Salem, Namakkal, Villupuram, Cuddalore, Tiruchirapalli, Karur, Ariyalur and
Perambalur Districts)

26. Malayekandi
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27. Mannan
28. Mudugar, Muduvan
29. Muthuvan
30. Palleyan
31. Palliyan
32. Palliyar
33. Paniyan
34. Sholaga
35. Toda (excluding Kanyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

36. Uraly
(C)

LIST OF BACKWARD CLASSES

1. Agamudayar including Thozhu or Thuluva Vellala
2. Agaram Vellan Chettiar
3. Alwar, Azhavar and Alavar (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of
Tirunelveli District)

4. Servai (except Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts)
5. Nulayar (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District)
6. Archakarai Vellala
7. Aryavathi (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District)
8. Ayira Vaisyar
9. Badagar
10. Billava
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11. Bondil
12. Boyas (except Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai, The Nilgiris,
Salem, Namakkal, Dharmapuri and Krishnagiri Districts)

Pedda Boyar (except Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts)
Oddars (except Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur,
Perambalur, Pudukottai, Madurai, Theni and Dindigul Districts)

Kaloddars (except Kancheepuram, Tiruvallur, Ramanathapuram, Sivaganga,
Virudhunagar, Madurai, Theni, Dindigul, Pudukottai, Tiruchirapalli,
Perambalur, Tirunelveli, Thoothukudi, Salem and Namakkal Districts)

Karur,

Nellorepet Oddars (except Vellore and Tiruvannamalai Districts) Sooramari
Oddars (except Salem and Namakkal Districts)
13. Chakkala

(except Sivaganga, Virudhunagar, Ramanathapuram, Thanjavur,
Nagapattinam, Tiruvarur, Pudukkotai, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur,
Madurai, Theni, Dindigul and The Nilgiris Districts)

14. Chavalakarar (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

15. Chettu or Chetty (including Kottar Chetty, Elur Chetty, Pathira Chetty,
Valayal Chetty, Pudukadai Chetty) (in Kanniyakumari District and Shencottah
Taluk of Tirunelveli District)

16. Chowdry
17. Converts to Christianity from Scheduled Castes irrespective of the
generation of conversion (except the Paravar converts Christianity
of Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District)
18. C.S.I. formerly S.I.U.C. (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of
Tirunelveli District)
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19. Donga Dasaris (except Kancheepuram, Tiruvallur, Tiruchirapalli, Karur,
Perambalur, Pudukottai, Chennai, Salem and Namakkal Districts)

20. Devangar, Sedar
21. Dombs (except Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur and Perambalur Districts)
Dommars (except Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Pudukottai, Vellore and
Thiruvannamalai Districts)

22. Enadi
23. Ezhavathy (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

24. Ezhuthachar (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

25. Ezhuva (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District)
26. Gangavar
27. Gavara, Gavarai and Vadugar (Vaduvar) (other than Kamma, Kapu,
Balija and Reddi)
28. Gounder
29. Gowda (including Gammala, Kalali and Anuppa Gounder)
30. Hegde
31. Idiga
32. Illathu Pillaimar, Illuvar, Ezhuvar and Illathar
33. Jhetty
34. Jogis (Except Kancheepuram, Tiruvallur, Madurai, Theni, Dindigul, Cuddalore,
Villupuram, Vellore and Tiruvannamalai Districts)

35. Kabbera
36. Kaikolar, Sengunthar
189

37. Kaladi (except Sivaganga, Virudhunagar, Ramanathapuram, Madurai, Theni,
Dindigul, Thanjavur, Nagapattinam,Tiruvarur, Pudukottai,
and Perambalur Districts)

Tiruchirapalli, Karur

38. Kalari Kurup including Kalari Panicker (in Kanniyakumari District and
Shencottah Taluk of Tirunelveli District)

39. Kalingi
40. Kallar, Easanattu Kallar
Gandarvakottai Kallars - (except Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur and
Pudukottai Districts)

Kootappal Kallars - (except Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur and Perambalur
Districts)

Piramalai Kallars - (except Sivaganga, Virudhunagar, Ramanathapuram,
Madurai, Theni, Dindigul, Pudukottai, Thanjavur, Nagapattinam and Thiruvarur
Districts)

Periyasooriyur

Kallars

-

(except

Tiruchirapalli,

Karur,

Perambalur

and

Pudukottai Districts)

