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ஒருங்கிணைந்த பபொறியியல் சொர்நிணைப் பணிகளில் அடங்கிய பதவிகளுக்கொன கொலிப்பணியிடங்களுக்கு 
நேரடி நியமனம் பசய்வதற்கொன எழுத்துத் நதர்விற்கு 04.03.2023 அன்று வணர இணைய வழி மூைம் மட்டுநம 
விண்ணப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன. 

எச்சரிக்ணக 
 நதர்வொணையத்தின் பதரிவுகள் அணனத்தும் விண்ைப்பதொரரின் தரவரிணசப்படிநய நமற்பகொள்ளப்படுகின்றன. 
 பபொய்யொன வொக்குறுதிகணளச் பசொல்லி, தவறொன வழியில் நவணை வொங்கித் தருவதொகக் கூறும் 

இணடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதொரர் மிகவும் கவனமொக இருக்குமொறு எச்சரிக்கப்படுகின்றனர். 
 இதுநபொன்ற தவறொன மற்றும் நேர்ணமயற்றவர்களொல் விண்ைப்பதொரருக்கு  ஏற்படும் எவ்வித இழப்புக்கும் 

நதர்வொணையம் எந்தவிதத்திலும் பபொறுப்பொகொது. 
 இணையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அணனத்துத் தகவல்களுக்கும் விண்ைப்பதொரநர 

முழுப்பபொறுப்பொவொர்.  விண்ைப்பதொரர், நதர்விற்கு இணைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும் பபொழுது, ஏநதனும் தவறு 
ஏற்படின், தொங்கள் விண்ைப்பித்த இணையச் நசணவ ணமயங்கணளநயொ /பபொதுச் நசணவ ணமயங்கணளநயொ 
குற்றம் சொட்டக் கூடொது.  விண்ைப்பதொரர் பூர்த்தி பசய்யப்பட்ட இணையவழி விண்ைப்பத்திணன உரிய 
சொன்றிதழ்களுடன்  [பிற்நசர்க்ணக V-ல் கொண்க] இறுதியொக சமர்ப்பிக்கும் முன்னர்,  ேன்கு சரிபொர்த்தப் பின்னநர 
சமர்ப்பிக்குமொறு அறிவுறுத்தப்படுகிறொர். 

 விண்ைப்பதொரர்கள் இணைய வழி விண்ைப்பத்ணத சமர்ப்பிக்கும்நபொது சொன்றிதழ்கள் / ஆவைங்கணள 
இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அணனத்து உரிணம நகொரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் 
ஆதரவொக கட்டொயமொக பதிநவற்றம் பசய்யொமல், இணையவழி விண்ைப்பத்ணத சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட 
மொட்டொர்கள். 

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

1. ஒரு முகை பதிவு: 
விண்ைப்பதொரர்கள் பதிவுக்கட்டைமொக ரூ.150/-ஐ (ரூபொய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) பசலுத்தி தங்களது அடிப்பணட 

விவரங்கணள இகணயவழி நிரந்தரப்பதிவு மூைமொக (OTR) கட்டொயமொக பதிவு பசய்து பகொள்ள நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு 
முணறயில் பதிவு பசய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு பசய்த ேொளிலிருந்து 5 வருட கொைங்களுக்கு பசல்ைத்தக்கதொகும். அதன் 
பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்ணதச் பசலுத்தி புதுப்பித்துக் பகொள்ள நவண்டும் .  நிரந்தர பதிவொனது எந்த ஒரு பதவிக்கொன 
விண்ைப்பமொக கருதப்படமொட்டொது. தமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள்” பத்தி-2-ஐ காண்க) 

 
 
 
 

 

 
விளம்பர எண்:651 
அறிவிக்கக எண்:05/2023                                                                                                                                                                                    நாள்: 03.02.2023 
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2. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள்: 
 

வ. 
எண். 

பதவியின் தபயர் மற்றும் பதவிக் 
குறியீட்டு எண் 

பணியின் தபயர்  
காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்கக  

சம்பள ஏற்ை முகை 

1.  பணிதமற்பார்கவயாளர் / 
இளநிகை வகரததாழில் 
அலுவைர் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் 
ஊராட்சித் துகை 
(பதவி குறியீட்டு எண். 3244) 

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி 
தபாறியியல் சார்நிகைப் 

பணி 
(குறியீட்டு எண்.115) 

794 
[779* + 15  SC/ST 

பிரிவினருக்கான 
பின்னகடவு 

காலிப்பணியிடங்கள்) 

ரூ.35,400-1,30,400/-  
(நிணை - 11)  

(மாற்றியகமக்கப்பட்ட 
சம்பள முகை) 

 

2.  இளநிகை வகரததாழில் 
அலுவைர் 
தநடுஞ்சாகைத் துகை  
(பதவி குறியீட்டு எண். 3115) 

தமிழ்நாடு  
தநடுஞ்சாகை 
தபாறியியல் சார்நிகைப் 
பணி (குறியீட்டு எண்.012) 

236 
[234*+2 c/f 

MBC/DC(W)(ASD/SLD/MI/MD)-1 
SC(A)(G)(BL&LV)-1] 

3.  இளநிகை வகரததாழில் 
அலுவைர் தபாதுப் பணித் துகை  
(பதவி குறியீட்டு எண். 3120) 

தமிழ்நாடு தபாறியியல் 
சார்நிகைப் பணி 
(குறியீட்டு எண்.012) 

18 
[16+2 c/f 

BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MI/MD)-1 
BC(OBCM)(W)(ASD/SLD/MI/MD)-1] 

4.  வகரவாளர், நிகை-III 
நகர் ஊரகமப்பு துகை 
(பதவி குறியீட்டு எண். 2114) 

தமிழ்நாடு நகர் ஊரகமப்பு 
சார்நிகைப் பணி 
(குறியீட்டு எண்.066) 

10 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாகணயம் (கூடுதல் தசயல்பாடுகள்) சட்டம், 2022 (சட்டம் எண்.14/2022)-இன் படி உள்ள 
பதவி கீதே தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

5.  முதைாள், நிகை-II 
தமிழ்நாடு சிறுததாழில் 
நிறுவனத் துகை  
(பதவி குறியீட்டு எண். 3254) 

தமிழ்நாடு சிறுததாழில் 
நிறுவன ததாழில்நுட்ப 
சார்நிகைப் பணி 
(குறியீட்டு எண்.120) 

25 

ரூ.19500-71900/-  
(நிணை - 8)  

(EPF Contribution) 
 

தமாத்தம் 1083  
 

*தமற்குறிப்பிட்ட பணியிடங்கள் அரசாகண (நிகை) எண்.6, இகளஞர் நைன் மற்றும் விகளயாட்டு தமம்பாட்டுத் 
(எஸ்1) துகை, நாள் 20.02.2019-இன் படி தகுதி வாய்ந்த விகளயாட்டு வீரர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட 3% பணியிடங்ககள 
தவிர்த்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
குறிப்பு: 

குறிப்பிட்டு தசால்ைபட்டிருந்தாைன்றி அறிவிக்கபட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கக ததாரயமானதாகும் 
[விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள் பத்தி 11-A-ஐ கொண்க]. 

3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல்: 
இத்ததரிவுக்கு இடஒதுக்கீட்டு விதிகள் தபாருந்தும். மாவட்ட வாரியாக காலிப்பணியிட பகிர்மானப் பட்டியல், 
நகடமுகையில் உள்ள இட ஒதுக்கீட்டு விதிகளின்படி, பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 

4. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் தநரம்: 

 

அறிவிக்ணக ேொள் 03.02.2023 
இணையதளம் மூைம் விண்ைப்பங்கள் 
சமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி  ேொள் 

04.03.2023 
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குறிப்பு: 
இத்நதர்வின் பசயல்பொடுகளுக்கொன உத்நதச கொைநிர்ையம் பதொடர்பொக பிற்நசர்க்ணக–VII-ஐ கொண்க. 
5. தகுதிகள்: 
(அ) வயது வரம்பு (01.07.2023 அன்றுள்ளபடி)  

வ.எண். பதவியின் தபயர் 

அதிகபட்ச வயது 

”ஏகனதயார்” 
(பூர்த்தி 

அகடந்திருத்தல் 
கூடாது) 

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

வகுப்புககளயும் சார்ந்த ஆதரவற்ை 
விதகவகள் 

(பூர்த்தி அகடந்திருத்தல் கூடாது) 
1.  பணிதமற்பார்கவயாளர் / இளநிகை வகரததாழில் 

அலுவைர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துகை 
37 வயது உச்ச வயது வரம்பு இல்கை 

2.  இளநிகை வகரததாழில் அலுவைர் 
தநடுஞ்சாகைத் துகை  

32 வயது ஆ.தி.,/ஆ.தி(அ),/ ப.ப., - 35 வயது 
மி.பி.வ/சீ.ம., /பி.வ., /பி.வ.(மு) – 34 வயது 

3.  இளநிகை வகரததாழில் அலுவைர் 
தபாதுப் பணித் துகை  

32 வயது 37 வயது 

4.  வகரவாளர், நிகை-III 
நகர் ஊரகமப்பு துகை 

32 வயது 37 வயது 

5.  முதைாள், நிகை-II 
தமிழ்நாடு சிறுததாழில் நிறுவனத் துகை  

32 வயது உச்ச வயது வரம்பு இல்கை 

குறிப்பு: அரசொணை (நிணை) எண்.91, மனிதவள நமைொண்ணம (எஸ்) துணற, ேொள் 13.09.2021-ன் படி அதிகபட்ச 
வயது உச்ச வரம்பு 2 ஆண்டுகள் உயர்த்தப்படுகிறது. 
விளக்கம்:- 

“உச்ச வயது வரம்பு இல்ணை” என்பது விண்ைப்பதொரர் விளம்பர அறிவிக்ணக பவளியிடப்பட்ட ேொளன்நறொ/ 
பதவிக்கு பதரிவு பசய்யப்பட்ட ேொளன்நறொ மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்படும் ேொளன்நறொ 60 வயதிணன பூர்த்தி 
பசய்திருக்ககூடொது. 

குறிப்பு: 
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ)மற்றும் பி.வ.(இ) தவிர“ஏணனநயொர்” மொநிை, மத்திய அரசில் 
ஐந்தொண்டுகள் அல்ைது அதற்கு நமற்பட்டு முணறயொன பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் இப்பதவிக்குரிய வயது 
வரம்பிற்குள் இருந்தொலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவொர்கள்.  

இகணயவழி விண்ணப்பத்கத திருத்தம் 
தசய்வதற்கான காைம் 

09..03.2023 நள்ளிரவு 12.01 மணி முதல் 11.03.2023 
இரவு 11.59 மணி வகர 

எழுத்துத் நதர்வு ேணடபபறும் ேொள் மற்றும் நேரம் 
தொள் – 1 பாடத்தாள்  27.05.2023 மு.ப.  

 09.30  முதல்  பி. ப. 12.30 மணி வணர 
தொள் – 2 
பகுதி-அ- கட்டாயத்  தமிழ் தமாழித்  தகுதித் ததர்வு 
பகுதி-ஆ-பபொது அறிவு  

27.05.2023 பி. ப .  
02.00  முதல்  பி. ப . 05.00 மணி வணர 
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தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள் பத்தி 3(F), தமிழ்ேொடு அரசுப் 
பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ஐ கொண்க. 

வயது வரம்புச் சலுணக 
(i) நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபொடுணடய  மொற்றுத்  திறனொளிகள்(ஏகனதயார்)- 

நிர்ையிக்கப்பட்ட வயது வரம்பிற்கு நமல் பத்தொண்டு வணர வயதுவரம்புச் சலுணக பபறத் 
தகுதியுணடயவரொவொர்கள். 

[தமிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] 
(ii) முன்னொள்இரொணுவத்தினருக்கு (ஏகனதயார்) 

அ) ”ஏணனய” வகுப்பிணனச் சொர்ந்தவர்களுக்கு 50 வயது வணர சலுணக வழங்கப்படும் மற்றும் ஆ.தி., 
ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மற்றும் பி.வ.(இ) வகுப்பிணனச் சொர்ந்தவர்களுக்கு 55 வயது (உச்ச 
வயது வரம்பு இல்கை எனக் குறிப்பிட்டுள்ள பதவிகள் தவிர) வணர சலுணக வழங்கப்படும் 
[தமிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 63 மற்றும் அரசாகண 
(நிகை) எண்.91, மனித வள தமைாண்கம (எஸ்) துகை, நாள் 13.09.2021-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] 

ஆ) ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முன்னொள் இரொணுவ 
விண்ைப்பதொரர், முன்னொள்  இரொணுவத்தினர் என்ற சலுணகணயமீண்டும் பபற முடியொது. 
[தமிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)-இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] 

இளநிகை வகரததாழில் அலுவைர் (தபாதுப் பணித் துகை) பதவிக்கு: 
     A candidate demobilised from any of the Defence Services, namely the Army, the Navy or the Air 

Forces-30 years after deducting the period spent in such service. 
 
 
 
 
 

ஆ) கல்வித் தகுதி ( 03.02.2023 அன்றுள்ளபடி)  
 விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதி அல்ைது அதற்கு இகணயான கல்வித்தகுதியிகன 
பல்ககைக்கேக மானியக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏததனும் ஒரு பல்ககைக்கேகத்தில் / நிறுவனத்தில் 
பயின்றிருத்தல் தவண்டும். 

 
 

Sl.
No. 

Name of the Post 
Educational Qualification 

1.  Overseer / Junior 
Draughting Officer in 
Rural Development 

and Panchayat Raj 
Department 

Must possess a Diploma in Civil Engineering: 
 
Provided that preference shall be given to the persons possessing a 

Bachelor’s degree in Civil Engineering from any University or 
Institution recognized by the University Grants Commission. 

2.  

Junior Draughting 

Officer in Highways 
Department 

A Diploma in Civil Engineering or its equivalent from any University 
or Institution awarded by the State Board of Technical Education and 
Training of the concerned State Government;  
 

Provided that while making appointment by direct recruitment to the 
post of Junior Draughting Officer, preference shall be given if other 
things being equal, to those who have undergone one year of 
apprenticeship training under the Government of India Scheme or 
the State Government Apprenticeship Scheme.” 
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குறிப்பு 
(i) தமிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு  

இத்ததரிவிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதியிகன முகைதய 10-ஆம் வகுப்பு + பட்டயப்படிப்பு 
(10+3) அல்ைது 10-ஆம் வகுப்பு + 12-ஆம் வகுப்பு + பட்டயப் படிப்பு (10+2+2) அல்ைது 10-ஆம் வகுப்பு + 12-ஆம் 
வகுப்பு + இளங்ககையில் பட்டம் (10+2+4) என்று பபற்றிருக்க நவண்டும். நிர்ையிக்கப்பட்ட மற்றும் 
முன்னுரிணம அளிக்கப்படும் கல்வித் தகுதியிணன இவ்வறிவிக்ணகயின் நாளன்று அல்ைது அதற்கு 
முன்னர் பபற்றிருத்தல் நவண்டும். (தமிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) சட்டம் 2016, 
பிரிவு 20(4) (iv)-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு). 

(ii) வகரயறுக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியிகன தபற்ை பின்பு பணி அனுபவம் தபற்றிருக்க தவண்டும். 
(iii) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதிகளுக்கான இகணக் கல்வித் தகுதி 

அறிவிக்ககயின் பிற்தசர்க்கக–I ல் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
(iv) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கு இணையொன கல்வித் தகுதியிணன நகொரும் விண்ைப்பதொரர்கள் 

குறிப்பிட்ட கல்வித் தகுதி இணையொனது என்பதற்கொன சொன்ணற அரசொணையொக இவ்வறிவிக்ணக 
நததியன்று அல்ைது அதற்கு முன்னர் பபற்றிருத்தல் நவண்டும். அவ்வொறு 
பபற்றிருக்கவில்ணைபயனில் விண்ைப்பதொரரின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுணறகணள பின்பற்றி 
நிரொகரிக்கப்படும். அறிவிக்ணகயின் நததிக்குப் பின்னர் இணையொன கல்வித் தகுதி என வழங்கப்பட்ட 
அரசொணை ஏதும் ஏற்றுக் பகொள்ளப்பட மொட்டொது. நமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன 
அறிவுணரகள் பத்தி 9 மற்றும் அறிவிக்ககயில் இகணக்கப்பட்டுள்ள ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்தல்  
(Disclaimer)  ஆகியவற்கைக் கொண்க]. 
 

