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The marks obtained by the candidates appearing for the oral test, 

both in the written examination as well as in the oral test, will be 

made available in the Commission’s website www.tnpsc.gov.in in 

the evening of the last day fixed for oral test. 

 

 

18-C. எழுத்துத்ததர்வின் அடிப்பணடயில் ைட்டுதை வதரிவு நடத்தப்படும் 
பதவிகளுக்கான  வதரிவு  முணற 

 

Procedure of Selection to Posts for which Selection is made 

on the basis of Multiple Choice Question based Written 

Examination only 

 
(i) இணையவழி விண்ைப்பத்தில் தகாரப்பட்ட உரிணை தகாரல்களின் 

அடிப்பணடயில் விண்ைப்பதாரர் எழுத்துத் ததர்விற்கு 
அனுைதிக்கப்படுவர். 

 

The candidates shall be admitted to the written examination, based 

on the claims made in the online application. 

 
(ii) எழுத்துத் ததர்வு முடிவுகளின் அடிப்பணடயில், விண்ைப்பதாரர் 

இணையவழிச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு அனுைதிக்கப்படுவர். 
 

Based on the results of the written examination, candidates shall be 

admitted to the online certificate verification. 

 
(iii) இணையவழிச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்குப் பின்னர், எழுத்துத் ததர்வில் 

வபற்ற ைதிப்வபண்களின் அடிப்பணடயில், நியைன ஒதுக்கீட்டு விதி 
வபாருந்துவைனில் அதணனப் பின்பற்றி, விண்ைப்பதாரர் மூலச் 
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு ைற்றும் கலந்தாய்விற்கு அனுைதிக்கப்படுவர். 

 

After online certificate verification, based on the marks obtained in 

the written examination and subject to the rule of reservation of 

appointments, wherever it applies, candidates shall be admitted to 

original certificate verification and counselling. 
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(iv) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிட - அருந்ததியர், பழங்குடியினர், மிகவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், இசுலாமியரல்லாத 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர் 
ஆகிய பணியிட ஒதுக்கீட்டிற்குரிய வகுப்புப் பிரிவுகள் ைற்றும் வபாதுப் 
பிரிவுகளுள் எந்வதந்த வகுப்புப் பிரிவுகளில் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்ட / 
அறிவிக்கப்பட்ட காலியிடங்களின் எண்ணிக்ணக ஐந்து அல்லது 
அதற்கும் தைற்பட்டதாக இருக்கிறததா, அந்தந்த வகுப்புப் பிரிவுகளில் 
கலந்தாய்விற்கு அனுைதிக்கப்படும் விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக, 
அக்குறிப்பிட்ட வகுப்புப் பிரிவுகளில் நியைனம் வசய்யப்படவுள்ள 
விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணகணயப் தபான்று இருைடங்காக 
இருக்கும். 

 

If the number of vacancies notified / reserved to be filled up by any 

one or more of the reservation categories [viz., Scheduled Castes, 

Scheduled Caste (Arunthathiyars), Scheduled Tribes, Most 

Backward Classes / Denotified Communities, Backward Classes 

(other than Muslim) or Backward Classes (Muslim) or General Turn], 

is five and above, the number of candidates to be admitted to 

counselling from those particular reservation categories, shall be 

two times the number of vacancies. 

 
(v) அறிவிக்கப்பட்ட  / ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்ட காலியிடங்கள் எந்வதந்த 

வகுப்புப் பிரிவுகளில் நான்கு அல்லது அதற்கும் குணறவாக உள்ளததா, 
அந்தக் குறிப்பிட்ட வகுப்புப் பிரிவுகளில் கலந்தாய்விற்கு 
அனுைதிக்கப்படும் விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக, அவ்வகுப்புப் 
பிரிவுகளில் நியைனம் வசய்யப்படவுள்ள விண்ைப்பதாரரின் 
எண்ணிக்ணகணயப் தபான்று மூன்று ைடங்காக இருக்கும். 

 

If the number of vacancies notified / reserved to be filled  

up by any one or more of the reservation categories is four and 

below, the number of candidates to be admitted to counselling from 

those particular reservation categories shall be three times the 

number of vacancies. 

 
(vi) நியைன ஒதுக்கீட்டு விதி வபாருந்தாத, ஒவரவயாரு பணியிடத்ணத ைட்டும் 

வகாண்ட பதவிகணளப் வபாறுத்தவணர எழுத்துத் ததர்வில் வபற்ற 
ைதிப்வபண்களின் அடிப்பணடயில் கலந்தாய்விற்கு அனுைதிக்கப்படும் 
விண்ைப்பதாரரின் எண்ணிக்ணக மூன்றாக இருக்கும். 
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In respect of posts whose total cadre strength is one only and for 

which the rule of reservation of appointments does not apply, the 

number of candidates to be admitted to counselling on the basis of 

the marks obtained in the written examination shall be three. 

 
(vii) ஒவ்வவாரு விண்ைப்பதாரருக்கும் அவருணடய ஒட்டுவைாத்த 

தரவரிணச ைற்றும் இனவாரியான ைற்றும் சிறப்பு வணக வாரியான தர 
வரிணச பற்றிய விவரங்கள் interactive mode முணறயில் வதரிந்து 
வகாள்ளும் வணகயில் இருக்கும். எனினும், வதாடர்ந்து சான்றிதழ் 
சரிபார்ப்பிற்காக அணழக்கப்பட்டவர்களின் வதாகுக்கப்பட்ட பட்டியல், 
வதரிவுப் பணிகள் முற்றிலுைாக முடிவணடநத் பின்னர் ததர்வாணைய 
இணையதளத்தில் பதிதவற்றம் வசய்யப்படும்.  காலிப்பணியிட 
பகிர்ைானம் பற்றிய விவரங்களும் ததர்வாணைய இணையதளத்தில் 
பதிதவற்றம் வசய்யப்படும். 

 

Details regarding the overall rank and rank in the respective 

communal category and/or special category, shall be made 

available to each candidate in interactive mode.  However,  

a consolidated list of all those candidates who have subsequently 

been called for certificate verification shall also be uploaded in the 

Commission’s website, after completion of the entire selection 

process. The details of distribution of vacancies shall also be hosted 

by the Commission. 

 
 

18-D. வதரிவுப்பட்டியல்   இணையதளத்தில்   வவளியிடுதல் 
Hosting of the Selection List 

 

வதரிவுப் பணிகள் முழுணையாக நிணறவணடந்த பின்னர், இறுதி 
வசய்யப்பட்ட வதரிவுப்பட்டியல் ததர்வாணையத்தின் இணையதளத்தில் 
வவளியிடப்படும்.  

 

Upon completion of the entire selection process, the selection list 

will be hosted in the Commission’s website. 

 

 

 
 


