தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாலையம்
விளம்பர எண். 578
அறிவிக்லக எண்: 03/2021

நாள்: 05.02.2021

தமிழ்நாடு ததாட்டக்கலைப் பணிகளில் அடங்கிய ததாட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் மற்றும்

ததாட்டக்கலை அலுவைர் பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களில் தநரடி நியமனம் செய்வதற்கான
எழுத்துத் ததர்விற்கு 04.03.2021 அன்று வலர இலைய வழி மூைம் மட்டுதம விண்ைப்பங்கள்
வரதவற்கப்படுகின்றன.

எச்ெரிக்லக


ததர்வாலையத்தின்

சதரிவுகள்

அலனத்தும்

விண்ைப்பதாரரின்

தர

வரிலெப்படிதய தமற்சகாள்ளப்படுகின்றன.


சபாய்யான வாக்குறுதிகலளச் சொல்லி, தவறான வழியில் தவலை வாங்கித்
தருவதாகக் கூறும் இலடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும் கவனமாக
இருக்குமாறு எச்ெரிக்கப்படுகின்றனர்.



இது தபான்ற தவறான மற்றும் தநர்லமயற்றவர்களால் விண்ைப்பதாரருக்கு
ஏற்படும் எவ்வித இழப்புக்கும் ததர்வாலையம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது.



இலையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அலனத்துத் தகவல்களுக்கும்
விண்ைப்பதாரதர

முழுப்

சபாறுப்பாவார்.

விண்ைப்பதாரர்,

ததர்விற்கு

இலையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்சபாழுது, ஏததனும் தவறு ஏற்படின், தாங்கள்
விண்ைப்பித்த

இலையச்தெலவ

லமயங்கலளதயா

லமயங்கலளதயா குற்றம் ொட்டக் கூடாது. விண்ைப்பதாரர்

/

சபாதுச்

தெலவ

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட

இலையவழி விண்ைப்பத்திலன இறுதியாக ெமர்ப்பிக்கும் முன்னர், நன்கு ெரிபார்த்தப்
பின்னதர ெமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.

விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) செலுத்தி

தங்களது அடிப்பலட விவரங்கலள நிரந்தரப்பதிவு மூைமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு செய்து சகாள்ள
தவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முலறயில் பதிவு செய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து

5 வருட காைங்களுக்கு செல்ைத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்லதச் செலுத்தி
புதுப்பித்துக் சகாள்ள தவண்டும்.
கருதப்படமாட்டாது.

நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ைப்பமாக

2

பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள்
காலிப்

பணியின் சபயர் மற்றும்

பதவியின் சபயர்

பணியிடங்களின்

பணிக்குறியீட்டு எண்

ெம்பள ஏற்ற முலற

எண்ணிக்லக

ததாட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்

28
(*2

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 3018)

முன்சகாைரப்பட்ட
காலிப்பணியிடங்கள்

தமிழ்நாடு ததாட்டக்கலைப் பணி

(நிலை 22)

உட்பட)

(குறியீட்டு எண்: 104)

ததாட்டக்கலை அலுவைர்

ரூ.56,100-1,77500/-

169 (**8

முன்சகாைரப்பட்ட

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 3001)

காலிப்பணியிடங்கள்
உட்பட)

ரூ.37,700-1,19,500/(நிலை 20)

குறிப்பு:குறிப்பிட்டு சொல்ைப்பட்டிருந்தாைன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லகயானது
ததாராயமானதாகும்.

தமலும்

காலிப்பணியிடங்களின்

எண்ணிக்லக

மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும்.

விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் காண்க.
2. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல்
* ததாட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் பணிக்காை முன்சகாைரப்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் -2

சபாதுப்பிரிவு (சபாது) (குலறபார்லவ) -1
சபாதுப்பிரிவு (சபாது) (காது தகளாலம/செவித் திறன் குலறப்பாடு) -1

**ததாட்டக்கலை அலுவைர் பணிக்காை முன்சகாைரப்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் – 8

சபாதுப்பிரிவு (சபாது) (காது தகளாலம/செவித் திறன் குலறப்பாடு) -1
சபாதுப்பிரிவு (சபாது) (குலறபார்லவ) -1
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (சபாது) (லக.கா.இ.கு/சதா. தநா.கு/ கு.த/அ.வீ.பா) – 1
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லீம்) (சபாது) (லக.கா.இ.கு/சதா. தநா.கு/ கு.த/அ.வீ.பா) – 1
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் /சீர் மரபினர்(சபாது) (காது தகளாலம/செவித் திறன் குலறப்பாடு) -1
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர் மரபினர் (சபாது) (குலறபார்லவ) -1
ஆதிதிராவிடர் (சபாது) (காது தகளாலம/செவித் திறன் குலறப்பாடு) -1
ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்) (சபாது) (குலறபார்லவ) -1

26 சமாத்தம்

1 ஆதி (சப) (த.வ.க)

1 ஆதி (சப)

1 ஆதி.(சபாது) (த.வ.க)

1 ஆதி.(சபாது)

1 மி.பி.வ /சீ.ம (சப)

1 மி.பி.வ/சீ.ம/(சபாது) த.வ.க

3 மி.பி.வ/சீ.ம/(சபாது)

1 பி.வ.மு(சபாது) (த.வ.க

1 பி.வ (மு)(சபாது)

2 பி.வ.(சப)

1 பி.வ (சபாது) (கு.பா)

3 பி.வ (சபாது)

1 சபாது (சப) (த.வக)

1 சபாது (சப)

1 சபாது.பி.(சபாது) (த.வ.க)

6 சபாது.பி.(சபாது)

தற்தபாலதய காலிப்பணியிடம் -26

– அமிை வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்தடார்.

4 பி.வ. (மு)(சபாது)
2 பி.வ. (மு) (சபாது) (த.வ.க
18 மி.பி.வ/சீ.ம (சபாது)

1 ப.ப(சபாது)

1 ப.ப.(சப) த.வ.க

161 சமாத்தம்

விரிவாக்கம்:- சபாது.பி – சபாதுப்பிரிவு; பி.வ - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; பி.வ. (மு) - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்

(முஸ்லீம்); மி.பி.வ /சீ.ம - மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் /சீர் மரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர்; ஆதி.(அ) -

ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்); ப.ப – பட்டியல் பழங்குடியினர்; சபா- சபாது; சப- சபண்கள்; த.வ.க – தமிழ் வழிக்

கல்வி; கு.பா – குலறபார்லவ; கா.தக - காது தகளாலம; செ.தி.கு - செவித் திறன் குலறப்பாடு; லக.கா.இ.கு – லக

கால் இயக்கக் குலறபாடு; சதா. தநா.கு - சதாழுதநாயிலிருந்து குைமலட ந்ததார் கு.த – குள்ளத் தன்லம அ.வீ.பா
1

கு.த/அ.வீ.பா

மி.பி.வ/சீ.ம(சபாது) (லக.கா.இ.கு/சதா. தநா.கு/

4 மி.பி.வ/சீ.ம(சபாது) (தவக)

1 பி.வ.(சப) (லக.கா.இ.கு/சதா. தநா.கு/ கு.த/அ.வீ.பா

பி.வ(சப)

பி.வ.(சபாது) கா.தக/செ.தி.கு

1 ஆ.தி.(அ) (சப) (த.வ.க)

9

1

பி.வ.(சபாது)த.வ.க

3 பி.வ(சப) த.வ.க

7

21 பி.வ.(சபாது)

2 சபாது .பி(சப) த.வ.க

13 சபாது .பி( (சப)

1 ஆ.தி.(அ)( சப)

1 ஆ.தி.(அ)(சபாது) த.வ.க

2 ஆ.தி.(அ)(சபாது)

1 ஆ.தி (சப) (லக.கா.இ.கு/சதா. தநா.கு/ கு.த/அ.வீ.பா)

1 ஆ.தி (சப) (த.வ.க)

5 ஆ.தி (சப)

1 ஆ.தி (சபாது) (கு.பா)

1 சபாது .பி(சபாது) (கா.தக/செ.தி.கு)

4 ஆ.தி (சபாது) (த.வ.க)

சபாது.பி.(சபாது) (த.வ.க)

1 சபாது .பி(சபாது) (கு.பா)

7

26 சபாது.பி.(சபாது)

12 ஆ.தி.(சபாது)

1 மி.பி.வ /சீ.ம (சப) த.வ.க

8 மி.பி.வ /சீ.ம (சப)

3

தற்தபாலதய காலிப்பணியிடம் -161

4

3. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் தநரம்:அ
ஆ

அறிவிக்லக நாள்

05.02.2021

இலையதளம் மூைம் விண்ைப்பங்கள்

04.03.2021

ெமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி நாள்
06.03.2021

வங்கி (ஸ்தடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா/ எச்.டி.எப்.சி.
இ

வங்கி) மூைம் கட்டைம் செலுத்துவதற்கான
இறுதி நாள்
எழுத்துத் ததர்வு நலடசபறும் நாள் மற்றும் தநரம்
தாள் – 1 ததாட்டக்கலை (பட்டப்படிப்புத் தரம்)

18.04.2021
முற்பகல் 10.00 மணி முதல்
பிற்பகல் 1.00 மணி வலர.

ததாட்டக்கலை அலுவைர்

தாள் – 2 சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்)

18.04..2021
பிற்பகல் 3.00 மணி முதல்

தாள் – 2 சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்)
ததாட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்

தாள் – 1 ததாட்டக்கலை (பட்டதமற்படிப்புத் தரம்)

பிற்பகல் 05.00 வலர.
19.04.2021
முற்பகல் 10.00 மணி முதல்
பிற்பகல் 1.00 மணி வலர.

குறிப்பு:இத் ததர்வின் செயல்பாடுகளுக்கான உத்ததெ காை நிர்ையம் சதாடர்பாக பிற்தெர்க்லக – IV-ஐ காண்க.
4. தகுதிகள்
வயது வரம்பு (01.07.2021 அன்றுள்ளபடி)
வ.
எண்.
1

விண்ைப்பதார்களின் இன வலககள்

அதிகபட்ெ வயது

இரு பதவிகளுக்கும்
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.,
பி.வ.(மு) மற்றும் அலனத்து வகுப்புகலளயும்

வயது வரம்பு இல்லை

ொர்ந்த ஆதரவற்ற விதலவகள்
2

“ஏலனதயார்” [ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ., பி.வ.(மு தவிர]
ததாட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்

30 வயதிலன பூர்த்தி அலட ந்தவராக
இருக்க கூடாது
30 வயதிலன பூர்த்தி அலட ந்தவராக
இருக்க கூடாது [ததாட்டக்கலைப்

ததாட்டக்கலை அலுவைர்

பாடப் பிரிவில் பட்ட தமற்படிப்பு
அல்ைது முலனவர் பட்டம்
சபற்றவர்கள் 32 வயதிலன பூர்த்தி
அலடந்தவராக இருக்க கூடாது..
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விளக்கம்:“ உச்ெ வயது வரம்பு இல்லை” என்றால் விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்லக சவளியிடப்பட்ட
நாளன்தறா/ பதவிக்கு சதரிவு செய்யப்பட்ட நாளன்தறா மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட நாளன்தறா 59
வயதிலன பூர்த்தி செய்திருக்க கூடாது.
குறிப்பு:(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) தவிர “ஏலனதயார்” மாநிை, மத்திய அரசில்
ஐந்தாண்டுகள் அல்ைது அதற்கு தமற்பட்டு முலறயான பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் இப்பதவிக்குரிய
வயது

வரம்பிற்குள்

இருந்தாலும்,

இப்பதவிக்கு

விண்ைப்பிக்கத்

தகுதியற்றவர்கள்

ஆவார்கள்.

விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 3(F) ஐக் காண்க.
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]
வயது வரம்புச் ெலுலக
நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத் திறனாளிகள்:நிர்ையிக்கப்பட்ட

வயது

வரம்பிற்கு

தமல்

பத்தாண்டு

வலர

வயது

வரம்புச்

ெலுலக

சபறத்

தகுதியுலடயவராவார்கள்
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]
(i) முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு
அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) தவிர ஏலனய வகுப்பிலனச்
ொர்ந்தவர்களுக்கு 48 வயது வலர ெலுலக வழங்கப்படும்.
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]
ஆ) ஏற்கனதவ ஏததனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதாரர்,
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுலகலயப் சபற முடியாது.
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]
ஆ) கல்வித்தகுதி ( 05.02.2021 அன்றுள்ளபடி)
விண்ைப்பதாரர்கள் கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பட்டப்படிப்பிலன/ முதுகலைப் பட்டப் படிப்பு அல்ைது அதற்கு
இலையான படிப்பிலன பல்கலைக் கழக மானியக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகம் அல்ைது
பல்கலைக் கழக மானியக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திடமிரு ந்து சபற்றிருக்க தவண்டும்.
பதவியின் சபயர்

ததாட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்

ததாட்டக்கலை அலுவைர்

கல்வித்தகுதி
Must possess a degree in M.Sc., Horticulture (or)
M.Sc., Fruit Science (or)
M.Sc., Floriculture and Landscaping (or)
M.Sc., Vegetable Science (or)
M.Sc., Spices / Plantation and Medicinal and
Aromatic Plants.
Must possess a degree in B.Sc., Horticulture.

குறிப்பு
1.

நிர்ையிக்கப்பட்ட முதுகலை/இளங்கலைப் பட்டம் கல்வித் தகுதியிலன 10+ 2 (அதற்கு இலையானத் தகுதி) +
இளங்கலைப் பட்டம் + முதுகலைப்பட்டம் [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016,
பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு சபற்றிருக்க தவண்டும்]. பட்டப்படிப்பு/ பட்டதமற்படிப்பிற்கான இறுதி ததர்வு
முடிவு சவளியிடப்பட்ட நாளானது அறிவிக்லக நாளன்தறா அல்ைது அதற்கு முந்லதய நாளாகதவா
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கதவண்டும். (தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4)
(iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).

6

2.

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதிகளுக்கான இலைக் கல்வித் தகுதி அறிவிக்லகயின் பிற்தெர்க்லக –II ல்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

3.

இலைக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிலம தகாரும் விண்ைப்பதாரர் இலைக்கல்வி என
அறிவிக்கப்பட்ட அரொலையிலன ொன்றாவைமாக ெமர்ப்பிக்கும் பட்ெத்தில் அவ்வரொலையானது
ததர்வுக்கான அறிவிக்லக நாளன்தறா அல்ைது அதற்கு முன்னதாகதவா சவளியிடப்பட்டிருக்க தவண்டும் .
தமலும், அவ்வரொலையிலன ததர்வாலையம் தகாரும் சபாழுது ெமர்ப்பிக்க அல்ைது பதிதவற்றம் செய்ய
தவண்டும்.

தவறும் பட்ெத்தில் அவ்விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.

அரொலை

இத்ததர்வின் அறிவிக்லக நாளுக்கு பிறகு சவளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது .
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 9ன் குறிப்பிலனக் காண்க].
(இ) உடற்தகுதி ொன்றிதழ்
பணி நியமனதிற்காக சதரிவு செய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்
உடற்தகுதிச் ொன்றிதலழச் ெமர்பிக்க தவண்டும்.
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பார்லவயின் தரம்

உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிவம்

பார்லவ தரம்–III

செயல் அலுவைர் பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள
படிவம்.

நிறக்குருடு குலறபாடு உள்ளவர்கள் இப்பதவிக்கு தகுதியற்றவராவர். சதரிவிற்கு வரும் கண்பார்லவ

குலறபாடுலடய விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த கண் மருத்துவ நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்லவத்
தகுதிச் ொன்றிதலழப் சபற்று ெமர்ப்பிக்க தவண்டும்.
(ஈ) தமிழ் சமாழியில் தகுதி

விண்ைப்பதாரர்கள் தபாதுமான தமிழறிவு சபற்றிருக்க தவண்டும். (தமலும் விவரங்களுக்கு

“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில்” உள்ள பத்தி 14(I)-ஐ காண்க).

5. கட்டைம்
அ)

பதிவுக் கட்டைம்
நிரந்திரப்

பதிவுக்கட்டைம்

(அ.ஆ(நி)

எண்.32,

பணியாளர்

(ம)

நிர்வாக

சீர்திருத்தத்துலற,

நாள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியலமக்கப்பட்ட கட்டைம்)

ரூ.150/-

குறிப்பு
நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுறாத விண்ைப்பதாரர்கள்,
இத்ததர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து விைக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர்
ஆ)

ததர்வுக் கட்டைம்
குறிப்பு
கீதழ

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ததர்வுக்கட்டைச்

ெலுலக

சபற

தகுதியுலடயவர்கள்

தவிர

பிற

விண்ைப்பதாரர்கள், இலையவழி விண்ைப்பத்லதச் ெமர்ப்பிக்கும்தபாது ததர்வுக்கட்டைம் செலுத்த

ரூ.200/-

தவண்டும்.

குறிப்பு

(1) விண்ைப்பதாரர் தங்களுலடய ஒரு முலறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்லை இலைப்பது
கட்டாயமாகும். பதயாசமட்ரிக் உள்ளிட்ட ஆதார் எண்ணுடன் சதாடர்புலடய தகவல்கள்,
விண்ைப்பதாரர் அலடயாளம் காணும் தநாக்கத்திற்காக மட்டுதம பயன்படுத்தப்படும்.
ததர்வாலையம்

அத்தகவல்கலள

தெமிக்கதவா,

யாருடனும்

பகிரதவா

செய்யாது.

விண்ைப்பதாரர் ஒருமுலறப்பதிவில் தங்களது ஆதார் எண்ணிலன இலைப்பதற்கான
ஒப்புதலை அளிக்குமாறு தகட்டுக் சகாள்ளப்படுகின்றனர். விண்ைப்பதாரரின் உண்லமத்
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தன்லமயிலன உறுதி செய்வதற்காக மட்டும் Central Identities Data Repository-க்கு ஆதார்

சதாடர்புலடய விவரங்கலள ததர்வாலையம் பகிர்ந்துக் சகாள்ளும். வருங்காைத்தில்
விண்ைப்பிக்க இருக்கும் விண்ைப்பதாரர் அலனவரும் புதிதாக ஒருமுலறப் பதிவு
எண்லை உருவாக்குவதற்கும் / புதுப்பிப்பதற்கும் / ஏற்கனதவ பயன்பாட்டில் உள்ள
ஒருமுலறப்

பதிவில்

விண்ைப்பிப்பதற்கும்

உள்

நுலழவதற்கும்,

ஆதார்

எந்த

எண்ணிலன

ஒரு

ததர்வு

இலைப்பது

அறிவிக்லகக்காக

கட்டாயமானதாகும்.

“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில்” உள்ள பத்தி 2(B)-ஐ காண்க.

(2) ஒருமுலறப்பதிவு என்பது பதிவு செய்தநாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வலர செல்லுபடியாகும்.
ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுலறப்பதிவிலன (One Time
Registration), அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திலனச் செலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக்

சகாள்ள தவண்டும். ஒருமுலறப்பதிவு என்பது ததர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து
மாறுபட்டதாகும். விண்ைப்பதாரர் ததர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு ததர்விற்கும்,
தனித்தனிதய

இலையவழியில்

விண்ைப்பிக்க

[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ காண்க].

தவண்டும்.

(3) நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்து பதிவுக்கட்டைமான ரூ50/- 01.03.2017க்கு முன் செலுத்தி

தற்தபாது அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள மற்றும் 01.03.2017 பின் ரூ.150/- செலுத்தி
நிரந்திர பதிவிலன செய்தவர்கள் பதிவுக் கட்டைம் செலுத்த விைக்களிக்கப்படுவார்கள்.

ததர்வுக் கட்டைச் ெலுலக:வலக

ெலுலக

1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),

கட்டைம் செலுத்த ததலவயில்லை

2) பழங்குடியினர்

கட்டைம் செலுத்த ததலவயில்லை

3) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ சீர்மரபினர்

மூன்று முலற மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத்
ததலவயில்லை

4) இஸ்ைாமியரல்ைாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் /

மூன்று முலற மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத்

பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்ைாமிய வகுப்பினர்

ததலவயில்லை

5) முன்னாள் இராணுவத்தினர்

இரண்டு முலற மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத்
ததலவயில்லை.

6) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய

கட்டைம் செலுத்தத் ததலவயில்லை.

மாற்றுத்திறனாளிகள்
7) ஆதரவற்ற விதலவகள்

கட்டைம் செலுத்தத் ததலவயில்லை.

குறிப்பு

(i)

முந்லதய

விண்ைப்பங்களில்

தகாரப்பட்ட

உரிலமகளின்

ததர்வுக்கட்டை இைவெ வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்லக கைக்கிடப்படும்.

அடிப்பலடயில்,

சமாத்த

(ii) விண்ைப்பதாரர் சபறும் இைவெ வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்லகயானது சதரிவின் எந்நிலையிலும்
ததர்வாலையத்தால் ெரிபார்க்கப்படும்.

(iii) விண்ைப்பதாரர் தம்முலடய முந்லதய விண்ைப்பங்கள் சதாடர்பான தகவல்கலள மலறத்து
விண்ைப்பக் கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து கட்டைவிைக்குத் தவறாகக் தகாரும்பட்ெத்தில்,

அவருலடய விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதுடன், ததர்வாலையத்தால் நடத்தப்படும் ததர்வுகள் /
சதரிவுகளில் கைந்துசகாள்வதிலிருந்து ஒரு வருட காைத்திற்கு விைக்கி லவக்கப்படுவார்.
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(iv) விண்ைப்பதாரர் ததர்வுக் கட்டைவிைக்கு சதாடர்பான இைவெ ெலுலகலயப் சபறுவதற்கு

“ஆம்” அல்ைது “இல்லை” என்ற விருப்பங்கலள கவனமாக ததர்வு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
விண்ைப்பம் சவற்றிகரமாக ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர், சதரிவு செய்யப்பட்ட விருப்பங்கலள
மாற்றம் செய்யதவா, திருத்தம் செய்யதவா இயைாது.

(v) விண்ைப்பதாரர், விண்ைப்பதாரர்களின் தன்விவரப் பக்கத்தின் Application History-ல்

ததான்றும் தகவல்கலளப் சபாருட்படுத்தாமல் ததர்வுக் கட்டைச் ெலுலக இதுவலர எத்தலன முலற
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது

என்பலத

தங்களின்

லவத்துக்சகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
(vi)

சொந்த

நைன்

கருதி

கைக்கிட்டு

கட்டைச்ெலுலக தகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பமானது (விண்ைப்பிக்கப்பட்ட

பதவிகலளப் சபாருட்படுத்தாமல்) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த இைவெ
வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்லகயிலிருந்து ஒரு வாய்ப்பு குலறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.

(vii) அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இைவெ வாய்ப்புகலள சபற்றுக்சகாண்ட விண்ைப்பதாரர் /

ததர்வுக் கட்டைச் ெலுலகலய சபற விரும்பாத விண்ைப்பதாரர் / ததர்வுக் கட்டைச் ெலுலகக்கு
தகுதியற்ற விண்ைப்பதாரர் ததர்வுக் கட்டைச் ெலுலக சதாடர்பான தகள்விக்கு எதிராக “இல்லை”

என்ற விருப்பத்திலன சதரிவு செய்ய தவண்டும். அவ்விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட ததர்வுக்
கட்டைம் செலுத்தும் முலற மூைம் ததலவயான கட்டைத்திலன பின்னர் செலுத்தைாம்.
(viii)

விண்ைப்பதாரர்

நிர்ையிக்கப்பட்ட

ததர்வுக்

கட்டைத்துடன்

குறித்த

விண்ைப்பத்திலன ெமர்ப்பிக்கவில்லைசயன்றால், விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.

தநரத்திற்குள்

6. ததர்வுக் கட்டைம் செலுத்தும் முலற



ததர்வுக் கட்டைம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு மட்டும்) இலையவழியில் (இலைய வங்கி, பற்று
அட்லட, கடன் அட்லட) செலுத்த தவண்டும் அல்ைது விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் இலையவழி
விண்ைப்பத்தில் சதரிவு செய்தவாறு விண்ைப்பம் ெமர்ப்பித்த இரண்டு நாட்களுக்குள் ஸ்தடட் பாங்க்
ஆப் இந்தியா/ எச்.டி.எப்.சி. வங்கி மூைம் செலுத்த தவண்டும்.