3.  

Junior Draughting 
Officer in  Public 

Works Department 

Diploma in Civil Engineering awarded by the State Board of Technical 

Education and Training, Tamil Nadu or its equivalent qualification 
recognized by the Director General of Employment and Training, 
Government of India or by the All India Council for Technical 

Education;  
(OR) 

Diploma in Architectural Assistantship awarded by the State Board 
of Technical Education and Training, Tamil Nadu or its equivalent 
qualification recognized by the Director General of Employment and 
Training, Government of India or by the All India Council for 
Technical Education 

 

4.  

Draughtsman, Grade - 
III in Town and 

Country Planning 

Department  
 

(i)Must possess Post Diploma in Town and Country Planning awarded 
by the Government of Tamil Nadu.  
Experience: Nil. 

(OR) 
[(ii)  Must possess Diploma in Civil Engineering awarded by the State 

Board of Technical Education and Training or  
(iii)  Must possess Diploma in Architectural Assistantship awarded by 
the State Board of Technical Education and Training Or  
(iv) Any other Qualification Equivalent to the qualifications 
mentioned in (ii) or (iii) above]  
 

Experience: 
Experience in the field of Civil Engineering for not less than 3 Years 
 

5.  Foreman,  
Grade-II in Tamil 

Nadu Small Industries 

Corporation Limited 

A Diploma in Mechanical Engineering / B.E., Mechanical Engineering 
preferred. 
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(இ) தமிழ் தமாழியில் தகுதி:-  
விண்ணப்பதாரர்கள் தபாதுமான தமிேறிவு தபற்றிருக்கதவண்டும். (தமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள்” பத்தி 14(I)-ஐ காண்க) 

(ஈ) உடற்தகுதி சொன்றிதழ்: 
 பணி நியமனத்திற்கொக பதரிவு பசய்யப்படும் விண்ைப்பதொரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில் 
உடற்தகுதிச் சொன்றிதணழச் சமர்ப்பிக்க நவண்டும். மொதிரி படிவம் அறிவிக்ணகயின் பிற்நசர்க்ணக–IV-ல் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சொன்றிணன பதரிவு பசய்யப்பட்ட நதர்வர், தனது  நியமன அலுவைரிடம் பணியில் 
நசரும் நபொது சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள 
பார்கவயின் தரம்  

உடற்தகுதிச் சான்றிதழ் படிவம் 

பார்கவ தரம்-III அல்ைது அதற்கு 
தமம்பட்ட தரம் 

நிைக்குருடு குகைபாடு 
உள்ளவர்கள் இப்பதவிக்கு 

தகுதியற்ைவராவர் 

தசயல் அலுவைர் மற்றும் 
அகமச்சுப்பணி அல்ைாத 

பதவிகளுக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள படிவம் 

 

ததரிவிற்கு வரும் கண்பார்கவ குகைபாடுகடய விண்ணப்பதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த அரசுக் கண் மருத்துவ 
நிபுணரிடம் (Specialist) கண்பார்கவ தகுதிச் சான்றிதகேப் தபற்று நியமன அலுவைரிடம் சமர்ப்பிக்க தவண்டும். 

6. (அ). கட்டணம்:- 
அ) பதிவுக் கட்டணம் 

நிரந்தரப் பதிவுக்கட்டணம் (One Time Registration) (அரசாகண (நிகை) எண்.32, 
பணியாளர் (ம) நிர்வாக சீர்திருத்தத்துகை, நாள் 01.03.2017-இன் படி 
திருத்தியகமக்கப்பட்ட கட்டணம்) 
குறிப்பு: 

நிரந்தர பதிவில் பதிவு தசய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுைாத 
விண்ணப்பதாரர்கள், இத்ததர்வுக்கான நிரந்தர பதிவுக்கட்டணம் 
தசலுத்துவதிலிருந்து விைக்கு அளிக்கப்படுகின்ைனர். 

 
 ரூ.150/- 

ஆ) ததர்வுக் கட்டணம் 
குறிப்பு 
கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதர்வுக்கட்டைச் சலுணக பபற தகுதியுணடயவர்கள் தவிர 
பிற விண்ைப்பதொரர்கள், இணையவழி விண்ைப்பத்ணதச் சமர்ப்பிக்கும்நபொது 
நதர்வுக்கட்டைம் பசலுத்த நவண்டும். 

 ரூ.100/- 

குறிப்பு 

(1) விண்ைப்பதொரர் தங்களுணடய ஒரு முணறப் பதிவுடன் (OTR) ஆதொர் எண்ணை இணைப்பது 
கட்டொயமொகும். “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகளில்” உள்ள பத்தி 2(B)-ஐ கொண்க. 

(2) ஒருமுணறப்பதிவு என்பது பதிவு பசய்தேொள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வணரபசல்லுபடியொகும். ஐந்து 
ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதொரர், ஒருமுணறப்பதிவிணன(One Time Registration), 
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அதற்கொக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திணனச் பசலுத்தி கட்டொயம் புதுப்பித்துக் பகொள்ள நவண்டும். 
விண்ைப்பதொரர் நதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்பவொரு நதர்விற்கும், தனித்தனிநய இணையவழியில் 
விண்ைப்பிக்க நவண்டும். [விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ கொண்க]. 
 

(ஆ)நதர்வுக் கட்டைச் சலுணக:- 

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

நதணவயில்ணை 
4) இஸ்ைொமியரல்ைொத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / 

பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்ைொமிய வகுப்பினர் 
மூன்று முணற மட்டும் கட்டைம் பசலுத்தத் 
நதணவயில்ணை 

5) முன்னொள் இரொணுவத்தினர் இரண்டு முணற மட்டும் கட்டைம் பசலுத்தத் 
நதணவயில்ணை. 

6) நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபொடுணடய  
மொற்றுத்திறனொளிகள் 

கட்டைம் பசலுத்தத் நதணவயில்ணை 

7) ஆதரவற்ற விதணவகள் கட்டைம் பசலுத்தத் நதணவயில்ணை 
குறிப்பு 

1 முந்ணதய விண்ைப்பங்களில் நகொரப்பட்ட இைவச கட்டண சலுககயின் அடிப்பணடயில், பமொத்த 
நதர்வுக்கட்டை இைவச வொய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணக கைக்கிடப்படும். 

2 விண்ைப்பதொரர் பபறும் இைவச வொய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணகயொனது பதரிவின் எந்நிணையிலும் 
நதர்வொணையத்தொல் சரிபொர்க்கப்படும்.  
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விண்ைப்பதொரர் தம்முணடய முந்ணதய விண்ைப்பங்கள் பதொடர்பொன தகவல்கணள மணறத்து 
விண்ைப்பக் கட்டைம் பசலுத்துவதிலிருந்து கட்டைவிைக்குத் தவறொகக் நகொரும் பட்சத்தில்,    
அவருணடய விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகைககளப் பின்பற்றியப் பிைகு நிரொகரிக்கப்படும். 

4 விண்ைப்பதொரர் நதர்வுக்கட்டைவிைக்கு பதொடர்பொன இைவச சலுணகணயப் பபறுவதற்கு “ஆம்” 
அல்ைது “இல்ணை” என்ற விருப்பங்கணள கவனமொக  நதர்வு பசய்யுமொறு அறிவுறுத்தப்படுகிறொர்.  

5 விண்ைப்பதொரர், விண்ைப்பதொரர்களின் தன் விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் நதொன்றும் 
தகவல்கணளப் பபொருட்படுத்தொமல் நதர்வுக்கட்டைச் சலுணக இதுவணர எத்தணன 
முணறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பணத தங்களின் பசொந்தேைன் கருதிகைக்கிட்டு 
ணவத்துக்பகொள்ளுமொறு அறிவுறுத்தப்படுகிறொர். 

6 கட்டைச்சலுணக நகொரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பமொனது (விண்ைப்பிக்கப்பட்ட 
பதவிகணளப் பபொருட்படுத்தொமல்) விண்ைப்பதொரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பமொத்த இைவச 
வொய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணகயிலிருந்து ஒரு வொய்ப்பு குணறக்கப்பட்டதொகக் கருதப்படும். 

7 அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இைவசவொய்ப்புகணள பபற்றுக்பகொண்ட விண்ைப்பதொரர் / 
நதர்வுக்கட்டைச் சலுணகணய பபறவிரும்பொத விண்ைப்பதொரர் / நதர்வுக்கட்டைச் சலுணகக்கு 
தகுதியற்ற விண்ைப்பதொரர்/ நதர்வுக்கட்டைச் சலுணக பதொடர்பொன நகள்விக்கு எதிரொக 
“இல்ணை” என்ற விருப்பத்திணன பதரிவு பசய்யநவண்டும். அவ்விண்ைப்பதொரர் 
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நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைம் பசலுத்தும்முணற மூைம் நதணவயொன கட்டைத்திணன 
பின்னர் பசலுத்தைொம். 

8 விண்ைப்பதொரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த நேரத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திணன சமர்ப்பிக்கவில்ணைபயன்றொல், விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகைககளப் 
பின்பற்றியப் பிைகு நிரொகரிக்கப்படும்.    

(தமலும், ததர்வுக் கட்டணச் சலுகக ததாடர்பான விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
அறிவுகரகள் பத்தி 6-ஐக் காண்க) 

7. நதர்வுக் கட்டைம் பசலுத்தும் முணற: 
 நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.100/- ஐ (ரூபொய் நூறு மட்டும்) இணையவழியில் (இணைய வங்கி, பற்று அட்ணட, 

கடன் அட்ணட) விண்ைப்பிக்க  நிர்ையிக்கப்பட்ட  இறுதி  ேொளிற்குள்பசலுத்த நவண்டும். (நதர்வு 
கட்டைம் பதொடர்பொக “  விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகளில்”  பத்தி – 2-Tஐ கொண்க). 

 விண்ைப்பதொரர்கள் நசணவக் கட்டைமும் நசர்த்து பசலுத்த நவண்டும். 
 விண்ைப்பதொரர்களின் கட்டைச் சலுணகக்கொன தகுதியின் அடிப்பணடயில்தொன் நதர்வுக்கட்டைம் 

பசலுத்துவதிலிருந்து விைக்கு பபற முடியும். 
 இணையவழியில் நதர்வுக் கட்டைம் பசலுத்தொமல், நேரடியொக பசலுத்தும் வணரவு கொநசொணை /  

அஞ்சைக கொநசொணை நபொன்றணவ ஏற்றுக்பகொள்ளப்படமொட்டொது. அத்தணகய விண்ைப்பங்கள் 
நிரொகரிக்கப்படும்.   

8. சலுணககள்: 
(i) ஆதிதிரொவிடர், ஆதிதிரொவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர் / சீர்மரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (இசுைொமியர் அல்ைொநதொர்), பிற்படுத்தப்பட்ட 
இசுைொமிய வகுப்பினர், ஆதரவற்ற விதணவ, முன்னொள் இரொணுவத்தினர், நிர்ையிக்கப்பட்ட 
குணறபொடுணடய மொற்றுத் திறனொளிகள் மற்றும் பிற வணகயிணனச் சொர்ந்தவர்களுக்கொன வயது / 
தகுதி மற்றும் கட்டைச் சலுணககள் குறித்த விவரங்கள்“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன 
விதிமுணறகள்” பத்தி  3(D) 5 & 6 ஐக் கொண்க. 

(ii) நமநை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சலுணகணய நகொரும் விண்ைப்பதொரர்கள் அதற்குரிய ஆதொரங்கணள 
இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் பசய்ய நவண்டும். பதிநவற்றம் பசய்ய 
தவறினொல் உரிய வழிமுகைககளப் பின்பற்றியப் பிைகு விண்ைப்பம் நிரொகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னொள்  இரொணுவத்தினர்,  ஏநதனும்  ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு நதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு 
விட்டொல்,  பின்னர், நவறு  எந்த  நியமன நிகழ்வுகளிலும்  முன்னொள்  இரொணுவத்தினர் என்ற சலுணகணய நகொர 
முடியொது.  (தமிழ்ேொடு அரசுப் பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள் சட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு) 
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9. ததர்வு திட்டம் (தகாள்குறி வகக) 
 

பாடம்  காை அளவு 
அதிகபட்ச 
மதிப்தபண் 

ததரிவிற்கு தகுதி தபை 
குகைந்தபட்ச மதிப்தபண்கள் 
ஆ.தி., ஆ.தி 

(அ)., ப.ப., 
மி.பி.வ/சீ.ம., 

பி.வ (மு. 
தவிர) மற்றும் 

பி.வ.(மு) 

ஏகனதயார் 

தாள் – I: (தகாள்குறி வகக) (பாடத்தாள்) 
(200 வினாக்கள் ) (பட்டயப்படிப்புத் தரம்) 
கீழ்காணும் பாடங்களில் ஏததனும் ஒன்று 

1. கட்டடப் தபாறியியல்  
(பொடக்குறியீடு- 299) 

2. கட்டடக் கணை உதவியொளர்     
(பொடக்குறியீடு-323) 

3. நகர் ஊரகமப்புத் திட்டமிடல் 
(பொடக்குறியீடு-325) 

4. இயந்திரப் தபாறியியல்  
(பொடக்குறியீடு 255) 

3 மணிதநரம் 300 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 
தாள் – II  
பகுதி-அ 
கட்டாய தமிழ்தமாழி தகுதித் ததர்வு  
(10ம் வகுப்புத் தரம்) 
(100 வினாக்கள்/ 150 மதிப்தபண்கள்) 

3  மணிதநரம் 

குறிப்பு: 
பகுதி “அ“விற்கான 
குகைந்தபட்ச 
மதிப்தபண்கள் – 60 
(150ல் 40 %),  
தாள் – IIன் பகுதி 
“அ“வில் தபறும் 
மதிப்தபண்கள் தர 
நிர்ணயத்திற்கு 
கணக்கில் எடுத்துக் 
தகாள்ளப்பட மாட்டாது. பகுதி-ஆ 

தபாது அறிவு (100 வினாக்கள்)  
(150 மதிப்தபண்கள்)(குறியீட்டு எண்.003) 
தபாது அறிவு (பட்டயப்படிப்புத் தரம்) - 
75 வினாக்கள் 
திைனாய்வுத் ததர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்) -  
(25 வினாக்கள்)) 

150 

தமாத்தம் 450  
தொள் –I   
1. கட்டடப்  பபொறியியல்  பொடமானது ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துகையின் பணிதமற்பார்கவயாளர் / 

இளநிகை வகரததாழில் அலுவைர், தநடுஞ்சாகைத் துகை   மற்றும்  தபாதுப்பணித் துகையின்  இளநிகை 
வகரததாழில் அலுவைர்   மற்றும்  நகர் ஊரகமப்புத் துகையின் வகரவாளர், நிகை-III பதவிகளுக்கொனது. 
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2. கட்டடக் கணை உதவியொளர் பொடமொனது தபாதுப்பணித் துகையின்  இளநிகை வகரததாழில் அலுவைர்   
மற்றும்  நகர் ஊரகமப்புத் துகையின் வகரவாளர், நிகை-III பதவிகளுக்கு மட்டுமானது. 

3.  நகர் ஊரகமப்புத் திட்டமிடல் பொடமொனது நகர் ஊரகமப்புத் துகையின் வகரவாளர், நிகை-III பதவிக்கு 
மட்டுமானது. 

4. இயந்திரப் தபாறியியல் பொடமொனது தமிழ்நாடு சிறுததாழில் நிறுவனத் துகையின் முதைாள், நிகை-II 
பதவிக்கு மட்டுமானது. 

குறிப்பு: 
(i) தாள் – II ல் பகுதி“அ“வில் குகைந்தபட்ச மதிப்தபண் தபைாத ததர்வர்களின் தாள் I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி 

“ஆ“வின் விகடத்தாட்கள் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 
(ii) தாள் I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி “ஆ“வில் தபறும் மதிப்தபண்கள் மட்டும் தர நிர்ணயத்திற்கு கணக்கில் 

எடுத்துக் தகாள்ளப்படும். 
(iii) தொள் 1  - கட்டடப் தபாறியியல்  (குறியீடு -299)  மற்றும் தாள் IIன் பகுதி “ஆ“விற்கான (தபாது அறிவு) ஆகிய 

பாடத்திற்கான வினாத்தாள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிை பமொழி வழியிலும் இதர பொடங்களுக்கொன (குறியீடு- 255, 
323  மற்றும் 325) வினொத்தொள்கள் ஆங்கிை பமொழி வழியில் மட்டும் அணமக்கப்பட்டிருக்கும். 