41. Kallar Kula Thondaman
42. Kalveli Gounder
43. Kambar
44. Kammalar or Viswakarma, Viswakarmala (including Thattar, Porkollar,
Kannar, Karumar, Kollar, Thacher, Kal Thacher, Kamsala and
Viswa Brahmin)
45. Kani, Kanisu, Kaniyar Panicker
46. Kaniyala Vellalar
47. Kannada Saineegar, Kannadiyar (Throughout the State) and
Dasapalanjika (Coimbatore, Erode and The Nilgiris Districts)
48. Kannadiya Naidu
49. Karpoora Chettiar
50. Karuneegar (Seer Karuneegar, Sri Karuneegar, Sarattu Karuneegar,
Kaikatti Karuneegar, Mathuvazhi Kanakkar, Sozhi Kanakkar and
Sunnambu Karuneegar)
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51. Kasukkara Chettiar
52. Katesar, Pattamkatti
53. Kavuthiyar
54. Kerala Mudali
55. Kharvi
56. Khatri
57. Kongu Vaishnava
58. Kongu Vellalars (including Vellala Gounder, Nattu Gounder,
Narambukkatti Gounder, Tirumudi Vellalar, Thondu Vellalar, Pala
Gounder, Poosari Gounder, Anuppa Vellala Gounder, Padaithalai Gounder,
Chendalai Gounder, Pavalankatti Vellala Gounder, Palavellala Gounder,
Sanku Vellala Gounder and Rathinagiri Gounder)
59. Koppala Velama
60. Koteyar
61. Krishnanvaka (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

62. Kudikara Vellalar
63. Kudumbi (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District)
64. Kuga Vellalar
65. Kunchidigar
66. Latin Catholics except Latin Catholic Vannar in Kanniyakumari District
67. Latin Catholics in Shencottah Taluk of Tirunelveli District
68. Lambadi
69. Lingayat (Jangama)
70. Mahratta (Non-Brahmin) (including Namdev Mahratta)
71. Malayar
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72. Male
73. Maniagar
74. Maravars (except Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Pudukottai,
Ramanathapuram, Sivaganga, Virudhunagar, Tirunelveli and Thoothukudi
Districts)

Karumaravars
Appanad Kondayam kottai Maravar - (except Sivaganga, Virudhunagar,
Ramanathapuram, Madurai, Theni and Dindigul Districts)

Sembanad Maravars - (except Sivaganga,Virudhunagar and Ramanathapuram
Districts)

75. Moondrumandai Enbathunalu (84) Ur. Sozhia Vellalar
76. Mooppan
77. Muthuraja, Muthuracha, Muttiriyar, Mutharaiyar
78. Nadar, Shanar and Gramani (including Christian Nadar, Christian Shanar
and Christian Gramani)
79. Nagaram
80. Naikkar (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District)
81. Nangudi Vellalar
82. Nanjil Mudali (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

83. Odar (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District)
84. Odiya
85. Oottruvalanattu Vellalar
86. O.P.S.Vellalar
87. Ovachar
88. Paiyur Kotta Vellalar
89. Pamulu
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90. Panar (except in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District where the community is a Scheduled Caste)

91. Pandiya Vellalar
92. Kathikarar in Kanniyakumari District
93. Pannirandam Chettiar or Uthama Chettiar
94. Parkavakulam (including Surithimar, Nathamar, Malayamar, Moopanar
and Nainar)
95. Perike (including Perike Balija)
96. Perumkollar (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

97. Podikara Vellalar
98. Pooluva Gounder
99. Poraya
100. Pulavar (in Coimbatore and Erode Districts)
101. Pulluvar or Pooluvar
102. Pusala
103. Reddy (Ganjam)
104. Sadhu Chetty (including Telugu Chetty,Twenty four Manai Telugu
Chetty)
105. Sakkaravar or Kavathi (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of
Tirunelveli District)

106. Salivagana
107. Saliyar, Padmasaliyar, Pattusaliyar, Pattariyar and Adhaviyar
108. Savalakkarar
109. Senaithalaivar, Senaikudiyar and Illaivaniar
110. Serakula Vellalar
111. Sourashtra (Patnulkarar)
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112. Sozhiavellalar (including Sozha Vellalar, Vetrilaikarar, Kodikalkarar and
Keeraikarar)
113. Srisayar
114. Sundaram Chetty
115. Thogatta Veerakshatriya
116. Tholkollar (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