விண்ைப்பதாரர்கள் தெலவக் கட்டைமும் தெர்த்து செலுத்த தவண்டும்.
விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் ெலுலகக்கான தகுதியின் அடிப்பலடயில்தான் ததர்வுக்கட்டைம்
செலுத்துவதிலிருந்து விைக்கு சபற முடியும்.



இலையவழியில் ததர்வுக் கட்டைம் செலுத்தாமல், தநரடியாக செலுத்தும் வலரவு காதொலை /
அஞ்ெைக காதொலை தபான்றலவ ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தலகய விண்ைப்பங்கள்
நிராகரிக்கப்படும்.



ததர்வுக் கட்டைச் ெலுலக தகாரும் விண்ைப்பதாரர்கலளத் தவிர ஏற்கனதவ நிரந்தர பதிவு செய்த
விண்ைப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட ததர்வுக் கட்டைத்லத செலுத்த தவண்டும்.
நிரந்தரப் பதிவு முலறயில் பதிவு செய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு முலறயில் பதிவு செய்த
நாளிலிருந்து 5 வருட காைத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் செலுத்துவதற்கு மட்டும் விைக்கு அளிக்கப்படும்.
இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய ததர்வுக் கட்டைமாக கருதப்படமாட்டாது.
(ததர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில்” பத்தி – 2(V) ஐ
காண்க).
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7. ெலுலககள்
(i)

ஆதி திராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் / சீர்மரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுைாமிய வகுப்பினர்,
ஆதரவற்ற விதலவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர், நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத்
திறனாளிகள் மற்றும் பிற வலகயிலனச் ொர்ந்தவர்களுக்கான வயது / தகுதி மற்றும் கட்டைச்
ெலுலககள் குறித்த விவரங்கள் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி 3(D),5 & 6 ஐக்
காண்க.

(ii) தமதை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுலகலய தகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய ஆதாரங்கலள
ததர்வாலையம் தகாரும்தபாது ெமர்ப்பிக்க தவண்டும். ெமர்ப்பிக்கத் தவறினால் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.
குறிப்பு:
முன்னாள் இராணுவத்தினர், ஏததனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டு விட்டால்,
பின்னர், தவறு எந்த நியமன நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுலகலய தகார முடியாது.
(தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள் ெட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு)

8. ததர்வுத்திட்டம் (சகாள்குறி வலக மற்றும் தநர்முகத் ததர்வு:அ) ததாட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்
பாடம்

காை அளவு

அதிகபட்ெ

சதரிவிற்குத் தகுதி சபற

மதிப்சபண்கள்

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

“ஏலனதயார்”

பி.வ. ( மு.தவிர)

மற்றும் பி.வ.(மு)

1.

தாள் 1 ததாட்டக்கலை

(முதுகலைப்படிப்புத் தரம் ) 200 வினாக்கள்
குறியீட்டு எண்.279
2.

3 மணி தநரம்

300

2 மணி தநரம்

200

தாள் 2 சபாது அறிவு (100 வினாக்கள்)

குறியீட்டு எண்.003
(சபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்)
75 வினாக்கள்
திறனாய்வுத் ததர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்)
(25 வினாக்கள்)
3.

தநர்முகத் ததர்வு மற்றும் ஆவைங்கள்

சமாத்தம்

70
570

171

228
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ததாட்டக்கலை அலுவைர்:பாடம்

காை

அதிகபட்ெ

சதரிவிற்குத் தகுதி சபற

அளவு

மதிப்சபண்கள்

குலறந்தபட்ெ மதிப்சபண்கள்
ஆ.தி., ஆ.தி(அ),

“ஏலனதயார்”

ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம.,
பி.வ.( மு.தவிர)

மற்றும் பி.வ.(மு)

1.

தாள் 1 ததாட்டக்கலை

(இளங்கலைப் பட்டப்படிப்புத் தரம் ) 200 வினாக்கள்
குறியீட்டு எண். 278
2.

3 மணி

300

தநரம்

தாள் 2 சபாது அறிவு (100 வினாக்கள்)

குறியீட்டு எண்.003 (சபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத்
தரம்) 75 வினாக்கள்

2 மணி
தநரம்

திறனாய்வுத் ததர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்)

171

228

200

(25 வினாக்கள்)
3.

தநர்முகத் ததர்வு மற்றும் ஆவைங்கள்

70

சமாத்தம்

570

குறிப்பு: (இரு பதவிகளுக்கும்)
(i)

தாள் 1-ற்கான வினாத்தாள் ஆங்கிைத்தில் மட்டும் அலமக்கப்படும் (சபாது அறிவு)தாள் 2-ற்கான
வினாத்தாள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைத்தில் அலமக்கப்படும்.

(ii) ததர்வாலையத்தால் நடத்தப்படும் தபாட்டித் ததர்வுகளுக்கு ஆஜராகும்தபாது பின்பற்ற தவண்டிய
வழிமுலறகள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுலறயில் பத்தி 17ஐ காண்க.
(iii) தமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்லகயின் பிற்தெர்க்லக III –ல் உள்ளது.
9. சதரிவுசெய்யும் முலற
சதரிவு இரண்டு நிலைகலள உலடயது.

1. எழுத்துத் ததர்வு 2. தநர்காைல் ததர்வு அலமந்த

வாய்சமாழித் ததர்வு இறுதி சதரிவானது விண்ைப்பதாரர்கள் எழுத்துத் ததர்விலும், வாய்சமாழித் ததர்விலும்
தெர்த்து சபற்ற சமாத்த
தமற்சகாள்ளப்படும்.

மதிப்சபண்கள் பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில்

விண்ைப்பதாரர் எழுத்துத் ததர்வின் அலனத்து பாடங்களிலும் வாய்சமாழித் ததர்விலும்

கைந்துசகாள்வது கட்டாயமாகும். எழுத்துத் ததர்வின் ஏததனும் ஒரு பாடத்தில் ததர்வு எழுதாத (எழுத தவறி
இருந்தாலும்) விண்ைப்பதாரர் அத்சதரிவிற்கான குலறந்தபட்ெ மதிப்சபண்கலள சபற்றிருந்தாலும் கூட
சதரிவு செய்யப்பட தகுதியானவராக கருதப்படமாட்டார். “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி
18(B) ஐக் காண்க.
குறிப்பு:ததாட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் பதவிக்கான 2 முன்சகாைர்வு காலிப் பணியிடங்களுக்கும்,
ததாட்டக்கலை

அலுவைருக்கான

8

முன்சகாைர்வு

காலிப்

பணியிடங்களுக்கும்

முதலில்

சதரிவு

செய்யப்படுவார்கள். [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27-ல்
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]

இரண்டாவதாக

ததாட்டக்கலை

உதவி

இயக்குநர்

பதவிக்கான

26

காலிப்

11

பணியிடங்களுக்கும், ததாட்டக்கலை அலுவைருக்கான 161 காலிப் பணியிடங்களுக்கும் விண்ைப்பதாரர்கள்
சதரிவு செய்யப்படுவார்கள்.
10. ததர்வு லமயங்கள்
கீழ்காணும் ததர்வு லமயங்களில் எழுத்துத் ததர்வு நலடசபறும்.
வரிலெ எண்

லமயத்தின் சபயர்

லமயக் குறியீட்டு எண்

1.

சென்லன

0101

2.

மதுலர

1001

3.

தகாயம்புத்தூர்

0201

4.

திருச்சிராப்பள்ளி

2501

5.

திருசநல்தவலி

2601

6.

தெைம்

1701

7.

தஞ்ொவூர்

1901

குறிப்பு:
(i)

தமற்குறிப்பிட்டுள்ள ததர்வு லமயங்களில் ஏததனும் ஒன்றிலன விண்ைப்பதாரர்கள் எழுத்துத்
ததர்விற்காக ததர்ந்சதடுக்க தவண்டும்.

(ii) ததர்வு

லமயத்லத

மாற்ற

அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

(தமலும்

விவரங்களுக்கு

“

விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் 17(A)(ii) ஐக்” காண்க)
(iii) ததர்வு லமயங்களின் எண்ணிக்லகலயக் கூட்டதவா, குலறக்கதவா அல்ைது விண்ைப்பதாரர்கலள
தவறு லமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யதவா ததர்வாலையத்திற்கு உரிலமயுண்டு.
(iv) விண்ைப்பதாரர்கள் ததர்வு எழுதுவதற்கும்/ ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்புக்கும்/ கைந்தாய்விற்கும் தங்களது
சொந்த செைவில் வரதவண்டும்.

11. அ) பணி விவரங்கள்
விண்ைப்பதாரர், இலைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாது, இந்திய அரசின் அல்ைது இந்தியாவில்
உள்ள ஒரு மாநிை அரசின் பணியில் அல்ைது உள்ளாட்சி அலமப்புகள் அல்ைது பல்கலைக்கழகங்கள் அல்ைது
இந்திய அரசின் அல்ைது இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநிை அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அலமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு
ொர்புள்ள நிறுவனங்கள் அல்ைது சபாதுத்துலற நிறுவனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்ைது தற்காலிகப்
பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த விவரத்திலன ததர்வாலையத்திற்கு சதரிவித்தல் தவண்டும்.
விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த உண்லமலய மலறக்கும் பட்ெத்தில், அவரது விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
விண்ைப்பதாரர், தங்களுலடய விண்ைப்பங்கலள துலறத்தலைவர் வாயிைாகதவா அல்ைது தாம்
வகித்து வரும் பதவிக்கு நியமனம் செய்வதற்கு தகுதி சபற்ற அலுவைர் மூைமாகதவா அனுப்பத் ததலவயில்லை.
மாறாக, தமது துலறத்தலைவருக்கு, தாம் ததர்வாலையத்தின் எந்தத் ததர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கிறார் என்பலத
எழுத்து மூைம் சதரிவித்து, சதரிவாகும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 14 (p) -ல்
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு தலடயின்லமச் ொன்றிதலழ ெமர்பிக்க தவண்டும்.
ஆ) குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்லககள் சதாடர்பான உறுதிசமாழி

(i) இலைய வழி விண்ைப்பத்தில் நிலுலவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு நடவடிக்லககள் பற்றி
சதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான முதல் தகவல் அறிக்லகயின் நகலை / குற்றக்
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குறிப்பாலையின் நகலை (தநர்வுக்தகற்ப) கண்டிப்பாகப் பதிதவற்றம் / ெமர்ப்பிக்க தவண்டும். தகாரும்சபாழுது
தமற்கண்ட ஆவைங்கலள ெமர்ப்பிக்கத் தவறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
(ii) விண்ைப்பதாரர்கள்,

தங்கள்

மீதான

குற்றவியல்

நடவடிக்லககளில்

குற்றத்

தீர்ப்பு

/

ஒழுங்கு

நடவடிக்லககளில் தண்டலை விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்களது இலைய வழி விண்ைப்பத்தில்
சதரிவிப்பதுடன், தகாரும்தபாது சதாடர்புலடய நீதிமன்ற ஆலை அல்ைது ஒழுங்கு நடவடிக்லகயிலிருந்து
விடுவிக்கப்பட்ட ஆலையிலன பதிதவற்றம் / ெமர்ப்பிக்க தவண்டும். தமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்லள
ெமர்ப்பிக்கத் தவறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
(iii) தலடயின்லமச் ொன்றிதலழ ெமர்ப்பித்த பிறதகா அல்ைது இலைய வழி விண்ைப்பத்திலன ெமர்ப்பித்த
பிறதகா, நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுலமயாக நிலறவலடவதற்கு முன் வலர உள்ள சதரிவு பணிகளின்
எந்த ஒரு நிலையின் தபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏததனும் குற்றவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாதைா /
ஒழுங்கு நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டிருந்தாதைா, அவர் குற்றத்தீர்ப்பு / தண்டலை ஏதும் சபற்றிருந்தாதைா,
ததர்வாலையத்தால் ஆவைங்கலளப் பதிதவற்றம் / ெமர்ப்பிக்கக் தகாரும் நிலையில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது
குறித்த

உண்லம

அறிவுலரயிலன

விவரங்கலள,
கலடபிடிக்கத்

ததர்வாலையத்திற்குத்
தவறினால்

அத்தலகய

சதரிவித்தல்

தவண்டும்.