(iv) விண்ணப்பதாரர் கணினிவழித் ததர்வின் அகனத்து தாள்களிலும் கைந்து தகாள்ள தவண்டும்.  
விண்ணப்பதாரர் ஏததனும் ஒரு தாளில் கைந்த தகாள்ளவில்கைதயனில் அவர் கைந்து தகாண்ட இதரதாள் 
மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 

(v) விண்ணப்பதாரரின் ஏததனும் ஒரு தாள் மதிப்பீட்டிற்கு தகுதியற்ைதாக கருதப்பட்டால் 
அவ்விண்ணப்பதாரரின் இதர தாளும்   மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 

(vi)  அரசாகண எண்.49, மனிதவள தமைாண்கமத் துகை. நாள் 23.05.2022-ன் படி மாற்றுத் திைனாளி 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தாள் II -ன் பகுதி–அ கட்டாய தமிழ் தமாழி தகுதித் ததர்வு (தகாள்குறிவகக) 
எழுதுவதலிருந்து விைக்கு தபைைாம்.  அவ்வாறு விைக்கு தகாரும் விண்ணப்பதார்கள் இகணயவழி 
விண்ணப்பத்தில் உரிய தகவல்ககள தவைாமல் அளிக்க தவண்டும்.  இது குறித்து பின்னர் தகாரப்படும் 
எவ்விதமான உரிகம தகாரல்களும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது.  இவ்விைக்கு தகாரும் 
மாற்றுத்திைனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் அரசாகண நிகை எண். 8, மாற்றுத்திைனாளிகள் நைத்துகை, நாள் 
21.09.2021-ல் உள்ளவாறு உரிய சான்றிதகே பதிதவற்ைம் தசய்ய தவண்டும்.  (மாதிரி படிவம் 
அறிவிக்ககயின் பிற்தசர்க்கக V-ல் இகணக்கப்பட்டுள்ளது) 

கட்டாய தமிழ்தமாழி தகுதித் ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கு தகாரும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுகைகள்:- 

1. அரசாகண நிகை எண்.49, மனிதவள தமைாண்கம (எம்) துகை, நாள்: 23.05.2022 மற்றும் 
அரசாகண நிகை எண். 8, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP 3.2) நாள் 21.09.2021 –ன் படி, 40%-
ற்கு கீழ் குகைபாடுள்ள மாற்றுத் திைனாளிகளும் கட்டாய தமிழ் தமாழி தகுதித் ததர்வு 
எழுதுவதில் இருந்து விைக்குப் தபைைாம். (அதாவது தங்கள் இகணய வழி விண்ணப்பத்தில் 
ததர்விற்கான தாள்-II ன் பகுதி-அ விற்கு விைக்குககள  தகாரியிருப்பவர்கள்) 

2. தமிழ் தமாழி தகுதித் ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கு தபற்ை விண்ணப்பதாரர்கள் தாள்-II-ல் 
தபாதுப் பாடத் தாள், அதாவது பகுதி-ஆ-ஐ மட்டுதம எழுத அனுமதிக்கப்படுவர். 
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3. தாள்-IIன் பகுதி-அ தமிழ்தமாழி தகுதித் ததர்வு 1 முதல் 100 வகர 100 தகள்விககளக் 
தகாண்டிருக்கும். தாள்-II இன் பகுதி-ஆ தபாதுப் பாடத் தாள் 100 தகள்விகள் (தகள்வி எண்கள் 
101 முதல் 200 வகர) தகாண்டிருக்கும். ஒவ்தவாரு பகுதிகயயும் எழுதுவதற்கான காை அளவு 
1 மணி தநரம் 30 நிமிடங்கள்ஆகும். 

4. அரசாகண நிகை எண். 8, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP 3.2) நாள் 21.09.2021 –ன் படி,   உடல் 
குகைபாடு காரணமாக விைக்கு அளிக்கப்பட்டவர்களில், எழுதுவதற்கு சிரமப்படுபவர்கள், அதாவது, 
தவகம் மற்றும் பதிலி எழுத்தாளரின் தசகவககளப் தபைாதவர்கள், தபாதுப் பாடத்தாள் ததர்வு எழுத 
ஒன்ைகர மணிதநரத்திற்கு முப்பது நிமிடம் ஈடு தசய்யும் தநரம் வேங்கப்படும். 

5. தமற்கூறிய விைக்கு அளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களும் ததர்வு ததாடங்குவதற்கு அகர 
மணி தநரத்திற்கு முன் வகர ததர்வு அகைக்குள் நுகேய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். (அதாவது 
மதியம் 1.30 மணி வகர) 

6. தமற்கூறிய விைக்கு அளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள், OMR முகை ததர்வில், மதியம் 2.00 
மணி முதல் 4.00 மணி வகரயிலும் கணிணி வழி ததர்வு முகையில் மதியம் 2.30 மணி முதல் 
மாகை 4.30 மணி வகரயும் ததர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.  கட்டாய தமிழ் தமாழி 
தகுதித் ததர்வு எழுதுவதற்கு விைக்கு அளிக்கப்பட்ட ததர்வர்களும், ததர்வு முடிந்த பின்னதர 
அகனத்து ததர்வர்களுடன் ததர்வு அகைகய விட்டு தவளிதயை அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

7. 21.09.2021 தததியிட்ட, அரசாகண நிகை எண். 8, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP 3.2) 
துகையின் இகணப்பில் உள்ள பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மாற்றுத்திைனாளி 
சான்றிதகே, உரிய மருத்துவ அலுவைரிடம் இருந்து தபற்று, (Chief Medical Officer / Civil 
Surgeon / Medical Superintendent / Notified Medical Authority of a Government Health 
Care Institution) அகதத் சமர்பிக்க / பதிதவற்ைம் தசய்ய தவண்டும். இகணய 
விண்ணப்பத்தில் சமர்பிக்க / பதிதவற்ைம் தசய்ய தவறிய, விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பம் (தமிழ் 
தகுதித் ததர்வில் இருந்து விைக்கு தகாருபவர்) உரிய தசயல்முகைக்குப் பிைகு 
நிராகரிக்கப்படும். 

8. கட்டாய தமிழ்தமாழித் தகுதி ததர்விலிருந்து விைக்கு, ஈடுதசய்யும் தநரம் மற்றும் பதிலி 
எழுத்தரின் தசகவகய, இகணய வழி விண்ணப்பத்தில் தகாரியவர்கள் அதற்கான 
மருத்துவச் சான்றிகன அரசாகண நிகை எண். 8, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP 3.2) 
துகை, நாள்.21.09.2021-ன் படி, இகணய வழி விண்ணப்பத்துடன் பதிதவற்ைம் 
தசய்திருந்தால்மட்டுதம அத்தககய விைக்கு மற்றும் தசகவகள் வேங்கப்படும். 

(vii) ததர்வாகணயத்தால் நடத்தப்படும் தபாட்டித் ததர்வுகளுக்கு ஆஜராகும்தபாது பின்பற்ை தவண்டிய 
வழிமுகைகள் குறித்து விண்ணப்பதாரர்களின் விதிமுகைகள் பத்தி 17ஐக் காண்க. 

(viii) நமற்குறிப்பிட்ட பொடங்களுக்கொன பொடத்திட்டம் இவ்வறிக்ணகயின் பிற்நசர்க்ணக II–ல் உள்ளது. 
10. ததரிவு தசய்யும் முகை: 

 ததரிவு ஒற்கை நிகையிகனக் தகாண்டது. எழுத்துத் ததர்வில் விண்ணப்பதாரர்கள் தபற்ை 
மதிப்தபண்கள், இட ஒதுக்கீட்டு விதி ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் விண்ணப்பதாரர்களின் சான்றிதழ்கள் 
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சரிபார்க்கப்படும், இகணயவழிச் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட பின் ததரிவுக்கு தகுதியுகடய விண்ணப்பதாரர்கள் 
மூைச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கைந்தாய்விற்கு அகேக்கப்படுவர்.   

விண்ைப்பதொரர் எழுத்துத் நதர்வின் அணனத்து பொடங்களிலும் கைந்துபகொள்வது கட்டொயமொகும்.  எழுத்துத் 
நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு பொடத்தில் நதர்வு எழுதொத  (எழுத தவறி இருந்தொலும்) விண்ைப்பதொரர் அத்பதரிவிற்கொன 
குணறந்தபட்ச மதிப்பபண்கணள பபற்றிருந்தொலும் கூட பதரிவு பசய்யப்பட தகுதியொனவரொக கருதப்படமொட்டொர். 
(“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள்” பத்தி 18(C)  ஐக் கொண்க) 

குறிப்பு :- 
1. முதலில், பின்னகடவு காலிப்பணியிடங்களுக்கு ததரிவு தமற்தகாள்ளப்படும். [தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணி 

நிபந்தகனகள்) சட்டம், 2016 பிரிவு 27] 
2. இரண்டாவதாக, இட ஒதுக்கீட்டு விதிகளின்படி நடப்பு காலிப்பணியிடங்களுக்கு ததரிவு தமற்தகாள்ளப்படும். 

 

11. ததர்வு கமயங்கள்: 
கீழ்க்காணும் ததர்வு கமயங்களில் எழுத்துத் ததர்வு நகடதபறும். 
 

வ.எண். ததர்வு கமயத்தின் தபயர் ததர்வு கமய 
குறியீட்டு எண். 

வ.எண். ததர்வு கமயத்தின் தபயர் ததர்வு கமய 
குறியீட்டு எண். 

1.  தசன்கன 0101 9.   இராமநாதபுரம் 1601 
2.  தகாயம்புத்தூர்  0201 10.  தசைம் 1701 
3.  சிதம்பரம் 0303 11.  காகரக்குடி 1805 
4.  காஞ்சிபுரம் 0701 12.  தஞ்சாவூர் 1901 
5.  நாகர்தகாவில்  0801 13.  திருச்சிராப்பள்ளி 2501 
6.  மதுகர 1001 14.  திருதநல்தவலி 2601 
7.  உதகமண்டைம் 1301 15.  தவலூர் 2701 
8.  புதுக்தகாட்கட 1501    

 

குறிப்பு: 
 

1. விண்ைப்பதொரர் நதர்வு எழுதுவதற்கு நமநை உள்ள ஏநதனும் இரண்டு ணமயங்கணளத் நதர்ந்பதடுக்க 
நவண்டும்.  விண்ைப்பதொரர்களுக்கு இந்த இரண்டு மொவட்ட ணமயங்களில் ஒன்றில் நதர்வு ணமயம் 
ஒதுக்கப்படும்.  இருப்பினும்,  மொற்றுத் திறனொளி விண்ைப்பதொரணரப் பபொருத்தவணர ஒரு மொவட்ட 
ணமயத்ணத நதர்வு பசய்ய அனுமதிக்கப்படுவொர்கள். [தமலும் விவரங்களுக்கு 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் 2(Q)-கயக் காண்க] 

2. ததர்வு கமயங்ககள மாற்ைக் தகாரும் தகாரிக்கக ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது. [தமலும் 
விவரங்களுக்கு ”விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள்” 17(A)(ii)கயக் காண்க] 

3. ததர்வு கமயங்களின் எண்ணிக்கககயக் கூட்டதவா / குகைக்கதவா அல்ைது விண்ணப்பதாரர்ககள 
தவறு கமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யதவா ததர்வாகணயத்திற்கு உரிகமயுண்டு. 

4. விண்ைப்பதொரர்கள் எழுத்துத் நதர்வு எழுதுவதற்கும்/ சொன்றிதழ் சரிபொர்ப்புக்கும்/ கைந்தொய்விற்கும் 
தங்களது பசொந்த பசைவில் வரநவண்டும். 
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12.(அ) பணிவிவரங்கள்: 
விண்ைப்பதொரர், இணைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்நபொது, இந்திய அரசின் அல்ைது இந்தியொவில் உள்ள ஒரு 
மொநிை அரசின் பணியில் அல்ைது உள்ளொட்சி அணமப்புகள் அல்ைது பல்கணைக்கழகங்கள் அல்ைது இந்திய 
அரசின் அல்ைது இந்தியொவிலுள்ள ஒரு மொநிை அரசின் அதிகொரத்தின் கீழ் அணமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு 
சொர்புள்ள நிறுவனங்கள் அல்ைது பபொதுத்துணற நிறுவனங்களில் நிரந்தரப்பணியில் அல்ைது தற்கொலிகப் 
பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த விவரத்திணன நதர்வொணையத்திற்கு பதரிவித்தல் நவண்டும். 
விண்ைப்பதொரர், பணி குறித்த உண்ணமணய மணறக்கும் பட்சத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுணறகணளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும். தணடயின்ணமச் சொன்றிதணழ தகாரும் பட்சத்தில் 
விண்ைப்பதொரர் சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
[தமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள் பத்தி 14(P)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] 
ஆ)குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு ேடவடிக்ணககள் பதொடர்பொன உறுதிபமொழி 
i. இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் தன்மீதொன நிலுணவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு ேடவடிக்ணககள் பற்றி 

பதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதொரர்கள், அது பதொடர்பொன முதல் தகவல் அறிக்ணகயின் ேகணை / குற்றக் 
குறிப்பொணையின் ேகணை (நேர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பொகப் பதிநவற்றம் / சமர்ப்பிக்க நவண்டும். நமற்கண்ட 
ஆவைங்கணள பதிநவற்றம் பசய்ய தவறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற்றியப் 
பிறகு நிரொகரிக்கப்படும். 

ii. விண்ைப்பதொரர்கள், தங்கள் மீதொன குற்றவியல் ேடவடிக்ணககளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு 
ேடவடிக்ணககளில் தண்டணை விதிக்கப்பட்டது பதொடர்பொக தங்களது இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் 
பதரிவிப்பதுடன், பதொடர்புணடய நீதிமன்ற ஆணை அல்ைது ஒழுங்கு ேடவடிக்ணகயிலிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்ட ஆணையிணன இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் பசய்ய 
நவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்ணள பதிநவற்றம் பசய்ய தவறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுணறகணளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும். 

iii. தணடயின்ணமச் சொன்றிதணழ சமர்ப்பித்த பிறநகொ அல்ைது இணைய வழி விண்ைப்பத்திணனச் சமர்ப்பித்த 
பிறநகொ,  நியமனம் பதொடர்பொன பணிகள் முழுணமயொக நிணறவணடவதற்கு முன் வணர உள்ள பதரிவு 
பணிகளின் எந்த ஒரு நிணையின் நபொதும் விண்ைப்பதொரர் மீது, ஏநதனும் குற்றவியல் வழக்கு 
பதியப்பட்டிருந்தொநைொ / ஒழுங்கு ேடவடிக்ணகஎடுக்கப்பட்டிருந்தொநைொ, அவர் குற்றத்தீர்ப்பு / தண்டணை 
ஏதும் பபற்றிருந்தொநைொ, நதர்வொணையத்தொல் ஆவைங்கணளப் பதிநவற்றம் / சமர்ப்பிக்கக் நகொரும் 
நிணையில், விண்ைப்பதொரர்கள் அது குறித்த உண்ணம விவரங்கணள, நதர்வொணையத்திற்குத் 
பதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், இந்த அறிவுணரயிணன கணடபிடிக்கத் தவறினொல் அத்தணகய 
விண்ைப்பதொரர்களுணடய விண்ைப்பம் நதர்வொணையத்தொல் உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற்றிஇரத்து 
பசய்யப்பட்டு, ஓரொண்டுக்கு நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கி ணவக்கப்படுவர். 
[விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள்  14(S) உள்ளவொறு  ] 

iv. நமற்கூறிய அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீறப்பட்டொல் அவர்களது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுணறகணளப் 
பின்பற்றிய  பிறகு நிரொகரிக்கப்படும். 