117. Tholuva Naicker and Vetalakara Naicker
118. Thoriyar
119. Ukkirakula Kshatriya Naicker
120. Uppara, Uppillia and Sagara
121. Urali Gounder (except Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai
Districts) and Orudaya Gounder or Oorudaya Goundar (in Madurai, Theni,
Dindigul, Coimbatore, Erode, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai,
Salem and Namakkal Districts)

122. Urikkara Nayakkar
123. Virakodi Vellala
124. Vallambar
125. Vallanattu Chettiar
126. Valmiki
127. Vaniyar, Vania Chettiar (including Gandla, Ganika, Telikula and
Chekkalar)
128. Veduvar & Vedar (except in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of
Tirunelveli District where the community is a Scheduled Caste)

129. Veerasaiva (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli
District)

130. Velar
131. Vellan Chettiar
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132. Veluthodathu Nair (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of
Tirunelveli District)

133. Vokkaligar (including Vakkaligar, Okkaligar, Kappiliyar, Kappiliya,
Okkaliga Gowda, Okkaliya-Gowda, Okkaliya-Gowder, Okkaliya Gowda)
134. Wynad Chetty (The Nilgiris District)
135. Yadhava (including Idaiyar, Telugu speaking Idaiyar known as Vaduga
Ayar or Vaduga Idaiyar or Golla and Asthanthra Golla)
136. Yavana
137. Yerukula
138. Converts to Christianity from any Hindu Backward Class Community or
Most Backward Class Community (except the converts to Christianity
from Meenavar, Parvatharajakulam, Pattanavar, Sembadavar, Mukkuvar
or Mukayar and Paravar) or Denotified Communities.
139. Orphans and destitute children who have lost their parents before
reaching the age of ten and are destitutes; and who have nobody else
to take care of them either by law or custom; and also who are
admitted into any of the schools or orphanages run by the Government
or recognised by the Government.
139(A). Thiyya (As per the G.O. (Ms.) No. 55, Backward Classes, Most
Backward Classes & Minorities Welfare (BCC) department, dated
15.07.2020
(D)

LIST OF BACKWARD CLASSES (MUSLIM)

1. Ansar
2. Dekkani Muslims
3. Dudekula
4. Labbais including Rowthar and Marakayar (whether their spoken language
is Tamil or Urdu)
5. Mapilla
6. Sheik
7. Syed
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(E). LIST OF MOST BACKWARD CLASSES

