தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் வதர்ோமையம்
விளம்பர எண். 579
அறிவிக்மக எண்:04/2021

நாள்:05.02.2021

தமிழ்நாடு வேளாண்மை விரிோக்கப் பணியில் அடங்கிய வேளாண்மை அலுேலர் (விரிோக்கம்)
பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களில் வநரடி நியைனம் செய்ேதற்கான எழுத்துத் வதர்விற்கு 04.03.2021
அன்று ேமர இமைய ேழி மூலம் ைட்டுவை விண்ைப்பங்கள் ேரவேற்கப்படுகின்றன.

எச்ெரிக்மக


வதர்ோமையத்தின்

சதரிவுகள்

அமனத்தும்

விண்ைப்பதாரரின்

தர

ேரிமெப்படிவய வைற்சகாள்ளப்படுகின்றன.


சபாய்யான ோக்குறுதிகமளச் சொல்லி, தேறான ேழியில் வேமல ோங்கித்
தருேதாகக் கூறும் இமடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும் கேனைாக
இருக்குைாறு எச்ெரிக்கப்படுகின்றனர்.



இது வபான்ற தேறான ைற்றும் வநர்மையற்றேர்களால் விண்ைப்பதாரருக்கு
ஏற்படும் எவ்வித இழப்புக்கும் வதர்ோமையம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது.



இமையேழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அமனத்துத் தகேல்களுக்கும்
விண்ைப்பதாரவர

முழுப்

சபாறுப்பாோர்.

விண்ைப்பதாரர்,

வதர்விற்கு

இமையேழியில் விண்ைப்பிக்கும்சபாழுது, ஏவதனும் தேறு ஏற்படின், தாங்கள்
விண்ைப்பித்த

இமையச்வெமே

மையங்கமளவயா

மையங்கமளவயா குற்றம் ொட்டக் கூடாது. விண்ைப்பதாரர்

/

சபாதுச்

வெமே

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட

இமையேழி விண்ைப்பத்திமன இறுதியாக ெைர்ப்பிக்கும் முன்னர், நன்கு ெரிபார்த்தப்
பின்னவர ெைர்ப்பிக்குைாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைைாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது ைட்டும்) செலுத்தி

தங்களது அடிப்பமட விேரங்கமள நிரந்தரப்பதிவு மூலைாக (OTR) கட்டாயைாக பதிவு செய்து சகாள்ள

வேண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முமறயில் பதிவு செய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 5 ேருட
காலங்களுக்கு செல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்மதச் செலுத்தி புதுப்பித்துக்
சகாள்ள வேண்டும். நிரந்தர பதிோனது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ைப்பைாக கருதப்படைாட்டாது.
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பணியிடங்கள் பற்றிய விேரங்கள்
பதவியின் சபயர்

பணியின் சபயர் ைற்றும்

காலிப் பணியிடங்களின்

பணிக்குறியீட்டு எண்

எண்ணிக்மக

வேளாண்மை அலுேலர்

தமிழ்நாடு வேளாண்மை

(விரிோக்கம்)

விரிோக்கப்பணி

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 1678)

(குறியீட்டு எண்: 015)

ெம்பள ஏற்ற முமற
ரூ.37700-1,19,500

365

(நிமல-20)

(*6 முன்சகாைரப்பட்ட
காலிப்பணியிடங்கள்
உட்பட)

குறிப்பு:குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருந்தாலன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்மகயானது
வதாராயைானதாகும்.

வைலும்

காலிப்பணியிடங்களின்

எண்ணிக்மக

ைாறுதலுக்குட்பட்டதாகும்.

விேரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுமரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் காண்க.
2. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்ைானப் பட்டியல்
* வேளாண்மை அலுேலர் (விரிோக்கம்) பணிக்காை முன்சகாைரப்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் -6

சபாதுப்பிரிவு (சபாது) (செவித் திறன் குமறப்பாடு) -1
பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் (சபாது) (செவித் திறன் குமறப்பாடு) -1
பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் (முஸ்லீம்) (சபாது) (செவித் திறன் குமறப்பாடு) -1
ஆதிதிராவிடர் (சபாது) (குமறபார்மே) -2
ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்) (சபாது) (செவித் திறன் குமறப்பாடு) -1