13. பபொதுவொனதகவல்கள்: 
 

(A)  இட ஒதுக்கீடு விதி இத்பதரிவிற்கு பபொருந்தும். 
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(B)  தமிழ்வழிக் கல்வி மூைம் படித்த ேபர்களுக்கு 
i. மொநிைத்தின்  கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிணம அடிப்பணடயில் நியமனம் பசய்யும் 

(திருத்த) சட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)- ல்பசொல்ைப்படுவதொவது:  
தமிழ்வழியில் படித்த ேபர் என்றொல், மொநிைத்தில் நேரடி நியமனத்தின் வொயிைொக 
நிரப்பப்படும் பதவிகளுக்கொன சிறப்பு விதிகளில் பரிந்துணரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணர 
தமிழ்வழியில் படித்தவரொவொர்.  

ii. தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கொன உரிணமநகொரும் விண்ைப்பதொரர்கள், அதற்கொன 
சொன்றொவைமொக, பத்தொம் வகுப்பு, பன்னிரண்டொம் வகுப்பு மொற்றுச் சொன்றிதழ் / தற்கொலிகச் 
சொன்றிதழ்/ பட்டச் சொன்றிதழ் / மதிப்பபண் பட்டியல் / நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் 
தகுதியிணன விண்ைப்பதொரர் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளொர் என பதிவுபசய்யப்பட்டு, 
குழுமம் அல்ைது பல்கணைக்கழகம் அல்ைது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து   பபறப்பட்ட  
பட்டச் சொன்றிதழ் / பட்டநமற்படிப்புச்  சொன்றிதழிணன இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் 
இணைத்து பதிநவற்றம் பசய்ய நவண்டும்.  

iii. விண்ைப்பதொரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணரக்கும் அணனத்துக்கல்வித் 
தகுதியிணனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளொர் என்பதற்கு ஆதொரமொன சொன்றுகணள 
கட்டொயம் இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றநவண்டும்.  
உதொரைம் : 

ஒரு பதவிக்கு பட்டயப் படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியொக இருப்பின், 
விண்ைப்பதொரர் பள்ளி இறுதி வகுப்பு மற்றும் பட்டயப் படிப்பு ஆகியவற்கை தமிழ்வழியில் 
படித்திருக்க தவண்டும்.  பட்டயப்படிப்கப தமல்நிகை வகுப்புக்கு பிைகு படித்திருப்பின், 
பள்ளியிறுதி வகுப்பு, தமல்நிகை வகுப்பு மற்றும் பட்டயப் படிப்பு ஆகியவற்கைத்   
தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும்.  

iv. தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கொன சொன்றொவைம் எதுவும் இல்ணைபயனில், கல்வி 
நிறுவனத்தின் முதல்வர்/தகைகம ஆசிரியர் /மாவட்ட கல்வி அலுவைர் / முதன்கம  கல்வி 
அலுவைர் /மாவட்ட ஆதிதிராவிட நை அலுவைர் / பதிவொளர் / நதர்வுக்கட்டுப்பொட்டு 
அலுவைர் / கல்விநிறுவனத்தகைவர் / இயக்குநர் / ததாழில்நுட்பக்கல்வி இயக்குநர் / கல்வி 
நிறுவனத்தின் இகண இயக்குநர் / பல்ககைக்கேகங்களின் பதிவாளரிடமிருந்து 
விண்ைப்பதொரர்களின் விதிமுணறகளில் குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில், நிர்ையிக்கப்பட்ட 
கல்வித்தகுதி வணரயிைொன ஒவ்பவொரு கல்வித்தகுதிக்கும் சொன்றிதணழப் பபற்று 
இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் பசய்ய நவண்டும். 

v. நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணரயிைொன அணனத்து கல்வித்தகுதிகணளயும் 
தமிழ்வழிக் கல்வியில்  பயின்றுள்ளொர் என்பதற்கொன ஆதொரச்சொன்றிணன இணையவழி 
விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்ற / சமர்ப்பிக்கத் தவறும்   பட்சத்தில்  விண்ைப்பம்  
உரிய வழிமுணறகணள பின்பற்றியப் பிறகு  நிரொகரிக்கப்படும்.  

vi. ஏநதனும் ஒரு பொடத்ணத பகுதி நேரமொக படித்ததற்கொகநவொ / ஏநதனும் நதர்விணன 
தனித்நதர்வரொக எழுதியதற்கொகநவொ, தனியர் தமிழ்வழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ளொர் என 
சொன்றொவைம் ஏநதனும் சமர்ப்பித்தொல் ஏற்றுக்பகொள்ளப்படமொட்டொது என்பதுடன் 
விண்ைப்பம் உரிய வழிமுணறகணள பின்பற்றிய பிறகு நிரொகரிக்கப்படும்.(நமலும் 
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விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகளில் உள்ள பத்தி  14(R)ஐக்” 
கொண்க) 

(C)  இப்பதவிக்குரிய  பதரிவு  பதொடர்பொக,  மாண்பகம பசன்ணன உயர்நீதிமன்றம்  மற்றும் 
பசன்ணனஉயர்நீதிமன்ைத்தின் மதுணரக் கிணளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுணவயில் 
இருப்பின், அவற்றின் மீதொன இறுதி ஆணைகளுக்குட்பட்டு தற்கொலிகமொக பதரிவு 
பசய்யப்படும். 

(D)  தமிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(2)-இன் படி 
வரம்புகரயாக சம்பள ஏற்ைமுகையில் நிகை-10 (ரூ.20600-75900) மிகாமல் இருக்கும் 
பணியிடங்களுக்கான(தமிழ்நாடு சிறுததாழில் நிறுவனத் துகையின் முதைாள், நிகை-II 
பதவிக்கு மட்டும் தபாருந்தும்) தநரடி நியமனத்தின் தபாது தபண்களுக்தகன ஒதுக்கப்படும் 30 
விழுக்காட்டில் 10 விழுக்காட்டிகன ஆதரவற்ற விதணவகளுக்பகன ஒதுக்கப்படும். தகுதி 
வொய்ந்த பபொருத்தமொன ஆதவரற்ற விதணவ இல்ைொத நேர்வில் ஆதரவற்ற விதணவகளுக்கொக 
ஒதுக்கப்பட்ட சுழற்சி முணறயொன அக்குறிப்பிட்ட இனத்ணதச் நசர்ந்த (ஆதரவற்ற விதணவ 
அல்ைொத) பபண்களுக்கொக ஒதுக்கப்படும். 
i. தமிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27(இ)-இன் படி 

ததாகுதி-C பணியிடங்களுக்கு அதாவது சம்பள ஏற்ைமுகையில் நிகை-2 (ரூ.15900-58500) 
மற்றும் நிகை-12 (ரூ.35600-130800) இகடப்பட்ட ஊதியத்தில் தநரடி பணி நியமனத்கத 
தபாறுத்தவகர இடஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்ட நியமனங்களில் தமாத்த 
எண்ணிக்ககயிலிருந்து ஒவ்தவாரு வககயினருக்கும் 5 விழுக்காடு முன்னாள் 
இராணுவத்தினருக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும். வரம்புகரயாக தகுதியுகடய மற்றும் 
தபாருத்தமான முன்னாள் இராணுவத்தினர் இல்ைாத தநர்வில் குறிப்பிட்ட இனத்கதச் 
சார்ந்த (முன்னாள் இராணுவத்தின்ர் அல்ைாத) பிை விண்ணப்பதாரர்களால் நிரப்பப்படும். 

E நிர்ையிக்கப்பட்டகுணறபொடுணடய மொற்றுத்திறனொளிகள்: 
அரசாகண (நிகை) எண்51, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைன் (DAP.3.2) துகை, நாள் 26.12.2017ன்படி 
மாற்றுத் திைனாளிகளுக்தகன வககபடுத்தப்பட்ட இனங்களுக்கு 4% இட ஒதுக்கீடு 
(அகனத்து பிரிவினரும்) இத்ததரிவிற்கு தபாருந்தும். 

F நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபொடுணடய மொற்றுத்திறனொளிகள், மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கொன 
உரிணமகள் விதி, 51,  2017-ல் (மொற்றுத்திறனொளிகளுக்குஅதிகொரமளித்தல்துணற (Divyangjan), 
சமூகநீதி மற்றும் அதிகொரமளித்தல் அணமச்சகம், இந்தியஅரசுகுறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
கீழ்க்கொணும் படிவத்தில் அரசொணை (நிணை) எண்.28, மொற்றுத்திறனொளிகள் (DAP.3.1) 
ேைத்துணற, ேொள் 27.07.2018-ல், வணரயறுக்கப்பட்டுள்ள சொன்றிதழ் வழங்கக்கூடிய 
தகுதிவொய்ந்த அலுவைரிடமிருந்து பபறப்பட்ட மொற்றுத்திறனொளிச் சொன்றிதணழ 
சமர்ப்பிக்கநவண்டும்.(விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள் பத்தி 14(M)ஐக் கொண்க). 

G நேரடி நியமனம் மூைம் நிரப்பப்படும் கொலிப்பணியிடங்களில் குணறந்தபட்சம் 30% 
பபண்களுக்கொன ஒதுக்கீட்டில், பதரிவு  பசய்யப்பட  நதர்ச்சியும்,  தகுதியும்  வொய்ந்த  நபொதிய  
பபண் விண்ைப்பதொரர்கள் கிணடக்கப் பபறொவிடில், அவர்களுக்பகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் 
அநத வகுப்பினணர சொர்ந்த தகுதிவொய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதொரர்கணளக் பகொண்டு 
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நிரப்பப்படும்.[தமிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தகனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] 

H ஆதிதிரொவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிணம அடிப்பணடயில் அவர்களுக்பகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வொய்ந்த 
விண்ைப்பதொரர்களொக இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதொரர்கள், ஆதிதிரொவிட 
வகுப்பினர்களுக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்பபண் தரவரிணசப்படி 
நிரப்பப்படுவர். அருந்ததியர்களுக்பகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவொய்ந்த 
விண்ைப்பதொரர்கள் கிணடக்கப்பபறொவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிரொவிடர் வகுப்ணபச் 
சொர்ந்தவர்கணளக் பகொண்டு நிரப்பப்படும்.[தமிழ்ேொடுஅரசுப்பணியொளர்கள் (பணிநிபந்தகனகள்) 
சட்டம் 2016, பிரிவு 27ல்குறிப்பிட்டுள்ளவொறு ] 

I இணையவழி விண்ைப்பத்தில் பதரிவிக்கப்பட்ட உரிணம நகொரல்களுக்கொன ஆவைச் 
சொன்றுகணள இணையவழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் பசய்ய நவண்டும். 
விண்ைப்பத்தில் பதரிவிக்கப்படொமல் பின்னர் நகொரப்படும் எந்தபவொரு மொற்றமும், 
நகொரிக்ணகயும் ஏற்றுக் பகொள்ளப்படொது. குறிப்பிட்ட கொைநேரத்திற்குள் ஆவைங்கணள 
பதிநவற்றம் பசய்யத் தவறினொல் உரிய வழிமுணறகணள பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம்  
நிரொகரிக்கப்படும். 

J கீழ்க்கொணும் உண்ணமகணள மணறக்கும்பட்சத்தில் விண்ைப்பதொரர்களின் விண்ைப்பம் 
உரிய வழிமுகைகயப் பின்பற்றிய பிைகு நிரொகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ைப்பதொரர்கள் 
நதர்வொணையத்தொல் நிரந்தரமொகநவொ அல்ைது தக்கபதன கருதப்படும் கொைம் வணரயில் 
விைக்கிணவக்கப்படுவர். (i) முந்ணதய நதர்வுகளில் கைந்துபகொண்டது மற்றும் இைவச 
சலுணகணய பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு அல்ைது மத்திய மொநிை அரசின் கீழ் உள்ள 
நிறுவனங்கள், உள்ளொட்சி மன்றங்கள், பபொதுத் துணற நிறுவனங்கள், சட்டத்தின் வொயிைொக 
நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள், அரசுத் துணற கழகங்கள், பல்கணைக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் 
முணறயொகநவொ / தற்கொலிகமொகநவொ பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (iii) குற்றவியல் 
நிகழ்வுகள், ணகதொனது, குற்றங்களுக்கொன தண்டணன பபற்றது. (iv) மத்திய அரசுப் பணியொளர் 
நதர்வொணையம் / மொநிை அரசுப் பணியொளர் நதர்வொணையங்களினொல் நதர்வு எழுதும் உரிணம 
இரத்து பசய்யப்பட்டது அல்ைது தகுதியற்றவரொக அறிவிக்கப்பட்டது. 

K 
 
 

ணகது பசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவணைக்கு ஆட்கள் பதரிவு 
பசய்யும் ஏநதனும் ஒரு முகணமயினொல் தணட / தகுதியின்ணம பசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற 
ேடவடிக்ணக (அல்ைது) ஏநதனும் ஒழுங்கு ேடவடிக்ணக பதொடங்கப்பட்டிருத்தல்/ 
முடிவுற்றிருத்தல்ஆகியவற்றுடன் பதொடர்புணடய சரியொன மற்றும் உண்ணமயொன 
தகவல்கணள, விண்ைப்பத்தில் பதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அசல் / ஆணை / அரசொணை/ துணற 
ேடவடிக்ணக ணகவிடப்பட்ட அரசொணை அல்ைது இதர ஆவைங்கணள நதர்வொணைய 
வணைதளத்தில் சொன்றிதழ்கள் பதிநவற்றம் பசய்யும் நபொது தவறொமல் சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் சமர்ப்பித்த பின்னர், நியமனம் பபறும் கொைம் 
வணர எப்நபொது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியொக நதர்வொணையத்திற்கு பதரிவிக்கப்பட 
நவண்டும். தவறினொல், தகுந்த தண்டணனக்குரிய ேடவடிக்ணகணய நதர்வொணையம் எடுக்கும். 
(விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள் பத்தி 12-ஐ கொண்க) 
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இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறொன தகவல்கள் / தகுதிக்கொன கொரணிகளொன வயது, பொலினம், வகுப்பு 
பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பயிற்று பமொழி, உடற் தகுதி நபொன்ற அடிப்பணடத் தகுதிகள் குறித்த 
தவறொன தகவல் பகொண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுணமயொக நிரப்பப்படொத விண்ைப்பங்களும் 
உரிய வழிமுணறகணள பின்பற்றிய பிறகு நிரொகரிக்கப்படும். 

M நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தபவொரு பதவி/ நியமனத்துக்கொன விண்ைப்பமொக கருதப்பட 
மொட்டொது. விண்ைப்பதொரர்களொல் நிரந்தரப்பதிவில் பபொதுவொன தகவல்கள் 
அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / 
தகவல்கள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நியமனத்திற்கொன இணையவழி 
விண்ைப்பத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நதணவயொன விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறொனதொக 
அல்ைது முழுணம பபறொதணவயொக இருந்தொல் அதற்கு நதர்வொணையம் பபொறுப்பொகொது. 

N திருேங்ணககளின்வகுப்புநிர்ையம்; 
i. எந்த ஒரு சொதிச் சொன்றிதழும் இல்ைொத திருேங்ணக விண்ைப்பதொரர்கள் தங்களது  

இணையவழி விண்ைப்பத்தில் அரசொணை(நிணை) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சிறுபொன்ணமயினர் ேைத்துணற, ேொள் 06.04.2015-
இன் படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிணனநயொ அல்ைது ஏணனநயொர் 
பிரிவிணனநயொ நதர்வு பசய்து பகொள்ளைொம்.  

ii. சொதிச்சொன்றிதழ் ணவத்துள்ள ஆதிதிரொவிடர் / ஆதிதிரொவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் 
வகுப்பிணனச் சொர்ந்த திருேங்ணககள் விண்ைப்பதொரர், அவர்களது சமூகத்திணனச் 
சொர்ந்தவர்களொகநவ கருதப்படுவர்.   

iii. ஆதிதிரொவிடர் / ஆதிதிரொவிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர்வகுப்ணபத் தவிரமற்ற 
வகுப்பிணனச் சொர்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பணடயில் சொதிச் சொன்றிதழ் பபற்றுள்ள 
திருேங்ணக விண்ைப்பதொரர், அவருணடய வகுப்பு (Class) அல்ைது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு சொதகமொக நதொன்றுகின்ற ஒன்ணற, ஒரு 
முணறப் பதிவின் நபொநத நதர்வு பசய்யநவண்டும். அதன் பிறகு, வகுப்ணப எப்பபொழுதும் 
மொற்ற இயைொது. திருேங்ணககள் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரசொணை நிணை எண்.90, சமூக 
ேைம் மற்றும் சத்துைவுத் [SW8(2)] துணற, ேொள் 22.12.2017 மற்றும் 
விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)-ஐக்கொண்க. 