1. Ambalakarar
2. Andipandaram
3. Arayar (in Kanniyakumari District)
4. Bestha, Siviar
5. Bhatraju (other than Kshatriya Raju)
6. Boyar, Oddar
7. Dasari
8. Dommara
9. Eravallar (except in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of
Tirunelveli District where the community is a Scheduled Tribe)
10. Isaivellalar
11. Jambuvanodai
12. Jangam
13. Jogi
14. Kongu Chettiar (in Coimbatore and Erode Districts only)
15. Koracha
16. Kulala (including Kuyavar and Kumbarar)
17. Kunnuvar Mannadi
18. Kurumba, Kurumba Gounder
19. Kuruhini Chetty
20. Latin Catholic Christian Vannar (in Kanniyakumari District)
21. Maruthuvar, Navithar, Mangala, Velakattalavar, Velakatalanair and
Pronopakari
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22. Mond Golla
23. Moundadan Chetty
24. Mahendra, Medara
25. Mutlakampatti
26. Narikoravar (Kuruvikars)
27. Nokkar
28. Panisaivan/Panisivan
29. Vanniakula Kshatriya (including Vanniyar, Vanniya, Vannia Gounder,
Gounder or Kander, Padayachi, Palli and Agnikula Kshatriya)
30. Paravar (except in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of
Tirunelveli District where the Community is a Scheduled Caste)
31. Paravar converts to Christianity including the Paravar converts to
Christianity of Kanniyakumari District and Shencottah Taluk in Tirunelveli
District
32. Meenavar (Parvatharajakulam, Pattanavar, Sembadavar) (including
converts to Christianity)
33. Mukkuvar or Mukayar (including converts to Christianity)
34. Punnan Vettuva Gounder
35. Pannayar (other than Kathikarar in Kanniyakumari District)
36. Sathatha Srivaishnava (including Sathani, Chattadi and Chattada
Srivaishnava)
37. Sozhia Chetty
38. Telugupatty Chetty
39. Thottia Naicker (including Rajakambalam, Gollavar, Sillavar, Thockalavar,
Thozhuva Naicker and Erragollar)
40. Thondaman
41. Thoraiyar (Nilgiris)
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42. Thoraiyar (Plains)
43. Transgender or Eunuch (Thirunangai or Aravani)
44. Valaiyar (including Chettinad Valayars)
45. Vannar (Salavai Thozhilalar) (including Agasa, Madivala, Ekali, Rajakula,
Veluthadar and Rajaka) (except in Kanniyakumari District and Shencottah
Taluk of Tirunelveli District where the community is a Scheduled Caste)
46. Vettaikarar
47. Vettuva Gounder
48. Yogeeswarar
(F) LIST OF DENOTIFIED COMMUNITIES
1. Attur Kilnad Koravars (Salem, Namakkal, Cuddalore, Villupuram,
Ramanathapuram, Sivaganga and Virudhunagar Districts)
2. Attur Melnad Koravars (Salem and Namakkal District)
3. Appanad Kondayam kottai Maravar (Sivaganga, Virudhunagar,
Ramanathapuram, Madurai,Theni and Dindigul Districts)
4. Ambalakarar (Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Tiruchirapalli, Karur,
Perambalur and Pudukottai Districts)
5. Ambalakkarar ( Suriyanur, Tiruchirapalli District)
6. Boyas (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai, The Nilgiris, Salem,
Namakkal, Dharmapuri and Krishnagiri Districts)
7. Battu Turkas
8. C.K. Koravars (Cuddalore and Villupuram Districts)
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9. Chakkala (Sivaganga, Virudhunagar, Ramanathapuram, Thanjavur,
Nagapattinam,Tiruvarur, Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur,
Madurai, Theni, Dindigul and The Nilgiris Districts)
10. Changyampudi Koravars (Vellore and Tiruvannamalai Districts)
11. Chettinad Valayars (Sivaganga, Virudhunagar and Ramanathapuram
Districts)
12. Dombs (Pudukottai,Tiruchirapalli, Karur and Perambalur Districts)
13. Dobba Koravars (Salem and Namakkal Districts)
14. Dommars (Thanjavur, Nagapattinam,Tiruvarur, Pudukottai, Vellore and
Tiruvannamalai Districts)
15. Donga Boya
16. Donga Ur.Korachas
17. Devagudi Talayaris
18. Dobbai Korachas (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai
Districts)
19. Dabi Koravars (Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Tiruchirapalli, Karur,
Perambalur, Pudukottai, Vellore and Tiruvannamalai Districts)
20. Donga Dasaris (Kancheepuram, Tiruvallur, Tiruchirapalli, Karur,
Perambalur, Pudukottai, Chennai, Salem and Namakkal Districts)
21. Gorrela Dodda Boya
22. Gudu Dasaris
23. Gandarvakottai Koravars ( Thanjavur, Nagapattinam,Tiruvarur,
Tiruchirapalli, Karur,Perambalur, Pudukottai, Cuddalore and Villupuram
Districts)
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24. Gandarvakottai Kallars (Thanjavur, Nagapattinam,Tiruvarur & Pudukottai
Districts)
25. Inji Koravars (Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Tiruchirapalli, Karur,
Perambalur and Pudukottai Districts)
26. Jogis (Kancheepuram,Tiruvallur, Chennai, Cuddalore, Villupuram, Vellore
and Tiruvannamalai Districts)
27. Jambavanodai
28. Kaladis (Sivaganga, Virudhunagar, Ramanathapuram, Madurai,Theni,
Dindigul, Thanjavur, Nagapattinam,Tiruvarur, Pudukottai,Tiruchirapalli,
Karur and Perambalur Districts)
29. Kal Oddars (Kancheepuram, Tiruvallur, Ramanathapuram, Sivaganga,
Virudhunagar, Madurai, Theni, Dindigul,Pudukottai, Thanjavur,
Nagapattinam,Tiruvarur, Tiruchirapalli, Karur,Perambalur, Tirunelveli,
Thoothukudi, Salem and Namakkal Districts)
30. Koravars (Kancheepuram, Tiruvallur, Ramanathapuram, Sivaganga,
Virudhunagar, Pudukottai,Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur,
Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Tirunelveli, Thoothukudi,
Chennai,Madurai, Theni, Dindigul and The Nilgiris Districts)
31. Kalinji Dabikoravars (Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur and Pudukottai
Districts )
32. Kootappal Kallars (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai
Districts)
33. Kala Koravars (Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Tiruchirapalli, Karur,
Perambalur and Pudukottai Districts)
34. Kalavathila Boyas