2 பி.ே. (மு) (சபாது) (த.ே.க)

7 பி.ே. (மு)(சபாது)

2 பி.ே.(சப) (கு.பா)

பி.ே(சப) த.ே.க
6

பி.ே(சப)
21

1 பி.ே.(சபாது) (மக.கா.இ.கு/மூ.மு.பா/ கு.த/அ.வீ.பா/த.சி. வநா)

பி.ே.(சபாது) (கு.பா)
1

14 பி.ே.(சபாது)த.ே.க

50 பி.ே.(சபாது)

கு.த/அ.வீ.பா/த.சி.வநா)

1 சபாது .பி( (சப) (மக.கா.இ.கு/மூ.மு.பா/

1 சபாது .பி (சப) (செ.தி.கு)

சபாது .பி(சப) (த.ே.க)
7

சபாது .பி( (சப)
25

2 சபாது .பி(சபாது) (கு.பா)

சபாது .பி(சபாது) (செ.தி.கு)
1

சபாது.பி.(சபாது) (த.ே.க)
15

60 சபாது.பி.(சபாது)

தற்வபாமதய காலிப்பணியிடம் -359

6 ஆதி.(அ)(சபாது)

1 ஆ.தி (சப) (மக.கா.இ.கு/மூ.மு.பா/ கு.த/அ.வீ.பா/த.சி. வநா)

4 ஆ.தி (சப) (த.ே.க)

ஆ.தி (சப)
11

1 ஆ.தி (சபாது) (மக.கா.இ.கு/மூ.மு.பா/ கு.த/அ.வீ.பா/த.சி.வநா)

7 ஆ.தி (சபாது) (த.ே.க)

29 ஆ.தி.(சபாது)

4 மி.பி.ே/சீ.ை( சப) (த.ே.க)

18 மி.பி.ே/சீ.ை( சப)

1 மி.பி.ே/சீ.ை (சபாது) (மக.கா.இ.கு/மூ.மு.பா/ கு.த/அ.வீ.பா/த.சி.வநா)

1 மி.பி.ே/சீ.ை (சபாது) (கு.பா)
359 சைாத்தம்

மி.பி.ே/சீ.ை (சபாது) (செ.தி.கு)
2
1 ப.ப(சப)

9 மி.பி.ே/சீ.ை (சபாது) (தேக)
2 ப.ப(சபாது)

37 மி.பி.ே/சீ.ை (சபாது)

1 பி.ே. (மு) (சப) (த.ே.க)
2 ஆ..தி.(அ)( சப)

1 ஆதி.(அ) (சப) (த.ே.க)

3 பி.ே. (மு) (சப)
2 ஆ.தி.(அ)(சபாது) (த.ே.க)
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விரிோக்கம்:- சபாது.பி – சபாதுப்பிரிவு; பி.ே - பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர்; பி.ே. (மு) - பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் (முஸ்லீம்);
மி.பி.ே /சீ.ை - மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் /சீர் ைரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர்; ஆதி.(அ) - ஆதிதிராவிடர்
(அருந்ததியர்); ப.ப – பட்டியல் பழங்குடியினர்; சபா- சபாது; சப- சபண்கள்; த.ே.க – தமிழ் ேழிக் கல்வி; கு.பா – குமறபார்மே;

செ.தி.கு - செவித் திறன் குமறப்பாடு; மக.கா.இ.கு – மக கால் இயக்கக் குமறபாடு; மூ.மு.பா- மூமள முடக்குோதத்தால்
பாதிக்கப்பட்வடார்; கு.த – குள்ளத் தன்மை அ.வீ.பா – அமில வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்வடார்; த.சி. வநா – தமெச்சிமதவு வநாய்.
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3. முக்கியைான நாட்கள் ைற்றும் வநரம்:-

அ

அறிவிக்மக நாள்

ஆ
இ

05.02.2021

இமையதளம் மூலம் விண்ைப்பங்கள் ெைர்ப்பிப்பதற்குரிய
இறுதி நாள்

ேங்கி (ஸ்வடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா/ எச்.டி.எப்.சி. ேங்கி) மூலம்