O நவணைவொய்ப்பில்திருேங்ணகவிண்ைப்பதொரர்களுக்கொனஇடஒதுக்கீடு: 
1. திருேங்ணக விண்ைப்பதொர்களில் பபண் என தன்ணன அணடயொளப்படுத்திக்பகொள்ளும்  

விண்ைப்பதொரர் பபண்களுக்கொன 30 சதவிகிதம் மற்றும் பபொதுப்பிரிவினருக்கொன 70 
சதவிகிதம் (ஆண் மற்றும் பபண்) ஆகிய இரண்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர். 

2. திருேங்ணக விண்ைப்பதொரர்களில் “ஆண்” அல்ைது “மூன்றொம் பொலினத்தவர்” என 
தன்ணன அணடயொளப்படுத்திபகொள்ளும் விண்ைப்பதொரர் பபொதுப்பிரிவினருக்கொன 70 
சதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் பபண்) கருதப்படுவர். 

3. தமிழ்ேொடு திருேங்ணககள் ேை வொரியத்தில் இருந்து பபறப்பட்ட திருேங்ணககள் / 
திருேங்ணக ஆண் / திருேங்ணக பபண் சொன்றிதழ் பகொண்ட விண்ைப்பதொரர்களுக்கு  
மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு பபொருந்தும். 
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14. ஏணனயமுக்கியஅறிவுணரகள்; 
அ) விண்ைப்பதொரர்கள் நதர்விற்கொன தங்களுணடய தகுதிகணள உறுதி பசய்தல்:நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் 
விண்ைப்பதொரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுணரகணள ேன்கு படித்த பின்னர் தொங்கள் அத்நதர்விற்கொன 
அணனத்துத் தகுதிகணளயும் பபற்றுள்ளனரொ என உறுதி பசய்து பகொள்ள நவண்டும். கணினிவழித் நதர்வு/ 
சொன்றிதழ் சரிபொர்ப்பு / கைந்தொய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்ைது பதரிவு பசய்யப்பட்நடொர் பட்டியலில் 
தற்கொலிகமொக விண்ைப்பதொரரின் பபயர் நசர்க்கப்படுவதொல் மட்டுநம, ஒருவிண்ைப்பதொரர் பதவி நியமனம் 
பபற உரிணம அளிக்கப்பட்டவரொகமொட்டொர். எனநவ, விண்ைப்பதொரரின் விண்ைப்பம், எல்ைொநிணைகளிலும் 
தற்கொலிகமொனது மற்றும் விண்ைப்பதொரரொல் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றொநைொ நதர்வொணைய 
அறிவுணரகள் அல்ைது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும்பட்சத்தில், எந்நிணையிலும், 
பதரிந்பதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட, உரிய வழிமுகைகயப் பின்பற்றியப் பிைகு விண்ைப்பத்ணத நிரொகரிக்கும் 
உரிணம நதர்வொணையத்திற்கு உண்டு. [விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) –ல் 
உள்ளவொறு ]. 
ஆ) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதொரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கொன அனுமதிச்சீட்டுகள், www.tnpscexams.in/ 
www.tnpsc.gov.inஎன்ற நதர்வொணைய இணையதளத்தில் பதிநவற்றம் பசய்யப்படும். விண்ைப்பதொரர் 
அவற்ணற பதிவிறக்கம் பசய்து பகொள்ளநவண்டும். அனுமதிச்சீட்டு தனியொக அஞ்சல் மூைம் அனுப்பப்பட 
மொட்டொது. விண்ைப்பதொரர் நதர்வின் பபொழுது அனுமதிச்சீட்டில் பகொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்பவொரு 
நிபந்தணனணயயும் கட்டொயம் கணடப்பிடிக்க நவண்டும். [விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள்” பத்தி -2 (V) 
(g) -ல் உள்ளவொறு]. 
இ) பதளிவுணர நவண்டுநவொர், தமிழ்ேொடு அரசுப் பணியொளர் நதர்வொணைய அலுவைகத்திணன நேரில் அல்ைது 
1800 419 0958என்ற கட்டைமில்ைொ பதொணைநபசி எண்ணின் மூைம், அணனத்து நவணை ேொட்களிலும் முற்பகல் 
10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி வணரபதொடர்பு பகொள்ளைொம். ஒரு முகை பதிவு/ஆன்கைன் விண்ணப்பம் 
ததாடர்பான சந்ததகங்களுக்கு helpdesk@tnpscexams.in என்ை மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பைாம். பிை 
குகைதீர்/சந்ததகங்களுக்கு grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ை முகவரிக்கு அனுப்பைாம். 
[விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள்” பத்தி-2(V)–ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ல்  உள்ளவொறு]. 
ஈ) விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன தகவல் பரிமொற்றம்: சொன்றிதழ் சரிபொர்ப்பு/ வொய்பமொழித் நதர்வு / 
கைந்தொய்விற்கொன ேொள் மற்றும் நேரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதொரர்களுக்கு அஞ்சல் மூைமொக 
அனுப்பப்படமொட்டொது. இது குறித்த தகவல்கள் நதர்வொணைய இணையதளத்தில் பவளியிடப்படும்.  
நமற்கூறிய தகவல் விண்ைப்பதொரர்களுக்கு குறுஞ்பசய்தி / மின்னஞ்சல் ஆகியவற்றின் மூைம் மட்டுநம 
விண்ைப்பதொரர்களுக்கு பதரிவிக்கப்படும். குறுஞ்பசய்தி/ மின்னஞ்சல் ஏநதனும் கொரைங்களினொல் 
பசன்றணடயொமல்/ கிணடக்கப்பபறொமல் இருப்பின் அதற்கு நதர்வொணையம் பபொறுப்பொகொது. 
உ) விளம்பர அறிவிக்ணக பவளியிடப்பட்ட பின் பதரிவு பணிகள் முழுவதுமொக முடிவுறொமல் இந்த ததரிவு குறித்த 
தகவல்கள், விளக்கங்கள் எதுவும் தகவல் அறியும் உரிணமச் சட்டத்தின் கீழ், GRC மற்றும் CM special cell  
வாயிைாக  எவ்வித தகவலும் வழங்கப்படமொட்டொது. 
ஊ) ணகப்நபசி மற்றும் இதர மின்னணு  சொதனங்களுக்குத் தணட: 

1) விண்ைப்பதொரர்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது பபொருட்களொன கருப்பு 
பந்துமுணன நபனொ தவிர. மின்னணு சொதனங்களொன தரவி (Blue Tooth) ணகப்நபசி, நிணனவூட்டு 
உள்கட்டணமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ணகக்கடிகொரங்கள் மற்றும் நமொதிரம் அல்ைது ஏணனய 
மின்னணு சொதனங்கள், மின்னணு அல்ைொத பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ணகப்ணப 

http://www.tnpscexams.in/
http://www.tnpsc.gov.in/
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வண்ை எழுது நகொல், பபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தனித் தொள்கள், கணித மற்றும் வணரப்படக் 
கருவிகள், மடக்ணக அட்டவணை, படிபயடுக்கப்பட்ட வணரபடம், கொட்சி வில்ணைகள், 
பொடப்புத்தகங்கள் மற்றும் பபொதுக் குறிப்புத் தொட்கள் மற்றும் பதிவுபசய்யும் தனிக்கருவிகளொகநவொ 
நமொதிரம் அல்ைது ணகக்கடிகொரத்தின் இணைப்பொகநவொ பகொண்டுவரக் கூடொது. 

2) அவ்வொறொன பபொருட்கணள ணவத்திருப்நபொர் கொைப்பட்டொல் அவர்கள் பதொடர்ந்து நதர்வு எழுத 
அனுமதிக்கப்பட மொட்டொர்கள். நமலும், அவர்களது விணடத்தொள் பசல்ைொததொக்கப்படுவதுடன் நதர்வு 
எழுதுவதிலிருந்து விைக்கியும் ணவக்கப்படுவர். நதணவப்படின், அவ்விடத்திநைநய முழுச் 
நசொதணனக்கு உட்படுத்தப்படுவர்.   

3) விண்ைப்பதொரர்கள் தங்கள் ணகப்நபசி உள்ளிட்ட தணடபசய்யப்பட்ட பபொருட்கணள 
நதர்வுக்கூடத்திற்கு பகொண்டுவர நவண்டொம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், அப்பபொருட்களின் 
பொதுகொப்பிற்கு உத்தரவொதம் தர இயைொது எனவும் பதரிவித்துக் பகொள்ளப்படுகிறது. 
(நமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள் 17 (E)-ஐக் கொண்க) 

எ) விண்ைப்பதொரர்கள் தங்களதுவயது, கல்வித்தகுதி, அனுபவம், சொதி மற்றும் உடற்குணறபொடு பதொடர்பொன 
சொன்றிதழ்கள் மற்றும் ஏணனய சொன்றிதழ்கணள நதர்வொணையம் குறிப்பிட்டு நகொரொத பட்சத்தில் 
விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்பத் நதணவயில்ணை. அணவ, நதர்வொணையம் நகொரும் தருைத்தில் 
தொக்கல் பசய்யப்பட நவண்டும். நதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அணனத்து 
தகுதிகணளயும் பபற்றவரொக இருத்தல் நவண்டும். விண்ைப்பதொரர்களொல் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கணள 
நதர்வொணையம் ஐயமறத் பதரிந்து பகொள்ளும்வணர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத் நதர்விற்கு 
(அதொவது எல்ைொ நிணைகளிலும்)  தற்கொலிகமொக ஏற்கப்பட்டுள்ளதொகநவ கருதப்படும். விண்ைப்பதொரர் 
நதர்விற்கு முன்நபொ அல்ைது பின்னநரொ நியமனத்திற்கு நபொட்டியிடத் தகுதியற்றவர் என்று 
நதர்வொணையத்தொல் கண்டறியப்பட்டொல், எந்நிணையிலும், அதொவது பதரிந்பதடுக்கப்பட்ட பின்னர்கூட  உரிய 
வழிமுகைகயப் பின்பற்றியப் பிைகு விண்ைப்பத்ணத நிரொகரிக்கும் உரிணம உண்டு. 
ஏ) பதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டொல், உரிய வழிமுகைககள பின்பற்றிய பிைகு 
விண்ைப்பம் நிரொகரிக்கப்படுவதுடன்அவ்விண்ைப்பதொரர்கள் மீது தகுந்த ேடவடிக்ணக நமற்பகொள்ளவும் 
நேரிடும். 
ஐ) ஒழுங்கீனச் பசயல்களுக்குத் தணட: 

நதர்வு எழுதும் அணறயில் மற்ற விண்ைப்பதொரர்களுணடய விணடத்தொள்களிலிருந்து பொர்த்து எழுதுதல் / 
பொர்த்து எழுத அனுமதித்தல் அல்ைது நவறு ஏநதனும் முணறயற்ற உதவிகணளப் பபறநவொ அல்ைது பபற 
முயற்சிக்கநவொ அல்ைது அத்தணகய முணறயற்ற உதவிகணளத் தரநவொ அல்ைது தர முயற்சிக்கநவொ 
கூடொது.    

ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து பகொள்ளும் முணற: 
நதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதொரரும் நதர்வுக்கூடத்தில் தவறொன ேடவடிக்ணகயிநைொ (அல்ைது) 
நதர்விணன சீர்குணைக்கும் நேொக்கத்திநைொ (அல்ைது) நதர்வொணையத்தொல் நதர்விணன ேடத்த பணியில் 
அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவைர் / பணியொளர்கணள தொக்கும் முயற்சியிநைொ ஈடுபடக்கூடொது. அவ்வொறு ஈடுபடும் 
விண்ைப்பதொரர்களின் பசயல்கள் கடுணமயொன தவறொக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதொரர்கள் தண்டணனக்கு 
உட்படுத்தப்படுவர். 
ஓ) விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகணள மீறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள் 
பத்தி 17(E)-இன்படி அல்ைது நதர்வொணையம் பபொருத்தமொனபதனக் கருதும் தண்டணன விதிக்கப்படும். 
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ஔ) பகொள்குறி வணகத் நதர்விற்கொன உத்நதச விணடகள் நதர்வு ேணடபபற்ற ேொளிலிருந்து ஆறு (6) 
ேொட்களுக்குள்  நதர்வொணைய இணையதளத்தில் பவளியிடப்படும் நதர்வொணையத்தொல் பவளியிடப்படும் 
பகொள்குறிவணகத் நதர்விற்கொன உத்நதச விணடகள் பதொடர்பொக முணறயீடு பசய்ய நவண்டுமொனொல் 
நதர்வொணைய இணையதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற சொளரத்ணதப் பயன்படுத்தி முணறயீடு 
பசய்யைொம் (Result – >  Answer keys). 
                      விண்ைப்பதொரர்கள் பகொள்குறிவணகத் நதர்விற்கொன உத்நதச விணடகள் நதர்வொணையத்தொல் 
பவளியிடப்பட்ட 7 ேொட்களுக்குள் இணையவழி வொயிைொக மட்டுநம முணறயீடு பசய்ய நவண்டும்.  அஞ்சல் 
வழியொகநவொ அல்ைது மின்னஞ்சல் வழியொகநவொ பபறப்படும் முணறயீடுகள் ஏற்கப்படமொட்டொது. 
                     உத்நதச விணடகணள முணறயீடு பசய்வதற்கொன அறிவுணரகள் மற்றும் வழிமுணறகள் நதர்வொணைய 
இணைய தளத்திநைநய வழங்கப்பட்டுள்ளது.  நமலும் முணறயீடு பசய்ய இணையவழி மூைமொகநவொ அல்ைது 
நவறு வழியொகநவொ வழங்கப்பட்டுள்ள கொை அவகொசம் முடிவுற்ற நிணையில் பபறப்படும் எவ்வித 
முணறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படமொட்டொது. 
                      இணைய வழியில் உத்நதச விணடகணள முணறயீடு பசய்வதற்கு உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
நவண்டுநகொளொனது ஒவ்பவொரு பொடத்திற்பகன வல்லுேர்கணள பகொண்ட குழுவிற்கு பரிந்துணரக்கப்படும்.  
நமலும், வல்லுேர் குழுவின் பரிந்துணரயின் அடிப்பணடயில், இறுதியொன விணடகள் முடிவு பசய்யப்பட்டு 
அதன்பின்னர் விணடத்தொள் மதிப்பீடு பசய்யும் பணியொனது பதொடங்கப்படும். 
                      பதரிவுப்பணிகள் முடிவணடயும் வணர இறுதியொன விணடகணள நதர்வொணையம் பவளியிடொது. நதர்வு 
ேணடமுணறகள் முழுவதும் நிணறவணடந்த பின்னர், அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த விண்ைப்பதொரர் 
அணனவருணடய விவரங்களும் நதர்வொணைய இணையதளத்தில் பவளியிடப்படும்.  
[நமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள் பத்தி 17(D)(V)–(XII)-ஐக் கொண்க] 
15. விண்ைப்பிக்கும்முணற; 

1. விண்ைப்பதொரர்கள் www.tnpsc.gov.in/ www.tnpscexams.inஆகிய நதர்வொணையத்தின் 
இணையதளங்கள் மூைம் மட்டுநம விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 

2. எந்தபவொரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதொர் எண் மூைம்ஒருமுணறப்பதிவு எனப்படும் 
நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன கட்டொயமொகும். 
விண்ைப்பதொரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூைம் பதிவுக்கட்டைமொக ரூ.150/- ஐ பசலுத்தி, பதிவு பசய்து பகொள்ள 
நவண்டும். ஒருமுணறப்பதிவு, பதிவு பசய்த ேொள் முதல் ஐந்தொண்டுகள் வணர ேணடமுணறயிலிருக்கும், 
தங்களுக்குரிய ஒரு முணறப் பதிவு கைக்கு (One Time Registration ID) மற்றும் கடவுச் பசொல் மூைமொக 
மட்டுநம விண்ைப்பதொரர்கள் தங்கள் விண்ைப்பங்கணள சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

3. ஒருமுணறப்பதிவில் பதிநவற்றம்பசய்ய, விண்ைப்பதொரர்கள் தங்களது புணகப்படம், ணகபயொப்பம் 
ஆகியவற்ணற CD/DVD/Pen drive நபொன்ற ஏநதனும் ஒன்றில் பதிவு பசய்து தயொரொக ணவத்திருக்க 
நவண்டும். 