35. Kepmaris (Kancheepuram,Tiruvallur, Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur and
Perambalur Districts )
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36. Maravars (Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Pudukottai,
Ramanathapuram, Sivaganga, Virudhunagar, Tirunelveli and Thoothukudi
Districts )
37. Monda Koravars
38. Monda Golla (Salem and Namakkal Districts)
39. Mutlakampatti (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts)
40. Nokkars (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts)
41. Nellorepet Oddars (Vellore and Tiruvannamalai Districts)
42. Oddars (Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Tiruchirapalli,Karur,
Perambalur, Pudukottai, Madurai, Theni and Dindigul Districts)
43. Pedda Boyas (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts)
44. Ponnai Koravars (Vellore and Tiruvannamalai Districts)
45. Piramalai Kallars ( Sivaganga, Virudhunagar, Ramanathapuram, Madurai,
Theni, Dindigul, Pudukottai, Thanjavur, Nagapattinam and Tiruvarur
Districts)
46. Peria Suriyur Kallars (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai
Districts)
47. Padayachi (Vellayan Kuppam in Cuddalore District and Tennore in
Tiruchirapalli District)
48. Punnan Vettuva Gounder (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai
Districts)
49. Servai (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts)
50. Salem Melnad Koravars (Madurai, Theni, Dindigul, Coimbatore, Erode,
Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Salem, Namakkal, Vellore
and Tiruvannamalai Districts)
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51. Salem Uppu Koravars (Salem and Namakkal Districts)
52. Sakkaraithamadai Koravars (Vellore and Tiruvannamalai Districts)
53. Saranga Palli Koravars
54. Sooramari Oddars (Salem and Namakkal Districts)
55. Sembanad Maravars (Sivaganga, Virudunagar and Ramanathapuram
Districts)
56. Thalli Koravars(Salem and Namakkal Districts)
57. Telungapattti Chettis (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai
Districts)
58. Thottia Naickers (Sivaganga, Virudunagar, Ramanathapuram,
Kancheepuram,Tiruvallur, Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur,
Tiruchirapalli, Karur,Perambalur, Pudukottai, Tirunelveli, Thoothukudi,
Salem, Namakkal, Vellore, Tiruvannamalai, Coimbatore and Erode
Districts)
59. Thogamalai Koravars or Kepmaris (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and
Pudukottai Districts)
60. Uppukoravars or Settipalli Koravars (Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur,
Pudukottai, Madurai, Theni, Dindigul, Vellore and Tiruvannamalai Districts)
61. Urali Gounders (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts)
62. Wayalpad or Nawalpeta Korachas
63. Vaduvarpatti Koravars (Madurai, Theni, Dindigul, Ramanathapuram,
Sivaganga, Virudunagar, Tirunelveli, Thoothukudi, Tiruchirapalli, Karur,
Perambalur and Pudukottai Districts)
64. Valayars (Madurai, Theni, Dindigul, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur,
Pudukottai,Erode and Coimbatore Districts)
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65. Vettaikarar (Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur and Pudukottai Districts)
66. Vetta Koravars (Salem and Namakkal Districts)
67. Varaganeri Koravars ( Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai
Districts)
68. Vettuva Gounder (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai
Districts)]

-------------------------------------------------------------
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Amendments

Sl.No.

Subject

Date

1.

Sl.No. (iv) of Paragraph 17(D) was amended
relating to hosting of tentative answer keys.

08.04.2022

2.

Illustration for writing and shading of section III(a)
& section III(b) in the part - II of OMR Answer
sheet incorporated in sl.No. (xv) of para 17 (B)

28.04.2022

3.

Incorporation of Zonal Deputy Tahsildar along with
Head Quarters Deputy Tahsildar relating to
competent authority to issue Community Certificate
for Thottia Naicker (including Rajakambalam,
Gollavar, Sillavar, Thockalavar, Thozhuva Naicker
and Erragollar) included in the list of MBC /DC
Communities in the table stipulated under para.
14 –F (i) .

10.08.2022

4.

Incorporation
of
Sl.
No.
xxiv
in
para.
17 –A, sl.No. xix in para. 17-B and Sl.No. vi in para.
17 –C relating to evaluation of answer sheets /
answer papers.

10.08.2022

5.

The latter part of the Explanation – II to paragraph
9 of the Commission’s Instructions to Applicants
has been removed.

02.11.2022

6.

Paragraph 2 "How to apply online" has been
updated with references to OTR edit, application
edit and application correction window.

17.11.2022
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