தமலும்,

விண்ைப்பதாரர்களுலடய

இந்த

விண்ைப்பம்

ததர்வாலையத்தால் இரத்து செய்யப்பட்டு, ஓராண்டுக்கு ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கி லவக்கப்படுவர்.
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் 14 (S) உள்ளவாறு )
12. சபாதுவான தகவல்கள்
A) இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்.
B) (i) தமிழ்வழிக்கல்வி மூைம் படித்த நபர்களுக்கு, மாநிைத்தின் கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிலம
அடிப்பலடயில் நியமனம் செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)- ல் சொல்ைப்படுவதாவது:
தமிழ் வழியில் படித்த நபர் என்றால், மாநிைத்தில் தநரடி நியமனத்தின் வாயிைாக நிரப்பப்படும்
பதவிகளுக்கான சிறப்பு விதிகளில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வலர தமிழ் வழியில்
படித்தவராவார்.
(ii) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிலம தகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான
ொன்றாவைமாக,

பத்தாம்

வகுப்பு,

பன்னிரண்டாம்

வகுப்பு

மாற்றுச்ொன்றிதழ்

/

தற்காலிகச்ொன்றிதழ் / பட்டச்ொன்றிதழ் / மதிப்சபண்பட்டியல் / நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்
தகுதியிலன விண்ைப்பதாரர் தமிழ் வழியில் பயின்றுள்ளார் என பதிவு செய்யப்பட்டு, குழுமம்
அல்ைது பல்கலைக்கழகம் அல்ைது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட பட்டச் ொன்றிதழ் /
பட்ட தமற்படிப்புச் ொன்றிதழிலன பதிதவற்றம் செய்ய தவண்டும்.
(iii) விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வலரக்கும் அலனத்துக் கல்வித்
தகுதியிலனயும் தமிழ் வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான ொன்றுகலள கட்டாயம்
பதிதவற்ற / ெமர்ப்பிக்க தவண்டும்.
உதாரைம்:ஒரு பதவிக்கு பட்டப் படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியாக இருப்பின், விண்ைப்பதாரர்
பத்தாம் வகுப்பு, தமல்நிலைக் கல்வி மற்றும் பட்டப் படிப்பிலன கட்டாயம் தமிழ் வழியில்
பயின்றிருக்க தவண்டும்.
ஒரு

பதவிக்கு

பட்டதமற்படிப்பு

நிர்ையிக்கப்பட்ட

கல்வித்

தகுதியாக

இருப்பின்,

விண்ைப்பதாரர் பத்தாம் வகுப்பு, தமல்நிலைக் கல்வி, பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட தமற்படிப்பிலன
கட்டாயம் தமிழ் வழியில் பயின்றிருக்க தவண்டும்.
(iv) தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான ொன்றாவைம் எதுவும் இல்லைசயனில், கல்வி
நிறுவனத்தின்

பதிவாளர்

அலுவைரிடமிருந்து

/

முதல்வர்

/

விண்ைப்பதாரர்களின்

தலைலமயாசிரியர்
விதிமுலறகளில்

/

ததர்வுக்

குறிப்பிட்டுள்ள

கட்டுப்பாட்டு
படிவத்தில்,
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நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வலரயிைான ஒவ்சவாரு கல்வித் தகுதிக்கும் ொன்றிதலழப்
சபற்று ெமர்ப்பிக்க தவண்டும்.
(v) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வலரயிைான அலனத்து கல்வித் தகுதிகலளயும் தமிழ் வழிக்
கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச் ொன்றிலன பதிதவற்ற / ெமர்ப்பிக்கத் தவறும்
பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
(vi) ஏததனும் ஒரு பாடத்லத பகுதிதநரமாக படித்ததற்காகதவா / ஏததனும் ததர்விலன தனித்
ததர்வராக எழுதியதற்காகதவா, தனியர் தமிழ் வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என ொன்றாவைம்
ஏததனும்

ெமர்ப்பித்தால்

ஏற்றுக்

சகாள்ளப்பட

மாட்டாது

என்பதுடன்

விண்ைப்பம்

நிராகரிக்கப்படும். (தமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகளில் உள்ள
பத்தி 14(R) ஐக்” காண்க)
C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, சென்லன உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுலரக்
கிலளயில்

ஏததனும்

வழக்குகள்

நிலுலவயில்

இருப்பின்,

அவற்றின்

மீதான

இறுதி

ஆலைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக சதரிவு செய்யப்படும்.
D) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(இ)-ல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஆதரவற்ற விதலவ மற்றும் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான
இடஒதுக்கீடு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது.
E) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபாடுலடய மாற்றுத்திறனாளிகள் :அரொலை (நிலை) எண்.20, மாற்றுத்திறனாளிகள் நைத்(DAP3-2) துலற, நாள் 20.06.2018-ன் படி
இப்பதவி

கீழ்க்காணும்

நிர்ையிக்கப்பட்ட

குலறபாடுலடய

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கும்

சபாருந்தும். [கு.பா – குலறபார்லவ; கா.தக - காது தகளாலம; செ.தி.கு - செவித் திறன் குலறப்பாடு;

லக.கா.இ.கு – லக கால் இயக்கக் குலறபாடு; சதா. தநா.கு -

சதாழுதநாயிலிருந்து

குைமலட ந்ததார்; கு.த – குள்ளத் தன்லம; அ.வீ.பா – அமிை வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்தடார்].
F)

நிர்ையிக்கப்பட்ட

குலறபாடுலடய

மாற்றுத்திறனாளிகள்,

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான

உரிலமகள் விதி, 2017-ல் (மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துலற (Divyangjan), ெமூக
நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அலமச்ெகம், இந்திய அரசு) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கீழ்காணும்
படிவத்தில் அரொலை (நிலை) எண்.28, மாற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) நைத்துலற, நாள்
27.07.2018-ல்,

வலரயறுக்கப்பட்டுள்ள

ொன்றிதழ்

வழங்கக்

கூடிய

தகுதி

வாய்ந்த

அலுவைரிடமிருந்து சபறப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிச் ொன்றிதலழ ெமர்ப்பிக்க தவண்டும்.
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் பத்தி 14(M)ஐக் காண்க).
G) தநரடி நியமனம் மூைம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குலறந்தபட்ெம் 30% சபண்களுக்காக
ஒதுக்கீட்டில்

சதரிவு

செய்யப்பட

ததர்ச்சியும்,

தகுதியும்

வாய்ந்த

தபாதிய

சபண்

விண்ைப்பதாரர்கள் கிலடக்கப் சபறாவிடில், அவர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அதத
வகுப்பினலர ொர்ந்த தகுதிவாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதாரர்கலளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும்.
(தமிழ்நாடு

அரசுப்பணியாளர்கள்

(பணி

முலறலமகள்)

ெட்டம்

2016,

பிரிவு

26(5)-ல்

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).
H) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிலம அடிப்பலடயில் அவர்களுக்சகன
ஒதுக்கப்பட்ட

இடங்களில்

விண்ைப்பதாரர்கள்

நிரப்பப்பட்ட

இருப்பின்

பிறகும்,

அவ்வகுப்பினர்களில்

அவ்விண்ைப்பதாரர்கள்,

ஆதிதிராவிட

தகுதி

வாய்ந்த

வகுப்பினர்களுக்காக

ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்சபண் தரவரிலெப்படி நிரப்பப்படுவர். அருந்ததியர்களுக்சகன
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ஒதுக்கப்பட்ட

பணியிடங்களுக்கு

தகுதிவாய்ந்த

விண்ைப்பதாரர்கள்

கிலடக்கப்சபறாவிடில்,

அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர் வகுப்லபச் ொர்ந்தவர்கலளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்நாடு

அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).
I) இலையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட தகாரிக்லககளுக்கான ஆவைச் ொன்றுகலள
ததர்வாலையம் தகட்கும் தநரத்தில் பதிதவற்ற / ெமர்ப்பிக்க தவண்டும். விண்ைப்பத்தில்
சதரிவிக்கப்படாமல்

பின்னர்

தகாரப்படும்

எந்தசவாரு

மாற்றமும்,

தகாரிக்லகயும்

ஏற்றுக்

சகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காைதநரத்திற்குள் ஆவைங்கலள பதிதவற்ற/ ெமர்ப்பிக்கத் தவறினால்
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
J)

கீழ்க்காணும்

உண்லமகலள

மலறக்கும்பட்ெத்தில்

விண்ைப்பதாரர்களின்

விண்ைப்பம்

நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ைப்பதாரர்கள் ததர்வாலையத்தால் நிரந்தரமாகதவா அல்ைது
தக்கசதன கருதப்படும் காைம் வலரயில் விைக்கிலவக்கப்படுவர். (i) முந்லதய ததர்வுகளில்
கைந்துசகாண்டது மற்றும் இைவெ ெலுலகலய பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு அல்ைது மத்திய மாநிை
அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி மன்றங்கள், சபாதுத் துலற நிறுவனங்கள், ெட்டத்தின்
வாயிைாக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள், அரசுத் துலற கழகங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் முதலியவற்றில்
முலறயாகதவா / தற்காலிகமாகதவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (iv) குற்றவியல் நிகழ்வுகள்,
லகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டலன சபற்றது. (v) மத்திய அரசுப் பணியாளர் ததர்வாலையம் /
மாநிை அரசுப் பணியாளர் ததர்வாலையங்களினால் ததர்வு எழுதும் உரிலம இரத்து செய்யப்பட்டது
அல்ைது தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது.
K) லகது செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், தவலைக்கு ஆட்கள் சதரிவு
செய்யும்
குற்ற

ஏததனும்
நடவடிக்லக

ஒரு

முகலமயினால்

(அல்ைது)

ஏததனும்

தலட
ஒழுங்கு

/

தகுதியின்லம
நடவடிக்லக

செய்யப்பட்டிருத்தல்,

சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/

முடிவுற்றிருத்தல், கிளர்ச்சி (அல்ைது) ஏததனும் அரசியைலமப்பில் பங்தகற்று பாராளுமன்ற / மாநிை
ெட்டெலப / உள்ளாட்சி ததர்தல்களில் பங்தகற்றல் ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புலடய தகவல்கலள,
விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அெல் / ஆலை / அரொலை/ துலற நடவடிக்லக
லகவிடப்பட்ட

அரொலை அல்ைது

இதர

ஆவைங்கலள

ததர்வாலைய வலைதளத்தில்

ொன்றிதழ்கள் பதிதவற்றம் செய்யும் தபாது தவறாமல் ெமர்ப்பிக்க தவண்டும். தமற்குறிப்பிடப்பட்ட
நிகழ்வுகள்

விண்ைப்பம்

ெமர்ப்பித்த

பின்னர்,

நியமனம்

சபறும்

காைம்

வலர

எப்தபாது

ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக ததர்வாலையத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட தவண்டும். தவறினால், தகுந்த
தண்டலனக்குரிய நடவடிக்லகலய ததர்வாலையம் எடுக்கும்.
L) இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, பாலினம்,வகுப்பு
பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பயிற்று சமாழி, உடற் தகுதி தபான்ற அடிப்பலடத் தகுதிகள் குறித்த தவறான
தகவல்

சகாண்ட

விண்ைப்பங்களும்

முழுலமயாக

நிரப்பப்படாத

விண்ைப்பங்களும்

நிராகரிக்கப்படும்.
M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி/ நியமனத்துக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்பட மாட்டாது.
விண்ைப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிவில் சபாதுவான தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத்
ததர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / தகவல்கள் மட்டுதம இத்ததர்வுக்கு
பரிசீலிக்கப்படும்.