4. ஒரு விண்ைப்பதொரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுணறப் பதிவுக் கைக்ணக (One Time Registration 
ID) உருவொக்க அனுமதியில்ணை. 

5. விண்ைப்பதொரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமொன பதிவுக்கைக்கு மற்றும் கடவுச்பசொல்ணைப் 
பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கணள பொர்ணவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் பசய்யைொம். 
தங்களது ஒருமுணறப் பதிவு , கடவு பசொல்லிணன நவறு ேபரிடநமொ (அ) முகவர்களிடநமொ பகிர்ந்து 
பகொள்ள கூடொது. 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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6. ஒருமுணறப்பதிவு என்பது எந்தபவொரு பதவிக்கொன விண்ைப்பம் அல்ை. இது விண்ைப்பதொரர்களின் 
விவரங்கணளப் பபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிணன உருவொக்க மட்டுநம பயன்படும். 
எந்தபவொரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் விண்ைப்பதொரர்கள், அறிவிக்ணகயில் “Apply” என்ற 
உள்ளீடு வழிநய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனொளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்பசொல் ஆகியவற்ணற உள்ளீடு 
பசய்து விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 

7. விண்ைப்பதொரர்கள் தொங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் பபயணர பதரிவு பசய்ய நவண்டும். 
8. புணகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் ணகபயொப்பம் இல்ைொமல் அனுப்பப்படும் இணையவழி 

விண்ைப்பம் உரிய வழிமுணறகணள பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும். 
(நமலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன வழிமுணழறகள் பத்தி 2(W) ஐக் காண்க.) 

9.   இகணயவழி விண்ணப்பத்கத திருத்தம் தசய்தல்- 
இகணயவழி விண்ணப்பித்கத சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி தததிக்குப் பிைகு, அறிவிக்ககயின் பத்தி 4-
ல் (முக்கியமான தததி மற்றும் தநரம்) குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இகணவழி விண்ணப்பத் திருத்த காைத்தில் 
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது இகணவழி விண்ணப்பத்கத திருத்தம் தசய்ய அனுமதிக்கப்படுவர்.  
திருத்தம் தசய்தல் காைத்தின் இறுதி தததிக்குப் பிைகு, இகணயவழி விண்ணப்பத்தில் எந்த மாற்ைமும் 
தசய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.  விண்ணப்பதாரர்கள் தாங்கள் இறுதியாக அளித்துள்ள 
விவரங்களின்படி விண்ணப்பங்கள் தசயைாக்கப்படும்.  இது விண்ணப்பதாரர்களின் தபாறுப்பாகும்.  
தமலும் இகணயவழி விண்ணப்பத்தில் ஏற்கனதவ சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விவரங்ககளத் திருத்தியதால் 
ஏற்படும் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு ததர்வாகணயத்திற்கு எந்த தபாறுப்பும் இல்கை.  
எந்ததவாரு முகையிலும் இகணயவழி விண்ணப்பத்தில் உள்ள உரிகமதகாரல்ககள 
மாற்றியகமப்பதற்காக ததர்வாகணயத்திற்கு அனுப்பப்படும் தகாரிக்கககள் /மனுக்கள் 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது.  
 

10. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு 
அ) விண்ைப்பத்ணத இணைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதொரர்கள் PDF முணறயில் தங்கள் 

விண்ைப்பத்ணத அச்சிட / நசமிக்க முடியும். 
ஆ) விண்ைப்பதொரர்களுக்கு விண்ைப்ப ேகல் நதணவப்பட்டொல், பயனொளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச் 

பசொல்ணை பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் பகொள்ளைொம் / பதிவிறக்கமும் பசய்து பகொள்ளைொம். 
இ) இணையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி (PRINT) அல்ைது நவறு எந்தவிதமொன ஆதொர 

ஆவைங்கணளயும் நதர்வொணையத்திற்கு அனுப்ப நவண்டொம்.  
(விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவொறு) 

16. ஆவைங்கள் பதிநவற்றம் 
1. இந்தப் பதவிக்கொன விண்ைப்பத்ணதப் பபொறுத்தவணர, விண்ைப்பதொரர்கள் இணைய வழி 

விண்ைப்பத்ணத சமர்ப்பிக்கும்நபொது சொன்றிதழ்கள் / ஆவைங்கணள இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் 
வழங்கப்பட்ட அணனத்து உரிணம நகொரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் ஆதரவொக கட்டொயமொக 
பதிநவற்றம் பசய்யொமல், இணையவழி விண்ைப்பத்ணத சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மொட்டொர்கள். 
 விண்ைப்பதொரர்களொல் பதிநவற்றம் பசய்த சொன்றிதழ்கணள தங்கள் ஒரு முணறப் பதிவின் மூைமொக 
சரிபொர்க்கும் விருப்பம் உள்ளது. ஏநதனும் சொன்றிதழ்கள் தவறொகப் பதிநவற்றப்பட்டொநைொ அல்ைது 
பதிநவற்றம் பசய்யப்படொவிட்டொநைொ அல்ைது ஆவைங்கணளப் பதிநவற்றுவதில் ஏநதனும் மொற்றங்கள்  
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பசய்யப்பட நவண்டுமொயின் விண்ைப்பதொரர்கள், குறிப்பிட்ட பதவிக்கொன நுணழவுச் சீட்டு வழங்கும் 
ேொளுக்கு இரண்டு ேொட்களுக்கு முன்பு வணர / கணினி வழித் நதர்வு ேணடபபறுவதற்கு பன்னிபரண்டு 
ேொட்களுக்கு முன்பு வணர ஆவைங்கணளத் திருத்த மற்றும் பதிநவற்றம் பசய்ய 
அனுமதிக்கப்படுவொர்கள். (நமலும் விவரங்களுக்கு “பிற்நசர்க்ணக III மற்றும் 
விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகள் பத்தி  2 (w) ஐக் கொண்க) 

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

17. விண்ைப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கொன இறுதி ேொள் 
இணையவழி மூைம் 04.03.2023 அன்று இரவு 11.59 மணி வணர திருத்த / விண்ைப்பிக்க இயலும். பின்னர் 
அச்நசணவ நிறுத்தப்படும். இகணயவழி விண்ணப்பத்கத 09.03.2023 நள்ளிரவு 12.01 மணி முதல் 11.03.2023 இரவு 
11.59 மணி வகர திருத்தம் தசய்யைாம்.   இணைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற்றம் பசய்த 
ஆவைங்கள் / சொன்றிதழ்கள் மொற்ற / பதிநவற்ற / மீள்பதிநவற்றம் பசய்ய 14.05.2023அன்று இரவு 11.59  மணி வணர 
அனுமதிக்கப்படுவர். பின்னர் அச்நசணவ நிறுத்தப்படும். 
(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதர்வொணையத்தின் “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுணறகணள” 
நதர்வொணையத்தின் இணையதள முகவரியொன www.tnpsc.gov.in-ல்கொைைொம்) 

 
ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்தல் (Disclaimer) 

இகணக்கல்வி தகுதி குறித்த அரசாகணகள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாகணயத்தின் 
இகணயதளத்தில் உள்ளன. இருப்பினும், அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இகணக்கல்வித் 
தகுதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட இகணக்கல்வித் தகுதி ஒன்றிகன விண்ணப்பதாரர் தபற்றிருப்பின் 
அது குறித்த அரசாகண இவ்வறிவிக்ககயின் தததியன்தைா அல்ைது முன்னதர 
தவளியிடப்பட்டிருக்க தவண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் அரசாகண குறித்த தகவல்ககள 
விண்ணப்பிக்கும்தபாழுது அளிக்கப்படவும் மற்றும் நகலிகன தகட்கப்படும்தபாழுது 
சமர்ப்பிக்கவும் தவண்டும். அவ்வாறு தசய்யத் தவறும் பட்சத்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 
இகணக்கல்வி தகுதி குறித்த அரசாகணகள் இவ்வறிவிக்ககயின் தததிக்கு பின்னர் 
தவளியிடப்பட்டிருந்தால் அகவ இந்த ததரிவிற்கு கருத்தில் தகாள்ளப்படமாட்டாது. 
 

தசயைாளர் 
 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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பிற்தசர்க்கக -I 
The following qualifications are declared as Equivalent. 

 

Sl.No. Qualification G.O. in which ordered 

1.  The Diploma in Civil Engineering awarded by 

the College of Military Engineering, Pune, be 
recognized for the purpose of recruitment of  
Ex-Servicemen to posts in Public Services. 

G.O.(Ms.) No.299, Personnel 
and Administrative Reforms 

(R) Department, dated 
18.12.1998 

2.  B.E.(Mechanical and Production Engineering) 
is equivalent to B.E. (Mechanical 

Engineering). 

G.O.(Ms.)No. 102, Agriculture 
(AA3) Department, dated 

11.05.2010. 

3.  B.Tech (Machanical) (Part-Time) obtained 

from Vellore Institute of Technology, Vellore 
is equivalent to B.E (Mechanical) (Regular) 

G.O.(Ms.)No.77, Higher 
Education (J2) Department, 

dated 03.03.2016. 

4.  Government of India has recognized the 

following courses of Section A & B 
Examination as received, conducted by the 

Institution of Engineers (India), Kolkata as 
equivalent to Degree in the Appropriate 
branch of Engineering of the Recognized 

Universities in India. 
Mechanical Engineering 

The Gazette of India, 

February 11, 2006 (MAGHA 
22, 1927) Part-I-Section1 

5.  B.E./ B.Tech in ‘Production Engineering’ 
degree offered by Anna University is 

equivalent to B.E./ B.Tech in ‘Mechanical 
Engineering’. 

G.O.(Ms.)No.270, Higher 
Education (J1) Department, 

dated 03.12.2019 

6.  B.E./ B.Tech in ‘Manufacturing Engineering’ 
degree offered by Anna University is 
equivalent to B.E./ B.Tech in ‘Mechanical 

Engineering’ offered by Anna University. 

7.  B.E./ B.Tech in ‘Mechanical (Sanwich-5) year 

Engineering’ degree offered by Anna 
University is equivalent to B.E./ B.Tech in 

‘Mechanical Engineering’ offered by Anna 
University. 
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ANNEXURE – II 

EXPERIENCE CERTIFICATE 

For the post of Draughtsman, Grade-III 

1.  Name and Address of the Institution/ 

Organisation 

:  

2.  Whether the said Institution/ Organisation is 

a recognized one? 

:  

3.  Registration Number of Institution/ 

Organisation if any 

:  

4.  Name of the Employee and Date of Birth :  

5.  Qualification possessed by the Employee on 

the Date of Joining Service in the above said 

Institution/ Organisation 

:  

6.  Designation and period of Experience of the 

Employee 

:  

7.  Nature of the Work/ Duty performed by the 

Employee (To be mentioned in brief) 

:  

8.  Whether the Employee possesses experience 

as laid in para 5(B) of the Notification for the 

Post of (relevant post may mentioned) 

: Yes/ No 

9.  Whether Attendance Register/ Attendance 

Rolls/ Pay Register and other records/ 

available for this Employee 

: Yes/ No 

10. Certificate from the Institution/ Organisation : The above said employee 

having experience in this 

Institution/ Organisation as 

stated above.  The above 

particulars furnished by us 

are correct. 
 

Office Seal: 

Date: 

Place:                                                                                             Signature 

 

 

 

Name and Designation of the  

issuing Authority. 

 

Note: 
 

Institution/ Organisation which issues the certificate is cautioned that issuing of any 

certificate containing false details will lead to legal/ penal action on them. 
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ANNEXURE -III 

PAPER – I 

CIVIL ENGINEERING (DIPLOMA STANDARD) 

Objective Type 

SUBJECT CODE: 299 

UNIT - I: ENGINEERING MECHANICS 

Direct Stresses and strains (Tensile and compressive) due to Axial forces – 

Deformation of elastic bar due to uni-axial force - Shear force and bending 

moment diagrams for statically determinate beams - Geometrical properties of 

sections - Stresses in beams due to bending – Stresses in shafts due to torsion – 

Pin jointed perfect frames with vertical loads on nodal points (method of joints 

only). 

UNIT - II: MECHANICS OF STRUCTURE 

Deflection of cantilever and simply supported beams – Shear force and bending 

moment diagrams for statically indeterminate structures (Propped cantilever, 

Fixed Beams, continuous beams, Non-sway Portal frames) using Mohr’s theorems 

and moment distribution method. Euler’s and Rankin’s formula for columns – 

Stresses due to eccentric loads – combined stresses due to direct loads and 

bending moments in rectangular sections. 

UNIT - III: CONSTRUCTION MATERIALS & CONSTRUCTION PRACTICE 

Bricks, Tiles, Cement, Fine Aggregate, Coarse Aggregate, Timber, Ply wood, Steel, 

Glass, Plastics, PVC, UPVC, Paints, Mortars, Concrete – Different types, qualities, 

requirements, standard specifications, Admixtures for cement mortar and 

concrete. Different types of Foundations, Masonry, Floors, Roofs, Doors and 

Windows, Weathering Course, Damp proof course, Plastering, Painting, Colour 

Washing – Specifications for different works. 

UNIT - IV: TRANSPORTATION ENGINEERING 

Roads – Different types – methods of formation of water bound macadam, 

bituminous and concrete roads – Hill roads – Requirements – Camber, gradient, 

super elevation, carriage way, pavements, drainage system, sight distance etc., 

Traffic Engineering, Bridges – Classification of bridges – Site selection and 

alignment – Foundation, substructure and super-structure. Sub-grade soil – Soil 

mass as a three phase system – Grain size classification - Atterberg limits – IS 
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Classification of soils–Compaction – Shear strength – Road Arboriculture – Express 

Highways – Rapid Transport System. 

UNIT - V: HYDRAULICS 

Measurement of pressure in liquids – Pressure distribution and total pressure on 

immersed surfaces – Types of flow (Laminar, turbulent, steady, unsteady, 

uniform, nonuniform) – Flow through pipes –Losses – Hydraulic gradient and total 

energy lines. Bernoullis theorem – use of Orifice, Mouthpiece, Orifice meter and 

Venturimeters – Flow through channels – Bazin’s and manning’s formula – 

Economical sections for open channels, Pumps – Reciprocating pumps – 

Centrifugal pumps – Characteristics – Discharge – Power and efficiency, Ground 

water – Types of well – Test for yield of wells. 

UNIT - VI: SURVEYING 

Types of Surveys –Chain surveying – Compass surveying – Levelling – Contour 

surveying –Theodolite surveying – Trignometrical levelling – Tacheometry – Field 

work – Simple problems. Curves, Global Positioning System (GPS), Remote 

sensing – Photogrammetric Surveying and Hydrographic Surveying,Total Station 

and Geographical Information System (GIS). 

UNIT - VII: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND POLLUTION CONTROL 

Sources of water – Conveyance of water – Treatment of water – Quality of water 

– Tests on water –Distribution systems – Sewers – Collection and conveyance of 

sewage– Sewer Appurtenances – Drainage arrangements and Sanitary fittings in 

buildings –Treatment and disposal of sewage, Solid waste Management. 

Environmental pollution – Air – water – Soil – Noise - Pollution Control. 

UNIT - VIII: ESTIMATING AND COSTING 

Systems of taking out quantities – Trade and Group systems – Material 

requirement for different items of works – Preparation of data for works – Report 

writing – Valuation of buildings and properties – Fixation of rents – Approximate 

estimates – Detailed estimate and Abstract estimate for buildings, well, sump, 

septic tanks, compound wall, roads etc. 

UNIT - IX: STRUCTURAL ENGINEERING 

Reinforced cement concrete structure – Analysis and design of singly and Doubly 
reinforced rectangular and T-beam sections – Cantilever, simply supported, 

continuous beams – One way and two way slabs – Lintels and sunshades – 
Staircases – Rectangular and circular short columns – Isolated column footings. 
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(All designs by Limit State Method only). Steel structures – simple beams –Tension 
and compression members – simple columns. 

