
 

 

1.தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்ட தேேி 
(சான்றிேழில் குறியிடப்பட்டுள்ள இடத்ேில் 
உள்ள தேேி. 

2. பயிற்று வமாழி: ேமிழில் படித்து இருந்ோல் 
ேமிழ் , ஆங்கிலத்ேில் படித்து இருந்ோல் 
ஆங்கிலம்.  

(குறிப்பு: குரூப் -2, மற்றும் 2A தேர்வுகளுக்கு 
பத்ோம் ெகுப்பு ேமிழ் ெழியில் படித்து 
இருந்து PSTM சர்டிபிதகட் ொங்கி வெத்து 
இருந்ோல் அது உேொது.  

இந்ே பத்ோம் ெகுப்பு சான்றிேழ் என்பது 
குரூப்-4 மற்றும் VAO க்கு மட்டும் உேவும். 

குரூப்-1, குரூப்-2 மற்றும் 2A ெிற்கு பட்டப்படிப்பு 
(Degree) ேமிழ் ெழியில் படித்து இருக்க 
தெண்டும், பத்ோம் ெகுப்பு அல்ல)  

3. தேர்வுக்கு குழும பல்கவலக் கழகம்: 
படத்ேில் குறியிடப்பட்டுள்ள இடத்ேில உள்ள 
ொரியத்ேின் வபயரிவைக் குறிப்பிட 
தெண்டும். 

4. சான்றிேழ் எண்: படத்ேில் குறியடீ்டு 
காட்டப்பட்டுள்ள எண்.  

5. ேமிவழ ஒரு பாடமாக எடுத்துப் படித்து 
இருந்ோல் "ஆம்", எைவும் இல்வல என்றால் 
"இல்வல" எைவும் வகாடுக்கவும்.  

(உங்கள் சான்றிேழில் ேமிழ் பாடம் மற்றும் 
அேன் மேிப்வபண் இருந்ோல் "ஆம்" என்று 
வகாடுக்கவும்) 

குறிப்பு: ேமிவழ ஒரு பாடமாக எடுத்துக் 
படிப்பது தெறு, ேமிழ் ெழியில் படிப்பது தெறு. 

 

 

 

 

குரூப் 2A - விண்ணப்பிற்கும் பபொழுது கவனிக்க வவண்டியவவ 

SSLC QUALIFICATION 



 

 

1.தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்ட தேேி 
(சான்றிேழில் குறியிடப்பட்டுள்ள தேேி) 

2. பயிற்று வமாழி: ேமிழில் படித்து 
இருந்ோல் ேமிழ் , ஆங்கிலத்ேில் படித்து 
இருந்ோல் ஆங்கிலம்.  

(குறிப்பு: குரூப் -2, மற்றும் 2A தேர்வுகளுக்கு 
பத்ோம் ெகுப்பு ேமிழ் ெழியில் படித்து 
இருந்து சர்டிபிதகட் ொங்கி வெத்து 
இருந்ோல் அது உேொது. இந்ே பத்ோம் 
ெகுப்பு சான்றிேழ் என்பது குரூப்-4 மற்றும் 
VAO க்கு மட்டும் உேவும். 

குரூப்-2 மற்றும் 2a ெிற்கு பட்டப்படிப்பு 
(Degree) ேமிழ் ெழியில் படித்து இருக்க 
தெண்டும், பத்ோம் ெகுப்பு அல்ல)  

3. தேர்வுக்கு குழும பல்கவலக் கழகம்: 
படத்ேில் குறியிடப்பட்டுள்ள இடத்ேில 
உள்ள ொரியத்ேின் வபயரிவைக் குறிப்பிட 
தெண்டும். 

4. சான்றிேழ் எண்: படத்ேில் குறியடீ்டு 
காட்டப்பட்டுள்ள எண்.  

5. ேமிவழ ஒரு பாடமாக எடுத்துப் படித்து 
இருந்ோல் "ஆம்", எைவும் இல்வல என்றால் 
"இல்வல" எைவும் வகாடுக்கவும். (உங்கள் 
சான்றிேழில் ேமிழ் பாடம் மற்றும் அேன் 
மேிப்வபண் இருந்ோல் "ஆம்" என்று 
வகாடுக்கவும்) 

குறிப்பு: ேமிவழ ஒரு பாடமாக எடுத்துக் 
படிப்பது தெறு, ேமிழ் ெழியில் படிப்பது 
தெறு. 

 

பட்டபடிப்பிற்கு ெிண்ணப்பிக்கும் வபாழுது 
Cumulative Mark sheet ஐ பயன்படுத்ே தெண்டாம். 
கான்தொதகஷன் அல்லது புரெிசிைல் 
சான்றிேழ்களில் ஏதேனும் ஒன்வறப் 
பயன்படுத்ேலாம். 