இந்த

நியமனத்திற்கான

இலையவழி

விண்ைப்பத்தில்

ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட

ததலவயான விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக அல்ைது முழுலம சபறாதலவயாக இருந்தால்
அதற்கு ததர்வாலையம் சபாறுப்பாகாது.
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N) மூன்றாம் பாலினத்தவரின் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரொலை நிலை எண்.90, ெமூக நைம்
மற்றும் ெத்துைவுத் [sw8(2)] துலற, நாள். 22.12.2017-இல் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
O) மூன்றாம் பாலினத்தவரின் வகுப்பு நிர்ையம் -:
i) எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்ைாத மூன்றாம் இன பாலின விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது
இலைய வழி விண்ைப்பத்தில் அரொலை (நிலை) எண். 28, பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர், மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர் மற்றும் சிறுபான்லமயினர் நைத்துலற, நாள் 06.04.2015-ன்படி, மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிலனதயா அல்ைது ஏலனதயார் பிரிவிலனதயா ததர்வு செய்து
சகாள்ளைாம்.
ii) ொதிச் ொன்றிதழ் லவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர்
வகுப்பிலனச்

ொர்ந்த

மூன்றாம்

பாலின

விண்ைப்பதாரர்,

அவர்களது

ெமூகத்திலனச்

ொர்ந்தவர்களாகதவ கருதப்படுவர்.
iii) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்லபத் தவிர மற்ற
வகுப்பிலனச்ொர்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பலடயில் ொதிச்ொன்றிதழ் சபற்றுள்ள மூன்றாம்
பாலின விண்ைப்பதாரர், அவருலடய வகுப்பு (class) அல்ைது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய
இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு ொதகமாக ததான்றுகின்ற ஒன்லற, ஒருமுலறப் பதிவின் தபாதத
ததர்வு செய்ய தவண்டும். அதன் பிறகு, வகுப்லப எப்சபாழுதும் மாற்ற இயைாது.
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)ஐக் காண்க]
P) தவலைவாய்ப்பில் மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:1.

மூன்றாம்

பாலின

விண்ைப்பதார்களின்

சபண்

என

தன்லன

அலடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம் மற்றும்
சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் (ஆண் மற்றும் சபண்) ஆகிய இரண்டு இட
ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர்.
2.

மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்ைது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என
தன்லன அலடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70
ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் சபண்) கருதப்படுவர்.

தமிழ்நாடு மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கான நை வாரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட மூன்றாம்
பாலினத்தவர்கள் / மூன்றாம் பாலின ஆண்கள் / மூன்றாம் பாலின சபண்கள் ொன்றிதழ் சகாண்ட
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு மட்டுதம தமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும்.
13) ஏலனய முக்கிய அறிவுலரகள்
அ (விண்ைப்பதாரர்கள் ததர்விற்கான தங்களுலடய தகுதிகலள உறுதி செய்தல்:-ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும்
விண்ைப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுலரகலள நன்கு படித்த பின்னர் தாங்கள் அத்ததர்விற்கான
அலனத்துத் தகுதிகலளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி செய்து சகாள்ள தவண்டும். எழுத்துத் ததர்வு /
ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு / தநர்முகத் ததர்வு / கைந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்ைது சதரிவு செய்யப்பட்தடார்
பட்டியலில் தற்காலிகமாக விண்ைப்பதாரரின் சபயர் தெர்க்கப்படுவதால் மட்டுதம, ஒரு விண்ைப்பதாரர் பதவி
நியமனம் சபற உரிலம அளிக்கப்பட்டவராக மாட்டார். எனதவ, விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்ைா
நிலைகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றாதைா
ததர்வாலைய அறிவுலரகள் அல்ைது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும் பட்ெத்தில்,
எந்நிலையிலும்,

சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட

பின்னர்

கூட,

விண்ைப்பத்லத

நிராகரிக்கும்

உரிலம

ததர்வாலையத்திற்கு உண்டு. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி -11 (B) (C) & (D) -ல்
உள்ளவாறு].
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ஆ) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, ததர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச்சீட்டுகள், www.tnpscexams.in /

www.tnpsc.gov.in என்ற ததர்வாலைய இலையதளத்தில் பதிதவற்றம் செய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர்
அவற்லற பதிவிறக்கம் செய்து சகாள்ளதவண்டும். அனுமதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்ெல் மூைம் அனுப்பப்பட
மாட்டாது.

விண்ைப்பதாரர்

ததர்வின்

சபாழுது

அனுமதிச்சீட்டில்

சகாடுக்கப்பட்டுள்ள

ஒவ்சவாரு

நிபந்தலனலயயும் கட்டாயம் கலடப்பிடிக்க தவண்டும்.. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி -2 (V)
(g) -ல் உள்ளவாறு].
இ) சதளிவுலர தவண்டுதவார், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாலைய அலுவைகத்திலன தநரில் அல்ைது
1800 425 1002 என்ற கட்டைமில்ைா சதாலைதபசி எண்ணின் மூைம், அலனத்து தவலை நாட்களிலும் முற்பகல்
10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி வலர சதாடர்பு சகாள்ளைாம். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்”
பத்தி -2(V) –ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ல் உள்ளவாறு].
உ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிமாற்றம்:

ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு/ வாய்சமாழித் ததர்வு /

கைந்தாய்விற்கான நாள் மற்றும் தநரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்ெல் மூைமாக
அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த தகவல்கள் ததர்வாலைய இலையதளத்தில் சவளியிடப்படும். தமற்கூறிய
தகவல்

விண்ைப்பதாரர்களுக்கு

விண்ைப்பதாரர்களுக்கு

குறுஞ்செய்தி/

சதரிவிக்கப்படும்.

மின்னஞ்ெல்

குறுஞ்செய்தி/

ஆகியவற்றின்

மின்னஞ்ெல்

ஏததனும்

மூைம்

மட்டுதம

காரைங்களினால்

சென்றலடயாமல் / கிலடக்கப்சபறாமல் இருப்பின் அதற்கு ததர்வாலையம் சபாறுப்பாகாது.
ஊ) விளம்பர அறிவிக்லக சவளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக முடிவுறாமல் தகவல் அறியும்
உரிலமச் ெட்டத்தின் கீழ் எவ்வித தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது.
எ) லகப்தபசி மற்றும் இதர மின்னணு ொதனங்களுக்குத் தலட:
1)

விண்ைப்பதாரர்கள் ததர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான கருப்பு
பந்துமுலன தபனா தவிர. மின்னணு ொதனங்களான தரவி (Blue Tooth) லகப்தபசி, நிலனவூட்டு
உள்கட்டலமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய லகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் தமாதிரம் அல்ைது ஏலனய
மின்னணு ொதனங்கள், மின்னணு அல்ைாத பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், லகப்லப
வண்ை எழுது தகால், சபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் வலரப்படக்
கருவிகள்,

மடக்லக

அட்டவலை,

படிசயடுக்கப்பட்ட

வலரபடம்,

காட்சி

வில்லைகள்,

பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக் குறிப்புத் தாட்கள் மற்றும் பதிவுசெய்யும் தனிக்கருவிகளாகதவா
தமாதிரம் அல்ைது லகக்கடிகாரத்தின் இலைப்பாகதவா சகாண்டுவரக் கூடாது.
2)

அவ்வாறான சபாருட்கலள லவத்திருப்தபார் காைப்பட்டால் அவர்கள் சதாடர்ந்து ததர்வு எழுத
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். தமலும், அவர்களது விலடத்தாள் செல்ைாததாக்கப்படுவதுடன்
ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கியும் லவக்கப்படுவர். ததலவப்படின், அவ்விடத்திதைதய முழுச்
தொதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவர்.

3)

விண்ைப்பதாரர்கள்

தங்கள்

லகப்தபசி

உள்ளிட்ட

தலடசெய்யப்பட்ட

சபாருட்கலள

ததர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுவர தவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு
உத்தரவாதம் தர இயைாது எனவும் சதரிவித்துக் சகாள்ளப்படுகிறது.
(தமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் 17 (E) ஐக் காண்க)
ஏ) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது வயது, கல்வித்தகுதி, அனுபவம், ொதி மற்றும் உடற்குலறபாடு சதாடர்பான
ொன்றிதழ்கள் மற்றும் ஏலனய ொன்றிதழ்கலள ததர்வாலையம் குறிப்பிட்டு தகாராத பட்ெத்தில்
விண்ைப்பத்துடன்
தருைத்தில்

இலைத்து

தாக்கல்

அனுப்பத்

செய்யப்பட

ததலவயில்லை.

தவண்டும்.

ததர்வுக்கு

அலவ,

ததர்வாலையம்

விண்ைப்பிப்பவர்கள்

தகாரும்

அத்ததர்விற்கு
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அனுமதிக்கப்பட அலனத்து தகுதிகலளயும் சபற்றவராக இருத்தல் தவண்டும். விண்ைப்பதாரர்களால்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கலள ததர்வாலையம் ஐயமறத் சதரிந்து சகாள்ளும்வலர அவர்களின்
விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத் ததர்விற்கு (அதாவது எல்ைா நிலைகளிலும்) தற்காலிகமாக
ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகதவ கருதப்படும். விண்ைப்பதாரர் ததர்விற்கு முன்தபா அல்ைது பின்னதரா
நியமனத்திற்கு

தபாட்டியிடத்

தகுதியற்றவர்

என்று

ததர்வாலையத்தால்

கண்டறியப்பட்டால்,

எந்நிலையிலும், அதாவது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்லத நிராகரிக்கும் உரிலம
உண்டு.
ஐ) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதுடன்
அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்லக தமற்சகாள்ளவும் தநரிடும்.
ஒ) ஒழுங்கீனச் செயல்களுக்குத் தலட:
ததர்வு எழுதும் அலறயில் மற்ற விண்ைப்பதாரர்களுலடய விலடத்தாள்களிலிருந்து பார்த்து எழுதுதல்/ பார்த்து
எழுத அனுமதித்தல் அல்ைது தவறு ஏததனும் முலறயற்ற உதவிகலளப் சபறதவா அல்ைது சபற
முயற்சிக்கதவா அல்ைது அத்தலகய முலறயற்ற உதவிகலளத் தரதவா அல்ைது தர முயற்சிக்கதவா கூடாது.
ஓ) ததர்வுக் கூடத்தில் நடந்து சகாள்ளும் முலற:
ததர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் ததர்வுக் கூடத்தில் தவறான நடவடிக்லகயிதைா (அல்ைது)
ததர்விலன சீர்குலைக்கும் தநாக்கத்திதைா (அல்ைது) ததர்வாலையத்தால் ததர்விலன நடத்த பணியில்
அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவைர் / பணியாளர்கலள தாக்கும் முயற்சியிதைா ஈடுபடக் கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபடும்
விண்ைப்பதாரர்களின் செயல்கள் கடுலமயான தவறாக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் தண்டலனக்கு
உட்படுத்தப்படுவர்.
ஔ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகலள மீறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்
பத்தி 17(E)ன்படி அல்ைது ததர்வாலையம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டலன விதிக்கப்படும்.

ஃ) சகாள்குறி வலகத் ததர்விற்கான உத்ததெ விலடகள் ததர்வு நலடசபற்ற நாளிலிருந்து 3 நாட்களுக்குள்
ததர்வாலைய இலையதளத்தில் சவளியிடப்படும் ததர்வாலையத்தால் சவளியிடப்படும் சகாள்குறிவலகத்
ததர்விற்கான

உத்ததெ

விலடகள்

சதாடர்பாக

முலறயீடு

செய்ய

தவண்டுமானால்

ததர்வாலைய

இலையதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற ொளரத்லதப் பயன்படுத்தி முலறயீடு செய்யைாம்
(Result – >Answer keys)
விண்ைப்பதாரர்கள் சகாள்குறிவலகத் ததர்விற்கான உத்ததெ விலடகள் ததர்வாலையத்தால்
சவளியிடப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இலையவழி வாயிைாக மட்டுதம முலறயீடு செய்யதவண்டும். அஞ்ெல்
வழியாகதவா அல்ைது மின்னஞ்ெல் வழியாகதவா சபறப்படும் முலறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது.
உத்ததெ விலடகலள முலறயீடு செய்வதற்கான அறிவுலரகள் மற்றும் வழிமுலறகள் ததர்வாலைய
இலையதளத்திதைதய வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமலும் முலறயீடு செய்ய இலையவழி மூைமாகதவா அல்ைது
தவறுவழியாகதவா வழங்கப்பட்டுள்ள காை அவகாெம் முடிவுற்ற நிலையில் சபறப்படும் எவ்வித முலறயீடுகளும்
பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது.
இலையவழியில் உத்ததெ விலடகலள முலறயீடு செய்வதற்கு உரிய தநரத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட
தவண்டுதகாளானது ஒவ்சவாரு பாடத்திற்சகன வல்லுநர்கலள சகாண்ட குழுவிற்கு பரிந்துலரக்கப்படும்.
தமலும், வல்லுநர் குழுவின் பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில், இறுதியான விலடகள் முடிவு செய்யப்பட்டு
அதன்பின்னர் விலடத்தாள் மதிப்பீடு செய்யும் பணியானது சதாடங்கப்படும்.
சதரிவுப் பணிகள் முடிவலடயும் வலர இறுதியான விலடகலள ததர்வாலையம் சவளியிடாது.
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ததர்வு

நலடமுலறகள்

முழுவதும்

நிலறவலடந்த

பின்னர்,

அத்ததர்வுக்கு

விண்ைப்பித்த

விண்ைப்பதாரர் அலனவருலடய விவரங்களும் ததர்வாலைய இலையதளத்தில் சவளியிடப்படும்.
[தமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் பத்தி (17(D)(V) – (XIII)ஐக் காண்க)
14. விண்ைப்பிக்கும் முலற
1.