UNIT - X: CONSTRUCTION MANAGEMENT 

Planning of a project – Factors to be considered – Project reports – Organization 

structure on construction departments – Construction planning – CPM and PERT 

networks – Contracts – Tenders and Tender documents – Bill- Supervision and 

Quality control – Safety measures in construction sites – Banking practice – Cash 

flow diagrams. Entrepreneurship, Ethics in Engineering, Use of computers – 

Information Management, Financial Management, Disaster Management – Types 

of Natural calamities – Causes for major disaster – Preparedness – Response and 

Recovery. 

******* 
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PAPER – I 

ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP  

(DIPLOMA STANDARD) 

SUBJECT CODE: 323 

UNIT – I: ENGINEERING MECHANICS 

Simple Stresses and Strain – Stress and Strain – Modulus of Elasticity / Elastic 

constants – Application of stress and strain in engineering field – Behaviour of 

ductile and brittle material – Loads – Shear Force and Bending Moment – 

Geometrical properties of sections – Centroid – Moment of Inertia – Stress in 

Beams and Shafts – Stresses in Beams due to bending – Stress in shafts due to 

torsion – Pin Jointed Frames - Analytical Method – Graphical Method. 

UNIT – II: BUILDING MATERIALS & CONSTRUCTION 

Properties, characteristics, strengths, manufacturing, components & applications 

of materials & methods of construction & detailing for the following: 

Stone – Brick & Clay Products – Lime – Cement – Timber – Concrete – Ferrous 

and Non-Ferrous Metals – Glass – Plastics – Asphalt, Sealants & Adhesives – 

Protective and Decorative Coatings – Water Proofing and Damps Proofing 

Materials – Rural Building Materials(Bamboo, Soil, etc.). 

 
UNIT – III: HISTORY & THEORY OF ARCHITECTURE 

History of Architecture 

Egyptian Architecture – Greek Architecture – Roman Architecture – Early 

Christian & Byzantine Architecture – Gothic Architecture – Renaissance 

Architecture.Indian  Architecture  – Indus   Valley   Civilization,  Buddhist  

Architecture, Hindu Architecture – Islamic Architecture in India.Modern 

Architecture, Post Modernism, Deconstructivism Contemporary World 

Architecture. 

Theory of Architecture 

Definition of Architecture – Architecture as satisfying functional, aesthetic & 
psychological human needs.Elements of Architecture – Form, Space, Light, 

colour, etc. Principles of Architecture – Proportion, Balance, Scale, Symmetry, 
etc. 
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UNIT – IV: STRUCTURAL ENGINEERING 

Slope and Deflection of Beams – Propped Cantilevers – Fixed Beams – Arches – 

Continuous Beams – Theorem of Three Moments – Continuous Beams – Moment 

Distribution Method – Columns and Struts – Combined Bending and Direct 

Stresses– Earth Pressure and Retaining Walls – Working Stress Method Design 

of Beams for Flexure by L.S.M – Design of T-Beams and Continuous Beams by 

L.S.M – Design of Beams for Shear by L.S.M – Design of Oneway Slabs by L.S.M 

- Design of Twoway Slabs by L.S.M - Design of Staircases by L.S.M - Design of 

Columns by L.S.M - Design of Column Footings – Design of Simple Beams – 

Design of Tension Members – Design of Compression Members – Design of 

Welded Connections. 

UNIT – V: ENVIRONMENTAL ENGINEERING  

Sources of Water – Collections and Conveyance of Water – Quality of Water – 

Treatment of Water – Distribution System – Appurtenances and Maintenance of 

Water Lines – Collections and Conveyance of Sewage – Treatments and Disposal 

– Environmental Pollution and Control – Industrial Waste Water Treatment and 

Solid Waste Disposal – Land, Water & Air Pollution. 

UNIT – VI: BUILDING SERVICES 

Water Supply & Sewage Disposal, Mechanical Systems – Pumps & Motors, 

Electrical Systems – Generation & Distribution, Ventilation & Lighting, Air 

Conditioning – Principles, systems & applications, Vertical Transportation 

systems, Fire Hazards, Safety & Design Regulations, Acoustics. 

UNIT – VII: SITE SURVEY & PLANNING 

Chain Surveying – Compass Surveying – Plane Table Surveying – Levelling – 

Theodolite – Contouring – Minor Instruments. 

Site Drawings – Site marking, Importance & procedures for making site drawings 

& dimensioning. 

UNIT – VIII: SPECIFICATION & ESTIMATION 

Stages of Detailed Estimate – Measurements & Material Requirement –  
Specification & Report Writing – Approximate Estimates – Areas and Volumes – 

Data – Valuation – Detailed Estimate. 
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UNIT – IX: TOWN PLANNING 

Town Planning Principles – Road and Street Planning – Housing – Economy, 

Society, Environment and Transport Policy and Planning – Town Planning Rules, 

Building Bye-Laws & Development Control Rules. 

UNIT – X: COMPUTER AIDED DRAFTING & VISUALIZATION 

2D & 3D Drafting & Visualization - Using AutoCAD, etc– Setting limits and 

creating entities like LINE, ARC, CIRCLE etc – Editing the drawing with edit 

commands like TRIM, FILLET, COPY, MOVE etc., Creating 2D building working 

drawings. 

Visualization using SKETCH UP, 3DMAX, etc. 
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PAPER – I 

TOWN AND COUNTRY PLANNING (POST DIPLOMA STANDARD) 

SUBJECT CODE: 325 

UNIT – I: HISTORY OF HUMAN SETTLEMENTS 

 

Early human settlements, Town building during Indus valley civilization – Town 

building practices during ancient Greek and Roman period – Town building 

practices during Medieval and Renaissance periods – Effect of Industrial 

Revolution on planning of cities – Planning concepts of E.Howard, Patric Geddes, 

C.A.Perry. 

UNIT – II: PLANNING PRINCIPLES 
 

Principles of Town Planning – Green belt, Housing, Public Buildings, Recreational 

Spaces, Transportation, Zoning. Scope and Content of Master Plan, Land use 

Plan – Geographical study of Regional Landuses and distribution of Settlements 

– Elements of Regional planning, Regional Delineation, Rural Development. 

UNIT – III: STATISTICS & COMPUTER ORIENTATION 
 

Central Tendency computation – Sampling and Diagram – Computer Aided 

Drawing – Computer Application in Data Analysis – Population forecasting - 

Use of Computers in Planning. 

UNIT – IV: SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF PLANNING 
 

Basic concept & Scope of Study – Urbanization & Ecological theories – Social 

Issues in urban area – Housing Redevelopment – Citizen participation. 

Economic Operation – Project Appraisal – Urbanization & National Housing policy 

– Economics of Urban Growth. 

 
UNIT – V: PLANNING PRACTICE 
 

Regional Plan concepts and studies – Masterplan concept and surveys – 

Masterplan needs and plan formulation – Urban Renewal, Redevelopment, 
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Rehabilitation, Conservation – New Town - Detailed Development Plan - 

Development Regulations. 

NIT – VI: PLANNING LEGISLATION AND ADMINISTRATION 

 

Evolution of Planning Legislation - Planning System in U.K., The Tamil Nadu 

Town and Country Planning Act 1971, Coastal Regulation Zone and Tamil 

Nadu District Municipalities Building Rules – Hill Area Conservation – Planning 

related Acts. 

UNIT – VII: ARCHITECTURE AND LANDSCAPE ARCHITECTURE 

 

Introduction to Architecture. Principle of Aesthetics – Proportion, Scale, Balance, 

Rhythm, Hierarchy, Axis etc., – Study of Architectural spaces – Townscape 

Elements – Landscape Elements – Role of Landscape Architect and the 

importance of Environmental Protection – Landscaping the Public Areas, 

Commonly used Plants and Trees in Landscape. 

UNIT – VIII: TRAFFIC AND TRANSPORTATION 
 

Transportation systems – Urban Roads Classification – Traffic Regulations - 

Traffic Signs and Traffic Markings – Traffic Intersections at Grade-Traffic 

Intersections Grade Separated Parking & Street Light Facilities, Parking 

Standards – Railways Airways and Waterways Terminal Facilities Location 

Aspects – Layouts – Urban Transportation Planning Process-Surveys and Studies 

– Urban Transportation Planning Process – Forecasting and Plan Formulation. 

UNIT – IX: PARKS, PLAY GROUNDS AND OPEN SPACES 

General, Types of Recreation, Location of Urban Green Spaces, Classification of 

Parks, Park Design, Financing Parks, Play area and its types. 

UNIT – X: REMOTE SENSING 

Geometry of Aerial Photographs – Image characteristics and their significance 

– Mapping by Manual and Mechanical Methods – Use of Satellites, Aerial 

Photographs, Drones in Physical Planning. 
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PAPER – I 

MECHANICAL ENGINEERING 

 

(DIPLOMA STANDARD) CODE NO: 255 
 

UNIT I: INDUSTRIAL MANAGEMENT: 

X and Y theories of Management, Contributions of Henry Fayol and F.W. Taylor for 

Management - job evaluation by Ranking method and factor comparison method - 

motivating techniques - fixing selling price of a product - break even analysis for make or 

buy decision - sinking fund method and straingt line method of calculating depreciation 

- ABC analysis – determination of economic order quantity – TQM – ISO standards - 

certification 

UNIT II: INDUSTRIAL ENGINEERING: 

Factors influencing plant location - principles of layout - techniques used to improve layout 

- primary and secondary causes of an accident - personal protective devices - method 

study procedure - flow diagram, string diagram and two handed process chart - principles 

of motion economy-procedure for conducting stopwatch time study, production study and 

ratio delay study - objectives of preplanning, routing, scheduling, despatching and 

controlling - difference between inspection and quality control - types of plant maintenance 

- TPM 

 

UNIT III: PRODUCTION TECHNOLOGY: 

Foundry - patterns - special casting techniques - welding - hot and cold working – drawing, 

rolling and forging - powder metallurgy - plastics - rubber - ceramics - refractories - lathe 

work - planner - shaper - slotter - drilling machine - milling machines - grinding machines - 

broaching - boring and jig boring - - Gears manufacturing practice - Heat treatment and 

metal finishing - press work 

UNIT IV: ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEEERING: 

Units, Ohm’s law, Kirchoff’s law, Faraday’s law - D.C. Circuits, batteries - electro 

magnetism - single phase and three phase A.C. circuits - Induction motors – Electronics 

– diodes – resisitors – capacitors – transistors – logic gates. 



UNIT V: MECHANICS OF MATERIALS: 

Mechanical properties of metals - simple stresses and strains – modulus of elasticity - 

geometrical properties of sections - thin cylinders bending moment and shear force - 

theory of simple bending - torsion and springs - transmission of motion – gear drives and 

belt drives. 

 

UNIT VI: HEAT POWER ENGINEERING: 

Working principle and comparison of otto and diesel cycles - construction and working 

of two stroke and four stroke engines - Heat balance test on I.C. engine - working 

principle of single and multistage compressors - Comparison of reciprocating and rotary 

compressors - classification of steam boilers - construction and working of steam turbines 

- working principle of steam power plant - Main elements of a nuclear power plant - 

Vapour compression cycle - factors affecting human comfort - working principle of a 

window air conditioner and central air conditioning system. 

 
UNIT VII: COMPUTER APPLICATIONS: 

Working principle and constructional details of computer - classification of computer – 

Input / Output devices - flow charting – MS Office & Star Office – creating documents – 

presentations – sending emails. 

 
UNIT VIII: FLUID MECHANICS AND MACHINERY: 

Working of differential manometer - use of venturimeter and orifice classification of mouth 

pieces meter - working of pelton wheel, francis turbine and kaplan turbine - construction 

and working principle of reciprocating pump, centrifugal pump and gear pump - quick 

return mechanism of shaping machine - table movement in a milling machine. 

 

UNIT IX: COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING: 

CAD – Definition – geometric modeling – wireframe, surface and solid modeling – graphic 

standards – GKS, IGES, PHIGS and DXF. CAM – definition – group technology – part families 

– parts classification and coding – CAPP – types. CNC – definition – components of CNC 

– ATC – CNC EDM. Part program – format – coordinate system – types of motion control – 

types of interpolation – G and M codes – sub program – canned cycles. 
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UNIT X: DESIGN OF MACHINE ELEMENTS: 

Factors affecting selection of material – classification of bearings – sliding contact and rolling 

contact bearings – radial and thrust bearings – limits – fits – tolerance – classification of fits 

– cams and followers – types. 
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Paper-II 

Part-A 

கட்டொயத் தமிழ்பமொழித் தகுதித்நதர்விற்கொனபொடத்திட்டம் 
(பகொள்குறிவினொவிற்கொனதணைப்புகள் ) 

பத்தொம் வகுப்பு தரம் 
1. பிரித்பதழுதுதல் / நசர்த்பதழுதுதல். 
2. எதிர்ச்பசொல்ணை எடுத்பதழுதுதல். 
3. பபொருந்தொச் பசொல்ணைக் கண்டறிதல். 
4. பிணழதிருத்தம் (i) சந்திப்பிணழணய நீக்குதல் (ii) மரபுப்பிணழகள், வழுவுச் பசொற்கணள நீக்குதல் / 

பிறபமொழிச் பசொற்கணள நீக்குதல். 
5. ஆங்கிைச் பசொல்லுக்கு நேரொன தமிழ்ச்பசொல்ணை அறிதல். 
6. ஒலி மற்றும் பபொருள் நவறுபொடறிந்து சரியொன பபொருணளயறிதல். 
7. ஒருபபொருள் தரும் பைபசொற்கள். 
8. நவர்ச்பசொல்ணைத் நதர்வு பசய்தல். 
9. நவர்ச்பசொல்ணைக் பகொடுத்து / விணனமுற்று, விணனபயச்சம், விணனயொைணையும்பபயர், 

பதொழிற்பபயணர / உருவொக்கல். 
10. அகரவரிணசப்படி பசொற்கணள சீர்பசய்தல். 
11. பசொற்கணள ஒழுங்குப்படுத்தி பசொற்பறொடரொக்குதல். 
12. இருவிணனகளின் பபொருள்நவறுபொடு அறிதல். 

 (எ.கொ.) குவிந்து-குவித்து 
13. விணடக்நகற்ற வினொணவத் நதர்ந்பதடுத்தல். 
14. எவ்வணக வொக்கியம் எனக் கண்படழுதுதல் - தன்விணன, பிறவிணன, பசய்விணன, பசயப்பொட்டு 

விணனவொக்கியங்கணளக் கண்படழுதுதல். 
15. உவணமயொல் விளக்கப்பபறும் பபொருத்தமொன பபொருணளத் நதர்ந்பதழுதுதல் 
16. அலுவல்சொர்ந்த பசொற்கள் (கணைச்பசொல்) 
17. விணட வணககள். 
18. பிறபமொழிச் பசொற்களுக்கு இணையொன தமிழ்ச்பசொற்கணளக் கண்டறிதல் (எ.கொ.) 

நகொல்டுபிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 
19. ஊர்ப்பபயர்களின் மரூஉணவ எழுதுக (எ.கொ.) தஞ்சொவூர் – தஞ்ணச 
20 நிறுத்தற்குறிகணள அறிதல். 
21. நபச்சுவழக்கு, எழுத்துவழக்கு (வொரொன் – வருகிறொன்). 
22. பசொற்கணள இணைத்து புதியபசொல் உருவொக்கல். 
23. பபொருத்தமொன கொைம் அணமத்தல் 

 (இறந்தகொைம், நிகழ்கொைம், எதிர்கொைம்). 
24. சரியொன வினொச்பசொல்ணைத் நதர்ந்பதடு. 
25. சரியொன இணைப்புச்பசொல் 

(எனநவ, ஏபனனில், ஆணகயொல், அதனொல், அதுநபொை). 
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26. அணடப்புக்குள் உள்ள பசொல்ணைத் தகுந்த இடத்தில் நசர்க்க. 
27. இருபபொருள் தருக. 
28. குறில் – பேடில் மொற்றம், பபொருள் நவறுபொடு. 
29. கூற்று, கொரைம் – சரியொ? தவறொ? 
30. கணைச்பசொற்கணள அறிதல் :- 

எ.கொ. –  Artificial Intelligence – பசயற்ணக நுண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கணினி 

31. பபொருத்தமொன பபொருணளத் பதரிவு பசய்தல் 
32. பசொற்களின் கூட்டுப்பபயர்கள் (எ.கொ.) புல் –புற்கள் 
33. சரியொன பதொடணரத் நதர்ந்பதடுத்தல் 
34. பிணழதிருத்துதல் (ஒரு-ஓர்) 
35. பசொல் – பபொருள் – பபொருத்துக 
36. ஒருணம-பன்ணமபிணழ 

37. பத்தியிலிருந்து வினொவிற்கொன சரியொன விணடணயத் நதர்ந்பதடு. 
 