உங்களிடம் கான்தொதகஷன் மற்றும் 
புரெிசிைல் இந்ே இரு சான்றிேழ்களில் 
எேன் ஒரிஜிைல் இருக்கிறதோ அேவைப் 
பயன்படுத்ேலாம்.  

இரண்டிற்கும் ஒரிஜிைல் இருப்பின் 
புரெிசிைல் சான்றிேவழப் பயன்படுத்ேலாம். 
இேன் காலம் ஆறு மாேங்கள் எைினும் 
TNPSC யில் ஏற்றுக் வகாள்ளப்படும். 

HSC QUALIFICATION 

DEGREE QUALIFICATION 



 

 

1.தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்ட தேேி 
(சான்றிேழில் குறியிடப்பட்டுள்ள தேேி ) 

2. பட்டப் படிப்பின் வபயர்: 

i) B.COM 

ii) B.A (ECONOMICS) 

iii. B.A Statiscs (or) B.SC Statistics 

தமற்கண்ட மூன்று பட்டப் படிப்புகவளத் 
ேெிர மீேமுள்ள பட்டப் படிப்புகள் 
அவைத்வேயும் OTHER THAN ABOVE DEGREE என்ற 
ஆப்ஷைிதலதய பேிய தெண்டும். 

i) B.COM 

ii) B.A (ECONOMICS) 

iii. B.A Statistics (or) B.SC Statistics 

ஆகிய மூன்று பட்ட படிப்புகளில் ஏதேனும் 
ஒன்றிவைப் படித்ேெர்கள்,  

மற்றும் அேற்க்கு இவணயாை பட்ட 
படிப்புகவள படித்ேெர்கள் மட்டுதம இந்ே 
மூன்றில் ஒன்வற தேர்வு வசய்து பேிய 
தெண்டும். மற்றெர்கள் கூடாது. 

தமற்கண்ட மூன்று பட்டபடிப்புகளுக்கு 
இவணயாை கல்ெித் ேகுேி 
என்ைவென்பவே Group 2A த ாட்டிபிதகஷன் 
PDFல் காணலாம். 

3.  ீங்கள் பட்டம் வபற்ற பல்கவலக் கழகத்ேின் வபயர்.  

4. சான்றிேழ் எண்: படத்ேில் குறியடீ்டு காட்டப்பட்டுள்ள எண்.  

5. ேமிவழ ஒரு பாடமாக எடுத்துக் பிடித்து உள்ளரீ்களா?: பட்டப் படிப்பில் ஏதேனும்  ான்கு வசவமஸ்டர்களில் ேமிழ் பாடம் 
படித்து இருந்ோல் "ஆமாம்" என்று வகாடுக்க தெண்டும். ேமிவழ எடுத்துக் படிக்கதெ இல்வல என்றால் "இல்வல" என்று 
வகாடுக்க தெண்டும்.  

ேமிவழ ஒரு பாடமாக எடுத்துக் படித்ோல் என்பது ேமிழ் ெழியில் படித்ோல் ஆகாது. மிழ் ெழி என்பது அவைத்து 
சப்வஜக்ட்கவளயும் ேமிழ் ெழியில் படித்து இருக்க தெண்டும். 

DEGREE QUALIFICATION - B 



www.tnpscjob.com 

 

பட்டப் படிப்பில் அனைத்துப் பாடங்கனையும் 
தமிழ் வழியில் படித்து இருந்தால் அதற்க்கு 
உண்டாை இட ஒதுக்கீட்டினைப் பபற 
விண்ணப்பிக்கலாம். அதற்க்கு, கீழ்கண்ட 
சான்றிதழ்கைில் ஏததனும் ஒன்னறக் 
பகாண்டு விண்ணப்பிக்கலாம். 

1. TC 

2. MARK SHEET 

3. PROVISIONAL CERTIFICATE 

4. CONVOCATION CERTIFICATE 

5. PROVISIONAL CERTIFICATE 

6. PSTM CERTIFICATE  

இருப்பினும், PSTM சான்றிததழ நன்று. 

 

 

பட்டபடிப்பிற்கு PSTM சான்றிதல் வாங்க 
பயன்படுத்த தவண்டிய படிவம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

பயிற்று ம ொழி (PSTM) 

Format of PSTM Certificate 
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அண்ணா பல்கனலக்கழகத்தில் பபாறியியல் 
(BE) முடித்து இருப்பவர்களுக்கு, 

கான்தவாதகஷைில் சான்றிதழ் எண் 
பின்ைால் இருக்கும். அதனைப் பதிவு பசய்து 
விண்ணப்பிக்கலாம். முகப்பில் உள்ை, 

உங்கள் பதிவு எண்னணப் (Register number) 

தபாடாக் கூடாது. 

இதில் உங்களுக்கு குழப்பம் இருந்தால், 

புரவிசிைல் சான்றிதழ் னவத்து 
விண்ணப்பிக்கவும். 

For Anna University Students 

Thanks – Mr.Aji 