விண்ைப்பதாரர்கள்

www.tnpsc.gov.in

/

www.tnpscexams.in

ஆகிய

ததர்வாலையத்தின்

இலையதளங்கள் மூைம் மட்டுதம விண்ைப்பிக்க தவண்டும்.
2.

எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூைம்ஒருமுலறப்பதிவு எனப்படும்
நிரந்தரப்பதிவு

(OTR)

மற்றும்

தன்விவரப்பக்கம்

(Dashboard)

ஆகியன

கட்டாயமாகும்.

விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூைம் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி, பதிவு செய்து சகாள்ள
தவண்டும். ஒருமுலறப்பதிவு, பதிவு செய்த நாள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் வலர நலடமுலறயிலிருக்கும்,
தங்களுக்குரிய ஒரு முலறப் பதிவு கைக்கு (One Time Registration ID) மற்றும் கடவுச் சொல்
மூைமாக மட்டுதம விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ைப்பங்கலள ெமர்ப்பிக்க தவண்டும்.
3.

ஒருமுலறப்பதிவில் பதிதவற்றம் செய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது புலகப்படம், லகசயாப்பம்
ஆகியவற்லற CD/DVD/Pen drive தபான்ற ஏததனும் ஒன்றில் பதிவு செய்து தயாராக லவத்திருக்க
தவண்டும்.

4.

ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் தமற்பட்ட ஒருமுலறப் பதிவுக் கைக்லக (One Time Registration
ID) உருவாக்க அனுமதியில்லை.

5.

விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கைக்கு மற்றும் கடவுச்சொல்லைப்
பயன்படுத்தி ஏற்கனதவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கலள பார்லவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் செய்யைாம்.
தங்களது ஒருமுலறப் பதிவு , கடவு சொல்லிலன தவறு நபரிடதமா (அ) முகவர்களிடதமா பகிர்ந்து
சகாள்ள கூடாது.

6.

ஒருமுலறப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ை. இது விண்ைப்பதாரர்களின்
விவரங்கலளப் சபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிலன உருவாக்க மட்டுதம பயன்படும்.
எந்தசவாரு

பதவிக்கும்

விண்ைப்பிக்க

விரும்பும்

விண்ைப்பதாரர்கள்,

அறிவிக்லகயில்

“Apply” என்ற உள்ளீடு வழிதய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல்
ஆகியவற்லற உள்ளீடு செய்து விண்ைப்பிக்க தவண்டும்.
7.

விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயலர சதரிவு செய்ய தவண்டும்.

8.

புலகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் லகசயாப்பம் இல்ைாமல் அனுப்பப்படும் இலையவழி
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.

9.

இலையவழி விண்ைப்பத்தில் சிை தளங்கள் திருத்த இயைாது. எனதவ, விண்ைப்பதாரர்கள் மிகுந்த
கவனத்துடன்

விவரங்கலளப்

ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட

பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இலையவழியில்

விண்ைப்பத்தில்,

விண்ைப்பதாரர்களின்

விவரங்கள்

இறுதியானலவயாகக்

கருதப்படும். இலையவழி விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்பு திருத்தம் தகாரி ததர்வாலையத்தில்
சபறப்படும் எந்தசவாரு தகாரிக்லகயும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது.
10. அச்சிடுதலில் விருப்பததர்வு
அ) விண்ைப்பத்லத இலைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முலறயில் தங்கள்
விண்ைப்பத்லத அச்சிட / தெமிக்க முடியும்.
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ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப நகல் ததலவப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச் சொல்லை
பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சகாள்ளைாம் / பதிவிறக்கமும் செய்து சகாள்ளைாம்.
இ) இலையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்ைது தவறு எந்தவிதமான ஆதார ஆவைங்கலளயும்
ததர்வாலையத்திற்கு அனுப்ப தவண்டாம். விண்ைப்பதாரர்கள், ததர்வுக்குப்பின் அடுத்த கட்ட சதரிவிற்கு
வரும் சபாழுது மட்டுதம விண்ைப்பம் மற்றும் ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்க்கப்படும்.
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவாறு)
15. ஆவைங்கள் பதிதவற்றம்
விண்ைப்பதார்களால் இலையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட விவரங்கலள உரிலம
தகாரல்கலள உறுதிப்படுத்துவதற்காக ொன்றிதழ் /ஆவைங்கலள ததர்வாலையம் தகாரும் தநரத்தில்
பதிதவற்றம்

செய்ய

தவண்டும்.

உரிய

தநரத்தில்

ொன்றிதழ்கலள

பதிதவற்றம்

விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பமானது நிராகரிக்கப்படும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான

செய்யப்படாத
விதிமுலறகள்”

பத்தி -13 –ல் உள்ளவாறு)
16. விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்
இலையவழி மூைம்

04.03.2021 அன்று இரவு 11.59 மணி வலர விண்ைப்பிக்கைாம். பின்னர் அச்தெலவ

நிறுத்தப்படும்.

(தமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு ததர்வாலையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகலள”
ததர்வாலையத்தின் இலையதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல் காைைாம்)
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மறுப்பு (DISCLAIMER)
இலைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொலைகள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாலையத்தின்
இலையதளத்தில் உள்ளன.

எனினும், விண்ைப்பதாரர்கள் இத்ததர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் தபாது

இலைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொலைகள் இத்ததர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்லக சவளியிடப்பட்ட
நாளிதைா அல்ைது அதற்கு முன்தபா இலைக்கல்வி ஏததனும் இருப்பின் அது குறித்த தகவலை
விண்ைப்பத்தில் சதரிவித்தும், தமலும் ொன்றிதழ்கள் பதிதவற்றம் செய்யும் தபாது அவ்வரொலைகலளயும்
தெர்த்து

ெமர்ப்பிக்க

நிராகரிக்கப்படும்.

தவண்டும்.

இவ்வாறு

செய்யத்

தவறினால்

விண்ைப்பதாரரின்

விண்ைப்பம்

இத்ததர்வின் விளம்பர அறிவிக்லக நாளிற்கு பின்பு சவளியிடப்பட்ட இலைக்கல்வி

தகுதிக்கான அரொலைகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது.

செயைாளர்
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ANNEXURE - II
Sl. No. Equivalent Qualifications
1.
jkpH;ehL ntshz;ikg; gy;fiyf; fHfj;jhy;
tH';fg;gLk; gpblf;-(njhl;lf;fiy) (B.Tech
(Horticulture) gl;lg;gog;g[ mnj
gy;fiyf;fHfj;jhy; tH’;fg;gLk; ,s’;fiy
mwptpay;(njhl;lf;fiy) (B.Sc/Horticulture)
gl;lg;gog;gpw;F ,izahdJ vd
m’;fPfhpf;fyhk;; vd Mizaplg;gl;Ls;sJ/
M.Sc. (Agri) in Horticulture awarded by Annamalai
2
University is equivalent to M.Sc., (Horticulture)

Government Orders
murhiz (epiy) vz;/7.
ntshz;ik (gf) Jiw. ehs;
10/01/2011/

G.O.(Ms)No.271, Agriculture
(AAI) Department, dated
06.11.2017
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ANNEXURE - III
[ SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION ]
SUBJECT PAPER : HORTICULTURE (P.G. DEGREE STANDARD)
SUBJECT CODE: 279
UNIT- I: PRINCIPLES OF HORTICULTURE
Scope and importance of horticulture - Scenario of horticulture industry in the regional,
National and global economy - Area and production - Export and import - Nutritive value
of horticultural crops - Horticultural therapy - Role of soil and climate on crop production
– Planting system – HDP, UHDP and meadow orchard - Importance and methods of
Irrigation - Water stress management - Essential and beneficial nutrients – Classification
– Functions

and deficiency symptoms of primary, secondary and micronutrients in

horticulture crops – Fertigation - Weed management – Training and pruning – Cropping
systems – Mulching - Role of growth regulators – Off season production – Physiological
disorders and its

remedies – Pests and diseases management strategies - Maturity

indices – Harvest – Grading – Post harvest handling - Importance of protected
cultivation in horticultural crops – Vegetable forcing - Hydroponics – Nutrient Film
Technique - Aeroponics - Precision horticulture – Commercial horticulture – GAP – GMP Organic

horticulture

and

certification

–

Horticulture

developmental

agencies,

programmes and commodity boards.
UNIT-II: PROPAGATION AND NURSERY TECHNIQUES OF HORTICULTURAL
CROPS
Sexual propagation, principles, advantages and disadvantages – Apomixis,
polyembryony, seed dormancy and methods to overcome the dormancy - Factors
influencing seed germination - Protrays - Containers - Media - Growing structures –
Management of fruit nursery - Asexual propagation – Principles, advantages and
disadvantages

–

Mist

chamber

-

Rooting

of

vegetatively

propagated

plants

-

Physiological, anatomical and bio chemical basis of root induction - Layering, Grafting
and budding principles – Methods - Problems and measures to overcome - Stock and
scion relationship – Incompatibility - Propagation through specialized plant parts,
rejuvenation of senile orchards through top working, progeny orchard and bud wood
bank - Hardening - Nutrient management, pest and disease management in nursery.
Nursery certification-micro propagation - principles and concepts – in vitro clonal
propagation techniques – Media - Growth hormones - Callus induction - Direct and
indirect organogenesis – Synthetic seeds - Meristem culture - Embryogenesis - Micrografting - Callus induction and sub culturing - Hardening - Packing and transport of micro
propagated plants.
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UNIT - III: GROWTH AND DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL CROPS
Important phases of growth and development – Definitions, photosynthetic productivity,
leaf area index (LAI) – optimum LAI in horticultural crops. Canopy development:
Different stages of growth, growth curves, growth analysis in horticultural crops. Plant
bio-regulators – Auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, inhibitors and retardants, basic
functions, biosynthesis, role in crop growth and development, propagation, flowering,
fruit setting, fruit thinning, fruit development, fruit drop and fruit ripening. physiological
basis of training and pruning, source and sink relationship. Seed development and
maturation, seed dormancy and bud dormancy, causes and breaking methods in
horticultural crops. factors affecting flowering, physiology of flowering, photoperiodism in
horticultural crops. Physiology of fruit growth and development, fruit setting, ripeningstudy of chemical manipulations on growth and development, understanding stress
impact on growth and development.
UNIT - IV: BREEDING OF HORTICULTURAL CROPS
Scope and importance of plant breeding in horticultural crops – Breeding systems and
objectives – Plant genetic resources - Modes of reproduction - Mechanisms of pollination
control, sterility and incompatibility – Effect of mating systems. Methods of breeding in
annual vegetable crops(cross and self pollinated crops) – Approaches for crop
improvement – Introduction, selection, hybridization – Pedigree breeding, bulk, single
seed descent method, mass selection, recurrent and reciprocal recurrent selection, back
cross breeding – Heterosis breeding – Development of F1 hybrids, synthetics,
composites, mutation breeding, polyploidy breeding, breeding for quality traits –
Resistance breeding for biotic and abiotic stress. Methods of breeding in fruit crops Objectives– modes of reproduction – Approaches for crop improvement – Introduction,
selection, hybridization, mutation breeding , polyploidy breeding, breeding for quality
traits