****** 
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Code No.003  

தாள்-II 
பகுதி - ஆ 

பபொது அறிவு 
(பட்டயப் படிப்புத் தரம்) 

(பகொள்குறி வினொ வணகக்கொன தணைப்புகள்) 
1. பபொது அறிவியல் 

i. நபரண்டத்தின் இயல்பு – இயற்பியல் அளவுகளின் அளவீடுகள் – இயக்கவியலில் பபொது 
அறிவியல் விதிகள் – விணச,  அழுத்தம் மற்றும் ஆற்றல் – அன்றொட வொழ்வில் இயந்திரவியல்,  
மின்னியல் , கொந்தவியல், ஒளி, ஒலி, பவப்பம் மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியலின் அடிப்பணட 
நகொட்பொடுகளும் அதன் பயன்பொடுகளும். 

ii. தனிமங்களும் நசர்மங்களும், அமிைங்கள், கொரங்கள், உப்புகள், பபட்நரொலிய பபொருட்கள், 
உரங்கள்,  பூச்சிக்பகொல்லிகள்,  உநைொகவியல் மற்றும் உைவில் கைப்படம். 

iii. உயிரியலின் முக்கிய நகொட்பொடுகள், உயிரினங்களின் வணகப்பொடு, பரிைொமம், மரபியல், 
உடலியல், ஊட்டச்சத்து, உடல்ேைம் மற்றும் சுகொதொரம், மனித                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
நேொய்கள். 

iv. சுற்றுப்புறச் சூழல் அறிவியல். 
 

                 
2. 

ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

i. அண்ணம நிகழ்வுகளின் பதொகுப்பு – நதசியச் சின்னங்கள் – மொநிைங்கள் குறித்த விவரங்கள் – 
பசய்திகளில் இடம்பபற்ற சிறந்த ஆளுணமகளும் இடங்களும் – விணளயொட்டு –நூல்களும் 
ஆசிரியர்களும். 

ii. ேைன்சொர் அரசுத் திட்டங்கள்–தமிழ்ேொடு மற்றும் இந்தியொவின் அரசியல் கட்சிகளும் மற்றும் 
ஆட்சியல் முணறகளும். 

iii. அறிவியல் மற்றும் பதொழில் நுட்பத்தில் அண்ணமக்கொை கண்டுபிடிப்புகள்–புவியியல் 
அணடயொளங்கள் –  தற்நபொணதய சமூக பபொருளொதொர பிரச்சிணனகள். 

 

3. புவியியல் 

i. புவி அணமவிடம் – இயற்ணக அணமவுகள் – பருவமணழ, மணழப்பபொழிவு,  வொனிணை மற்றும் 
கொைநிணை – நீர்வளங்கள் – ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்ணக வளங்கள் – கொடு 
மற்றும் வன உயிரினங்கள் – நவளொண் முணறகள். 

ii. நபொக்குவரத்து –  தகவல் பதொடர்பு. 

iii. தமிழ்ேொடு மற்றும் இந்தியொவில் மக்கள் பதொணக அடர்த்தி மற்றும் பரவல். 

iv. நபரிடர்  –   நபரிடர் நமைொண்ணம   –   சுற்றுச்சூழல்  –   பருவநிணை மொற்றம். 
 

4. இந்தியொவின் வரைொறு மற்றும் பண்பொடு 

i. சிந்து சமபவளி ேொகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தொன்கள்,  முகைொயர்கள் மற்றும் மரொத்தியர்கள் 
– பதன்இந்திய வரைொறு. 

ii. இந்தியப் பண்பொட்டின் இயல்புகள், நவற்றுணமயில்ஒற்றுணம – இனம்,  பமொழி, வழக்கொறு. 
iii. இந்தியொ ஒரு மதச்சொர்பற்ற ேொடு. 



39 
 

5. இந்திய ஆட்சியியல் 
i. இந்திய அரசியைணமப்பு – அரசியைணமப்பின் முகவுணர – அரசியைணமப்பின் முக்கிய கூறுகள்– 

ஒன்றியம்,   மாநிைம் மற்றும் யூனியன் பிநரதசங்கள். 

ii. குடியுரிணம, அடிப்பணட உரிணமகள், அடிப்பணடக் கடணமகள், அரசின் பேறிமுணறக் 
நகொட்பொடுகள். 

iii. ஒன்றிய நிர்வொகம், ஒன்றிய ேொடொளுமன்றம் –  மொநிை நிர்வொகம், மொநிை சட்டமன்றம் – 
உள்ளொட்சி அணமப்புகள்,  பஞ்சொயத்துரொஜ். 

iv. கூட்டொட்சியின் அடிப்பணடத் தன்ணமகள்: மத்திய –மொநிை உறவுகள். 

v. நதர்தல் – இந்திய நீதிஅணமப்புகள்  – சட்டத்தின் ஆட்சி. 

vi. பபொதுவொழ்வில் ஊழல் – ஊழல்தடுப்பு ேடவடிக்ணககள் – நைொக்பொல் மற்றும் நைொக்ஆயுக்தொ – 
தகவல் அறியும் உரிணம  –  பபண்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் – நுகர்நவொர் பொதுகொப்பு அணமப்புகள் 
– மனித உரிணமகள் சொசனம். 

 

6. இந்தியப்பபொருளொதொரம் 

i. இந்தியப் பபொருளொதொரத்தின் இயல்புகள்– ஐந்தொண்டு திட்ட மொதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு–
திட்டக்குழு மற்றும் நிதிஆநயொக். 

ii. வருவொய் ஆதொரங்கள் – இந்திய ரிசர்வ் வங்கி – நிதி ஆணையம்   –மத்திய மொநிை 
அரசுகளுக்கிணடநயயொன நிதிப்பகிர்வு – சரக்கு மற்றும் நசணவவரி. 

iii. பபொருளொதொர நபொக்குகள் – நவணைவொய்ப்பு உருவொக்கம், நிைச்சீர்திருத்தங்கள்மற்றும் 
நவளொண்ணம – நவளொண்ணமயில் அறிவியல் பதொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொடு – 
பதொழில்வளர்ச்சி – ஊரக ேைன்சொர் திட்டங்கள் – சமூகப் பிரச்சிணனகள் – மக்கள் பதொணக, 
கல்வி, ேைவொழ்வு, நவணைவொய்ப்பு,  வறுணம. 

 

7. இந்திய நதசிய இயக்கம் 

i. நதசிய மறுமைர்ச்சி – ஆங்கிநையர் ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்ககொை எழுச்சிகள் – இந்திய 
நதசிய கொங்கிரஸ் – தணைவர்கள் உருவொதல் – பி.ஆர்.அம்நபத்கர், பகத்சிங், பொரதியொர், 
வ.உ.சிதம்பரனொர், தந்கத தபரியார், ஜவஹர்ைொல்நேரு,  ரவீந்திரநாத்  தாகூர்,  காமராசர் 
,மகொத்மொகொந்தி, பமௌைொனொ அபுல்கைொம் ஆசொத்,  இரொஜொஜி, சுபொஷ்சந்திரநபொஸ், 
முத்துபைட்சுமி அம்ணமயொர்,  மூவலூர் இரொமொமிர்தம் மற்றும் பை நதசத் தணைவர்கள். 

ii. தமிழ்ேொட்டு விடுதணைப் நபொரொட்டத்தின் பல்நவறு நிணைகள் மற்றும் இயக்கங்கள். 
 

8. தமிழ்ேொட்டின் வரைொறு,  பண்பொடு, மரபு மற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள் 

i. தமிழ் சமுதொய வரைொறு அது பதொடர்பொன பதொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்ககொைம் முதல் 
இக்கொைம் வணரயிைொன தமிழ் இைக்கியம். 

 ii.திருக்குறள்: 

(அ) மதச்சொர்பற்ற தனித் தன்ணமயுள்ள இைக்கியம். 
(ஆ) அன்றொட வொழ்வியநைொடு பதொடர்புத்தன்ணம. 
(இ) மொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கம். 
(ஈ) திருக்குறளும் மொறொத விழுமியங்களும் – சமத்துவம், மனிதநேயம் முதைொனணவ. 
(உ) சமூக அரசியல் பபொருளொதொர நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பபொருத்தப்பொடு. 
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(ஊ) திருக்குறளின் தத்துவக் நகொட்பொடுகள். 
iii.விடுதணைப் நபொரொட்டத்தில் தமிழ்ேொட்டின் பங்கு – ஆங்கிநையருக்கு  எதிரொன பதொடக்ககொை 

கிளர்ச்சிகள் – விடுதணைப் நபொரொட்டத்தில் பபண்களின் பங்கு. 
iv.தமிழ்ேொட்டின் பல்நவறு சீர்திருத்தவொதிகள், சீர்திருத்த இயக்கங்கள் மற்றும் மொற்றங்கள். 
 

9. தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வொகம் 

i. சமூக நீதியும் சமூக ேல்லிைக்கமும் சமூகப் பபொருளொதொர நமம்பொட்டின் மூைொதொரங்கள். 

ii. தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் ேைவொழ்வு முணறணமகள். 

iii. தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பபொருளொதொர வளர்ச்சியில் அவற்றின் தொக்கமும்.  

 

10
. 

திறனறிவும் மனக்கைக்கு நுண்ைறிவும் (APTITUDE & MENTAL ABILITY) 

i. சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீப்பபரு பபொதுக்கொரணி – மீச்சிறு பபொதுமடங்கு 
ii. விகிதம் மற்றும் விகிதொச்சொரம். 

iii. தனிவட்டி – கூட்டுவட்டி– பரப்பு –பகொள்ளளவு– கொைம் மற்றும் நவணை. 
iv. தருக்கக் கொரைவியல் –  புதிர்கள் –  பகணட –  கொட்சிக் கொரைவியல் – எண் எழுத்துக் 

கொரைவியல் – எண்வரிணச. 

********* 
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பிற்தசர்க்கக –IV 
 

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY 
A SINGLE MEDICAL OFFICER 

THE CIVIL MEDICAL BOARD 

 

Signature of Candidate________________________________________ 

 

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

/ Selvi _______________________________________ aCandidate ____________ for 

employmentunder the Government as __________ in the 

__________________________________ Office in the 

_________________________________________________ Department and whose signature 

is given above and cannot discover that he/she has anydisease, communicable or otherwise, 

constitutional affliction or bodily infirmity/exceptthat his/her weight is in excess of/below the 

standard prescribed, or except 

 

I/We do notconsider this a disqualification of the employment he/she seeks. 

His/Her age is according to his / her own statement ________ years and by 

appearanceabout ___ / ___ years. 

 

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

 

 

Chest measurement inInches 

On full Inspiration 

On full expiration 

Difference expansion 

 

Height in ft.  

Weight in kg. 

Cardio–Vascular System 

Respiratory System 

His/Her vision is normal 

Hypermetropic/                Myopic/                       Astigmatic/ 

[Here enter the degree of defect and the strength of correction glasses] 

Hearing is normal / defective (much or slight)  

Urine-Does chemical examination show  

(i) Albumen  (ii) SugarState specific gravity: 

Personal marks (at least two should be mentioned)  For Identification 

         1. 

         2. 

SIGNATURE:  

RANK:  

DESIGNATION:      PRESIDENT: 

Member (I) 

(II)  

 

STATION:        STATION: 

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

Examination and must sign the declaration appended thereto.His attention is speciallydirected 

to the warning contained in the notebelow:- 

 

1. State your name in full: 

 

2. State your age and birth place: 

 

3. (a) Have you ever had small pox, intermittent 

or any other fever, enlargement or suppuration of 

glands spitting of blood, asthma, inflammation of  

lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism, 

appendicitis?  

OR  

    (b) any other disease or accident requiring confinement 

to bed and medical or surgical treatment? 

 

4. When, where your last vaccinated 

 

5. Have you or any of your near relations been  

afflicted with consumption, serefulagout, 

asthma, fits, epilepsy or insanity? 

 

6. Have you suffered from any form of nervousness 

due to over work or any other cause? 

 

7. Furnish the following particulars concerning your family:  

 

Father's age, if living 

and state of health 

Father's age at 

death 

and cause of death 

No. of brothers 

living, 

their ages, state of 

health 

No. of brothers 

dead, their 

ages at and cause of 

death 

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

    

 

Mother's age, if living 

and state of health 

Mother's age at 

death 

and cause of death 

No. of Sisters living, 

their 

ages and state of 

health 

No. of Sisters dead, 

their 

ages at and cause of 

death 

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

    

 

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

 

 

CANDIDATE’S SIGNATURE 

 

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

suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and if appointed, of 

forfeiting all claim to superannuation allowance or gratuity. 
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பிற்தசர்க்கக – V 
LIST OF DOCUMENTS TO BE SCANNED AND UPLOADED 

ALONG WITH THE ONLINE APPLICATION 

(Size of each document should be less than 200 KB  
in PDF format (Single page or Multiple page)) 

 
 

1.  SSLC  Mark Sheet 

2.  HSC  Mark Sheet or its equivalent 

3.  DIPLOMA / UG / POST DIPLOMA (Refer para 5(B) of Notification):  

Diploma certificate/ Degree certificate / Provisional Certificate / 

Consolidated Mark Sheet / Post Diploma in Town and Country Planning 

4.  Experience certificate: 

   Post: Draughtsman, Grade-III in Town and Country Planning Dept. 

Experience in the field of Civil Engineering for not less than three 

years, as per the Annexure –II of the Notification. 

5.  G.O. for Equivalence of qualification to the prescribed qualification (if 

applicable) 

6.  PSTM Certificate up to prescribed educational qualification of entire 

duration. (if applicable) as mentioned in para 13(B)(ii),(iii) & (iv)of 

the Notification. 

7.  Community Certificate 

8.  Differently Abled person certificate in prescribed format (If claimed in 

the online application) 

9.  Disability Certificate as prescribed in Appendix-I of the G.O.(Ms) No.8 

, Welfare of Disability Persons (DAP 3.2) Department, 

dated:21.09.2021 (for persons claiming exemption from Tamil 

eligibility test / scribe / compensatory time) 

10.  Destitute Widow Certificate (if applicable) 

Only for the post of Fore man, Grade-II (Post code No.3254) 

11.  Ex - servicemen  (if applicable) 

12. 9 Transgender ID Card with Gender (if applicable) 

13. 1 Gazetted copy for name change (if applicable) 

14. 1 No Objection Certificate (if applicable) 

15. 1 Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case 

of pending cases for Criminal cases registered (if applicable) 

16. 1 Other Documents (if any) 
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பிற்தசர்க்கக – VI 
APPENDIX-I 

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 

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

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

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

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

medical authority of a Government health care institution) 
 

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

 
Place: 
Date: 

 
Signature / Thumb impression                                                                                        
 
of the Differently abled person 

 
 

Note: 
 

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

 
 

  

 
 

(Photo of the Differently 
Abled Person and Stamp to be 

fixed here) 



45 
 



46 
 



47 
 



48 
 

 
  



49 
 

பிற்தசர்க்கக - VII 
ததரிவுமுகை குறித்த உத்ததச காை அட்டவகண 

 

வ.எண் நிகழ்வு கொை வரிணச 

1. 
இணையவழி விண்ைப்பத்திணன விண்ைப்பிக்க/ 
விண்ைப்பத்திலுள்ள விவரங்கணளத் திருத்த / 
கட்டைம் பசலுத்த இறுதி ேொள் 

04.03.2023 

2. இகணயவழி விண்ணப்பத்கத திருத்தம் 
தசய்வதற்கான காைம் 

09.03.2023 - 12.01 மணி 
முதல் 11.03.2023 -11.59 
மணி வகர 

3. 
சொன்றிதழ்கணள பதிநவற்றம் பசய்ய / மொற்ற / மீள் 
பதிநவற்றம் பசய்ய இறுதி ேொள் 

14.05.2023 

4. நதர்வு முடிவு பவளியீடு ஜுகை 2023 

5. சொன்றிதழ் சரிபொர்ப்பு/ கைந்தொய்வு ஆகஸ்டு 2023 

 
  

 
தசயைாளர் 

 
 
  
 