–

Resistance

breeding

for

biotic

and

abiotic

stresses

-

Biotechnological

interventions. In vitro and molecular approaches - Molecular tools for breeding –
Molecular markers – Protein based and PCR based detection for genetic confirmation – in
vitro mutation breeding - Genetic transformation methods – Vector transformation and
particle bombardment – RNAi technology – Emerging concepts and applications in
horticultural crops.
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UNIT – V: PRODUCTION TECHNOLOGY OF FRUIT CROPS
Scope and importance - Current scenario on national and international level production and
trade of fruit crops – Field gene bank and cryopreservation of fruit crops - Species Varieties / hybrids – Climate and soil requirements and its influence on crop growth propagation methods and nursery technologies – Rootstocks influence-planting systems
including high density planting(HDP) and ultra high density planting(UHDP) – Canopy
management and crop regulation - Water management – Nutrient management –
Fertigation - Cropping systems – Training and pruning - Mulching – Weed management –
Use of plant growth regulators - Special horticultural practices - Role of biotic and abiotic
factors, limits of fruit production and their management – Nutrient deficiency and
physiological disorder and its corrective measures - Maturity indices – Harvesting Ripening – Post harvest management – Supply chain management of important fruit crops
: Mango, Banana, Acidlime, Sweet Orange, Grapes, Papaya, Guava, Sapota, Pineapple,
Jackfruit, Pomegranate, Annona, Ber, Aonla, Apple, Pear, Plum, Peach, Strawberry, Litchi,
Avocado, Walnut and Almond and minor fruit crops.
UNIT - VI: PRODUCTION TECHNOLOGY OF VEGETABLE CROPS
Scope and importance of warm, cool and under exploited vegetable crops -Current scenario
on national and international level of production and trade of vegetable crops - Types of
vegetable farming - Commercial varieties / hybrids - Climatic and soil requirements –
Seasons - Seed rate and seed treatment - Nursery management - Protray nursery Sowing/planting - Cropping systems – Nutrient management – Fertigation – Irrigation
management – Plant growth regulators - Intercultural operations, weed management –
Mulching - Biotic and abiotic stresses and their management - Nutrient deficiency and
physiological disorder and its corrective measures - Maturity standards – Harvesting – Post
harvest management -Protected cultivation – Precision farming - Seed production
techniques of vegetable crops: Tomato, Brinjal, Chilli and Capsicum (Sweet pepper),
Bhendi, Leguminous Vegetables (Beans, Peas, Cluster beans - Cowpea - Dolichos bean);
Bulbous vegetables (onion); Tuber crops - (Potato, Tapioca, Sweet potato, Elephant
footyam, Colacassia); Cucurbitaceous Vegetables (Cucumber, Bittergourd, Snakegourd,
Ridgegourd, Ashgourd, Musk melon, Watermelon, Pumpkin) - Cruciferous
(Cabbage,

Cauliflower

vegetables

and Knolkhol); Root vegetables (Carrot, Radish, Beetroot,

Turnip) – Leafy vegetables (Spinach, Lettuce, Palak, Amaranthus) – Perennial vegetables
(Drumstick, Coccinea) – Underexploited vegetables.
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UNIT - VII: PRODUCTION TECHNOLOGY OF COMMERCIAL FLOWER CROPS
AND LANDSCAPING
Scope and importance of floriculture industry - Loose flower production and trade –
National and international status – Commercial varieties/ hybrids - Climatic and soil
requirements - Field preparation – Season - Systems of planting, transplanting
techniques – Precision farming techniques - Water and nutrient management, Weed
management - Training and pruning, Special horticultural practices - Pinching,
disbudding, use of growth regulators - Physiological disorders and remedies – Biotic and
abiotic stress management – Harvest indices, harvesting techniques - Post -harvest
handling and grading, pre-cooling, packing and storage, transportation and marketing.
value addition - Dry flowers - Pigment extraction - Concrete and essential oil extraction
of important loose flower crops – Jasmine, Scented Rose, Chrysanthemum, Tuberose,
Marigold, Crossandra, Celosia, Gomphrena, Nerium.
Scope and importance of cut flowers - Production and trade - Global and National
scenario - Special nursery practices, growing environment, open cultivation, protected
cultivation, soil requirements, soil decontamination techniques, planting methods,
influence of environmental parameters, light, temperature, moisture, humidity and CO2
on growth and flowering – Water and nutrient management, Fertigation, weed
management, ratooning, training and pruning, special horticultural practices - Use of
growth regulators, flower forcing and year round flowering through physiological
interventions, chemical regulation, physiological disorders and remedies, environmental
manipulation – Biotic and abiotic stress management – Cut flower standards and grades,
harvest indices, harvesting techniques, post-harvest handling of cut Rose, cut
Chrysanthemum, carnation, gerbera, anthurium, orchids, gladiolus, cut foliages and
fillers.
Principles of landscape designing – Styles of gardening - Types of gardening viz.,
Mughal, Japanese, English, Persian, Italian, French gardening - Garden components –
Plants for container growing – Indoor plants - Plants for instant gardens – Plants for
spring, summer, winter and autumn - Ornamental trees and burlapping - Shrub,
annuals, climbers and creepers, hedge and edge plants (foliage and flowering) - Cactus
and succulent, xeriscapping - Interior scaping – Garden adornments - Principles and
styles of flower arrangements – Bonsai styles and culture – Different gardening:
industrial, institutional, public and private landscaping – Vertical garden – Roof garden –
Terrace garden – Sky rise garden – Scenic gardens - Landscaping for roadways and
traffic islands – Garden with water features and water conservation – Speciality garden –
Dish, terrarium, bottle, miniature, bog and rock garden.
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Lawn – Classification of turf grasses - Conditions for healthy turf – Soil properties, micro
irrigation, nutrient management – Turf grass establishment and maintenance – Astroturf
and maintenance - Overview of software for Computer Aided Design and Drafting
(CADD) - AUTOCAD plants and design - AUTOCAD - File handling.
UNIT - VIII: PRODUCTION TECHNOLOGY OF SPICES AND PLANTATION
CROPS
Scope and importance of spices and plantation crops - Present status - National and
International trade - Climatic and soil requirements - Commercial varieties/hybrids Season – Propagation - Sowing/planting - Seed rate and seed treatment - Nutrient and
water management – Intercropping - Mixed cropping - Multitier cropping - Weed
management – Mulching - Shade and canopy regulation – Nutrient deficiencies – Biotic
and abiotic stress management - Harvest and post- harvest management and processing
- Organic farming and certification of major spices and plantation crops - Spice crops :
Black pepper, Cardamom, Turmeric, Ginger, Coriander, Fenugreek, Fennel, Cumin and
Ajowan, Nutmeg, Clove, Cinnamon, Allspice, Tamarind, Garcinia, Garlic, Vanilla, Curry
Leaf and Paprika. Plantation crops: Coffee, Tea, Rubber, Cashew, Coconut, Oilpalm,
Palmyrah, Arecanut, Cocoa and Betelvine.
UNIT - IX: PRODUCTION TECHNOLOGY OF MEDICINAL AND AROMATIC CROPS
Scope and importance of medicinal and aromatic plants. - Production and trade –
National and International scenario of herbal and perfumery industry, WTO - Export and
import status, Indian system of medicine, in situ and ex situ conservation. Classification
of medicinal and aromatic crops - Organic production and certification - Climatic and soil
requirements - Varieties and species – Propagation -Sowing/planting - Nutrient and
water management, Weed management - Biotic and abiotic stress management Harvest index-harvesting, Post harvest handling – Drying, processing, grading, packing
and storage, processing and value addition; Quality standards in herbal products.
Production of secondary metabolites - Distillation of essential oils and quality analysis.
GAP – GCP – GMP. Medicinal crops: Senna, Periwinkle, Coleus, Aswagandha, Glory Lily
and

Sarpagandha.

Dioscorea

sp.,

Aloe

vera,

Phyllanthus

amarus,

Andrographis

paniculata and Medicinal solanum , Isabgol, Poppy, Safed Musli, Stevia rebaudiana and
Mucuna pruriens,
Geranium,

Artemisia,

Aromatic crops: Palmarosa, Lemongrass, Citronella, Vettiver,
Mentha,

Lavender, Marjoram, Oreganum.

Ocimum,

Eucalyptus,Rosemary,

Thyme,

Patchouli,
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UNIT - X: POST- HARVEST TECHNOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS
Scope and importance – National and Global scenario of post-harvest technology in
horticultural crops – Harvest indices, harvesting methods in horticultural crops –
Harvesting practices for specific market requirements - Influence of pre harvest factors on
post harvest quality and shelf life of horticultural crops – Factors leading to post harvest
losses. Ethylene action on ripening of fruits and ethylene management – Pre-cooling Treatments prior to transport – Chlorination, waxing, chemicals, bio-control agents and
natural plant products. Storage methods viz., ventilated, refrigerated, MAS, CAS –
Physical injuries and disorders during storage – Post-harvest disease and insect
management. Packaging technologies - Packaging materials and transport - Principles and
methods of preservation – Minimal processing of fruits and vegetables – Pre-treatment –
Blanching, canning and irradiation – Value added including, encapsulated fruit flavours,
nutritionally enriched / fortified products in horticultural crops - Food safety standards.
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SUBJECT PAPER : HORTICULTURE (DEGREE STANDARD)
SUBJECT CODE: 278

UNIT- I: FUNDAMENTALS OF HORTICULTURE

Scope and importance – State, National and Global scenario of horticultural crops – Area
and production – Import and export – Nutritive value of horticultural crops – Horticultural
zones of Tamil Nadu and India – National and regional agencies involved in promotion of
horticultural Industry in India (NHB, APEDA and Commodity Boards) – Classification of
horticultural crops – Factors limiting horticultural crop production – Role of season – Soil
and climate requirements - Physical and chemical properties of soil - Climatic factors –
Light, temperature, photoperiod, relative humidity, rainfall, altitude, microclimate –
Kitchen gardening -Nutrition gardening – Truck gardening – Market gardening - Vegetable
forcing - Protected and precision horticulture – Hydroponics, Aeroponics – Nutrient Film
Technique - Horticulture therapy.
UNIT - II: GROWTH AND DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL CROPS
Important phases of growth and development - Bearing habits – Classification of
horticultural crops based on life cycle – Annual, biennial perennial (woody and herbaceous
perennials) – Fruitfulness and unfruitfulness - External and internal factors associated
with unfruitfulness – Physiology of flowering, fruit set, ripening and senescence –
Fruitdrop - Causes and control measures - Plant growth regulators – Functions and role in
horticultural

crops

–

Bud

dormancy

–

Dormancy

breaking

–

Parthenocarpy

–

Parthenogenesis – Polyembryony – Stenospermocarpy – Vivipary - Apomixis.
UNIT - III: PROPAGATION OF HORTICULTURAL CROPS
Propagation – Definition – Establishment of nursery – Site selection - Tools and
implements

propagation

structures

-

Mist

chamber,

phytotron

-

Humidifiers

–

Greenhouse – Glasshouse – Polyhouse - Shade net, glass house, poly tunnels, cold
frames and hotbeds, pit nursery - Media and containers – Soil sterilization - Sexual
propagation – Merits and demerits – Crops propagated through seeds - Seed viability,
longevity, dormancy, germination – Pre-sowing treatment – stratification, scarification,
seed priming, seedling vigour – Raised seed bed and pro-tray nursery – Asexual
propagation – Merits and demerits – Methods of vegetative propagation – Identification
of plus trees – Mother block, scion bank – Clonal nursery – Cutting – Layering –
Grafting, budding types – Anatomical and physiological basis of grafting – Stock scion
relationship, graft compatibility -Budwood selection and certification – Propagation
through specialized plant parts (bulbs, tubers, offsets, runners, suckers, slip, crown,
rhizomes, corms) – Quality management and nursery certification – Micro propagation –
Application – infrastructure requirements – Types of media – Stages of micro
propagation –Micro grafting – in vitro propagation of important horticultural crops.
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UNIT - IV: MANAGEMENT TECHNIQUES FOR HORTICULTURAL CROPS
Planning – Layout and management of orchards – Fencing – Wind breaks and shelter
beds – Spacing – Planting system – Physical and chemical properties – Soil reaction –
acid, saline and alkaline soils – Soil fertility - Essential elements –Functions - Organic
manures and inorganic fertilizers, bio-fertilizers, vermi-composting - Applications and
management – Nutrient deficiencies and corrective measures - Physiological disorders
and remedies - Irrigation – Critical stages of water requirement – Effect of water stress
on crop yield – Anti-transpirants – management of irrigation water quality - Conventional
and micro irrigation – Fertigation - Mulching – Sod culture – Weed management –
Application

growth

regulators

–Training

and

pruning

principles

and

methods

-

Rejuvenation of senile and old orchards – Cropping systems - Cover cropping - Multitier
cropping

–Intercropping

–

Special

horticultural

techniques

(pinching,

thinning,

disbudding, blanching, smudging, notching, ringing) - Principles of organic horticulture –
GAP and GMP.
UNIT - V: PRODUCTION TECHNOLOGY OF FRUIT CROPS
Scope and importance of fruit crops - Composition and uses - Origin and distribution –
Species – Season - Climate and soil requirement – Varieties and hybrids – Propagation
techniques - Planting systems and planting density –Including

High density planting

(HDP) and ultra high-density planting (UHDP) –spacing – Water and nutrient
management – Fertigation - Weed management - Canopy management - Training and
pruning – Intercultural practices - Off season production - Special horticultural
techniques – Use of plant growth regulators – Maturity indices - Harvest and yield –
Nutrient deficiencies and physiological disorders and its corrective measures and
management of important pest and diseases of important fruit crops - Mango, Banana,
Acidlime, Sweet orange, Mandarin, Grapes, Papaya, Guava, Sapota, Pineapple, Jackfruit,
Pomegranate, Aonla, Annona, Ber, Apple, Pear, Plum, Peach, Strawberry, Litchi,
Avocado, Walnut and Almond and minor tropical, arid and temperate fruit crops.
UNIT- VI: PRODUCTION TECHNOLOGY OF VEGETABLE CROPS
Scope and importance of vegetable crops - Composition and uses - Origin and
distribution – Area and production - Soil and climatic requirements - Varieties and
hybrids – Propagation methods - Seed rate – Sowing and nursery practises –
Containerized seedling production - Season – Planting methods – Water, nutrient and
weed management – Fertigation – Training for vegetables – Intercultural practices Maturity indices – Harvest and yield – Nutrient deficiencies and physiological disorder
and its corrective measures of important vegetable crops: Tomato, Brinjal, Chilli and
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Capsicum (Sweet Pepper), Bhendi, Leguminous vegetables (Beans, Peas, Cluster beans,
Cowpea, Dolichos bean); Bulbous vegetables (Onion, Garlic); Tuber crops - (Potato,
Tapioca, Sweet potato, Elephant footyam, Colacassia); Cucurbitaceous vegetables
(Cucumber, Bittergourd, Snakegourd, Ridgegourd, Ashgourd, Muskmelon, Watermelon,
Pumpkin) - Cruciferous vegetables (Cabbage, Cauliflower and Knolkhol); Root vegetables
(Carrot, Radish, Bee root, Turnip) - Leafy vegetables (Spinach, Lettuce, Palak,
Amaranthus) – Perennial vegetables (Drumstick, Coccinea) – Protected cultivation of
vegetable crops -Precision farming of important vegetable crops and seed production.
UNIT – VII: FLORICULTURE & LANDSCAPE GARDENING
Scope and importance of flower crops production - Uses - Origin and distribution – Area
and production - Climate and soil requirement - Species and varieties - Propagation,
season - Spacing and planting methods - Irrigation, nutrient management – Fertigation
– Weed management - Training and pruning – Intercultural operations – Special
horticultural techniques – Growth regulators – Off season production - Maturity indices –
Harvest and yield and management of important
loose flower crops: Jasmine,

pest and

diseases

for

important

Rose, Tuberose, Chrysanthemum, Marigold, Nerium and

Crossandra – Cut flowers - Rose, Carnation, Anthurium, Orchid and Gerbera – Cutfoliage
and fillers. Principles of Landscape designing – Styles of gardening - Types of gardening
viz.,Hindu, English, Mughal, Japanese, Persian, Italian, French gardening -Garden
components –Trees foliage flowering and avenue trees – Burlapping –Shrubs – Flowering
annuals creepers and Climbers - Cacti and succulents -Lawn – Astroturf - Types of
grasses – Layout, planting and maintenance of lawn – Hedge and edge plants - Indoor
plants and interior scaping – Garden adornments - Principles and styles of flower
arrangements – Bonsai styles and culture – Industrial, Institutional, Public and Private
landscaping – Special types of gardening – Bog garden, dish, terrarium, bottle, roof,
vertical gardening and greenwall.
UNIT – VIII: PRODUCTION TECHNOLOGY OF SPICES AND PLANTATION CROPS
Scope and Importance of spices and plantation crops - Composition and uses - Origin
and distribution – Area and production – Climate and soil requirements - Species and
varieties - Season, seed rate / propagation methods –Spacing - Planting system – High
density planting – Irrigation and nutrient management – Fertigation and weed
management – Training and pruning – Cropping systems – Multitier cropping – Cover
cropping – Inter cropping - Growth regulators – Mulching - Shade and canopy regulation
– Maturity indices, harvest, yield and management of important pest and diseases and
processing m e t h o d s of important plantation and spice crops: Major, seed, tree,
herbal spices and minor spices - Black Pepper, Cardamom, Turmeric, Ginger, Curry leaf,
Clove, Nutmeg, Cinnamon, Coriander, Fenugreek, Cumin, Tamarind, all spice and vanilla
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– Plantation crops - Tea, Coffee, Rubber, Cocoa, Coconut, Oilpalm, Cashew, Palmyrah,
Arecanut.
UNIT – IX: PRODUCTION TECHNOLOGY OF MEDICINAL AND AROMATIC CROPS
Scope and importance of medicinal and aromatic crops - Composition and uses – Origin
and distribution – Area and production - Ex situ and insitu conservation – Classification
of medicinal and aromatic crops – Constraints in medicinal plant cultivation - Climate
and soil – Varieties – Propagation - Nursery practices - Planting methods - Cropping
systems – Manures & fertilizers – Irrigation – Intercultural operations – Harvest indices –
Harvest & yield and management of important pest and diseases - Production systems –
Contract farming – GAP – GCP – GMP - Organic production and certification –
Classification and distillation methods of essential oils – Secondary metabolite production
- Value addition - Organisational support for promotion of
crops -

Medicinal crops:

medicinal

and

aromatic

Senna, Periwinkle, Glory lily, Aswagandha, Medicinal coleus

and Solanum, Sweet flag, Aloe, Isabgol, Phyllanthus, Stevia, Opium poppy. Aromatic
crops: Lemon grass, Citronella, Vetiver, Ocimum, Davana, Mint, Geranium, Patchouli and
Eucalyptus.
UNIT - X: POST- HARVEST TECHNOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS
Importance of post-harvest handling in horticultural crops – Maturity indices – Postharvest handling methods – Washing – Grading - Waxing – Grades and standards –
Methods of packing - Types of containers and their advantages and disadvantages –
Storage - Principles and methods of refrigerated and gas storage - Storage methods Pre-cooling - Controlled atmospheric storage, Modified atmospheric storage – Low
pressure storage and cold chain concept - Importance and scope of processing industry
in India, general principles of fruit and vegetable preservation like canning, dehydration,
freezing, fermentation - Use of chemicals(preservatives) and irradiation – GMP – Food
safety and quality control.
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SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION
GENERAL STUDIES (DEGREE STANDARD)
CODE NO.003
UNIT-I : GENERAL SCIENCE
(i)

Scientific Knowledge and Scientific temper - Power of Reasoning
- Rote

Learning Vs Conceptual Learning - Science as a tool to

understand the past, present and future.
(ii)

Nature of Universe - General Scientific Laws – Mechanics Properties

of

Matter,

Force,

Motion

and

Energy

-

Everyday

application of the basic principles of Mechanics, Electricity and
Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics
and Communications.
(iii) Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum
Products, Fertilizers, Pesticides.
(iv)

Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms,
Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene,
Human diseases.

(v)

Environment and Ecology.

UNIT-II: CURRENT EVENTS
(i)

History - Latest diary of events - National symbols - Profile of States
- Eminent

personalities

and

places

in

news – Sports - Books

and authors.
(ii)

Polity - Political parties and political system in India - Public
awareness

and

General

administration

-

Welfare

oriented

Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery
Systems.
(iii)

Geography - Geographical landmarks.

(iv)

Economics - Current socio - economic issues.

(v)

Science - Latest inventions in Science and Technology.
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UNIT- III: GEOGRAPHY OF INDIA
(i)

Location – Physical features - Monsoon, rainfall, weather and
climate - Water resources - Rivers in India - Soil, minerals and
natural resources - Forest and wildlife - Agricultural pattern.

(ii) Transport - Communication.
(iii) Social geography – Population density and distribution - Racial,

linguistic groups and major tribes.
(iv) Natural

calamity

–

Disaster

Management

–

Environmental

pollution: Reasons and preventive measures – Climate change –
Green energy.
UNIT – IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA
(i)

Indus valley civilization - Guptas, Delhi Sultans, Mughals and
Marathas - Age of Vijayanagaram and

Bahmani Kingdoms -

South Indian history.
(ii) Change and Continuity in the Socio - Cultural History of India.
(iii) Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race,
language, custom.
(iv) India as a Secular State, Social Harmony.
UNIT-V: INDIAN POLITY
(i)

Constitution of India - Preamble to the Constitution - Salient
features of the Constitution - Union, State and Union Territory.

(ii)

Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, Directive
Principles of State Policy.

(iii)

Union

Executive,

Union

legislature

–

State

Executive,

State Legislature – Local governments, Panchayat Raj.
(iv)

Spirit of Federalism: Centre - State Relationships.

(v)

Election - Judiciary in India – Rule of law.

(vi)

Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal
and LokAyukta - Right to Information - Empowerment of
women - Consumer protection forums, Human rights charter.
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UNIT-VI: INDIAN ECONOMY
(i) Nature of Indian economy – Five year plan models - an
assessment – Planning Commission and Niti Ayog.
(ii) Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and
Monetary Policy - Finance Commission – Resource sharing
between Union and State Governments - Goods and Services Tax.
(iii) Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land
reforms and Agriculture - Application of Science and Technology
in agriculture - Industrial growth - Rural welfare oriented
programmes – Social problems – Population, education, health,
employment, poverty.
UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT
(i)

National renaissance – Early uprising against British rule - Indian
National Congress - Emergence of leaders – B.R.Ambedkar,
Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru,
Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai
Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose and others.

(ii) Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant

movements.
(iii) Communalism and partition.

UNIT- VIII : History, Culture, Heritage and Socio - Political Movements
in Tamil Nadu
(i) History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil
Literature from Sangam age till contemporary times.
(ii) Thirukkural :

(a) Significance as a Secular literature
(b) Relevance to Everyday Life
(c) Impact of Thirukkural on Humanity
(d) Thirukkural and Universal Values - Equality,
Humanism, etc
(e) Relevance to Socio - Politico - Economic affairs
(f ) Philosophical content in Thirukkural

(iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations
against British Rule - Role of women in freedom struggle.
(iv) Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in
Tamil

Nadu

Respect

-

Justice

Movement,

Party,

Growth

Dravidian

of

Rationalism

movement

and

- Self

Principles

underlying both these movements, Contributions of Thanthai
Periyar and Perarignar Anna.
UNIT – IX : Development Administration in Tamil Nadu
(i)

Human

Development

Indicators

in

Tamil

Nadu

and

a

comparative assessment across the Country – Impact of Social
Reform movements in the Socio - Economic Development of
Tamil Nadu.
(ii)

Political parties and Welfare schemes for various sections of
people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social
Resources - Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of
social welfare schemes in the Socio - economic development of
Tamil Nadu.

(iii) Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of
Socio - Economic development.
(iv) Education and Health systems in Tamil Nadu.
(v)

Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.

(vi) Achievements of Tamil Nadu in various fields.
(vii) e-governance in Tamil Nadu.
UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY
(i)

Simplification – Percentage - Highest Common Factor (HCF) Lowest Common Multiple (LCM).

(ii)

Ratio and Proportion.

(iii)

Simple interest - Compound interest - Area - Volume - Time
and Work.

(iv)

Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - Alpha
numeric Reasoning – Number Series.
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ANNEXURE - IV
TENTATIVE TIMELINE FOR THE RECRUITMENT PROCESS

Sl.
No.

Process

Timeline

1.

Publication of Results

MAY

2021

2.

Certificate upload for C.V.

JUNE

2021

3.

Certificate Verification

JULY

2021

4.

Date of Oral Test

AUGUST 2021

5.

Counselling

AUGUST 2021

Secretary