04.03.2021
06.03.2021

கட்டைம் செலுத்துேதற்கான இறுதி நாள்

எழுத்துத் வதர்வு நமடசபறும் நாள் ைற்றும் வநரம்
தாள் – 1 வேளாண்மைப் பாடம்
(பட்டப்படிப்புத் தரம்)

தாள் – 2 சபாது அறிவு
(பட்டப்படிப்புத் தரம்)

குறிப்பு:-

18.04.2021 முற்பகல் 10.00 ைணி முதல் பிற்பகல் 1.00 ைணி ேமர.
18.04.2021 பிற்பகல் 3.00 ைணி முதல் பிற்பகல் 05.00 ேமர

இத் வதர்வின் செயல்பாடுகளுக்கான உத்வதெ கால நிர்ையம் சதாடர்பாக பிற்வெர்க்மக – III -ஐ காண்க.

4. தகுதிகள்

ேயது ேரம்பு (01.07.2021 அன்றுள்ளபடி)
விண்ைப்பதார்களின் இன ேமககள்

அதிகபட்ெ ேயது

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ே., / சீ.ை., பி.ே.,
பி.ே.(மு) ைற்றும் அமனத்து

ேகுப்புகமளயும் ொர்ந்த ஆதரேற்ற
விதமேகள்

ேயது ேரம்பு இல்மல
வேளாண்மை பாடத்தில் இளங்கமல
பட்டம் சபற்றேர்கள் 30 ேயதிற்கு

“ஏமனவயார்”

வைல் இருத்தல் கூடாது.

வேளாண்மை பாடத்தில்

பட்ட வைற்படிப்பு அல்லது முமனேர்

பட்டம் சபற்றேர்கள் 32 ேயதிற்கு வைல்
இருத்தல் கூடாது.
விளக்கம்:-

“உச்ெ ேயது ேரம்பு இல்மல” என்றால் விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்மக சேளியிடப்பட்ட

நாளன்வறா/ பதவிக்கு சதரிவு செய்யப்பட்ட நாளன்வறா ைற்றும் பதவியில் அைர்த்தப்பட்ட நாளன்வறா 59
ேயதிமன பூர்த்தி செய்திருக்க கூடாது.
குறிப்பு:(i)

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ே., / சீ.ை., பி.ே., ைற்றும் பி.ே.(மு) தவிர “ஏமனவயார்” ைாநில, ைத்திய அரசில்
ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு வைற்பட்டு முமறயான பணியில் பணிபுரிந்து ேருபேர்

இப்பதவிக்குரிய ேயது ேரம்பிற்குள் இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் தகுதியற்றேர்கள்
ஆோர்கள். விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுமரகள் பத்தி 3(F) ஐக் காண்க.

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு]
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ேயது ேரம்புச் ெலுமக

நிர்ையிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய ைாற்றுத் திறனாளிகள்:நிர்ையிக்கப்பட்ட

ேயது

தகுதியுமடயேராோர்கள்.

ேரம்பிற்கு

வைல்

பத்தாண்டு

ேமர

ேயது

ேரம்புச்

ெலுமக

சபறத்

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு]
(i) முன்னாள் இராணுேத்தினருக்கு

அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ே., / சீ.ை., பி.ே., ைற்றும் பி.ே.(மு) தவிர ஏமனய ேகுப்பிமனச் ொர்ந்தேர்களுக்கு 48
ேயது ேமர ெலுமக ேழங்கப்படும்.

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு]

ஆ) ஏற்கனவே ஏவதனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதாரர், முன்னாள்
இராணுேத்தினர் என்ற ெலுமகமயப் சபற முடியாது.

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு]

ஆ) கல்வித்தகுதி ( 05.02.2021 அன்றுள்ளபடி)

விண்ைப்பதாரர்கள் கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பட்டப்படிப்பிமன அல்லது அதற்கு இமையான படிப்பிமன
பல்கமலக் கழக ைானியக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கமலக் கழகம் அல்லது பல்கமலக் கழக ைானியக்
குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுேனத்திடமிரு ந்து சபற்றிருக்க வேண்டும்.
பதவியின் சபயர்

கல்வித்தகுதி

வேளாண்மை அலுேலர் (விரிோக்கம்)

வேளாண்மையியலில் இளங்கமலப் பட்டம் (B.Sc., Agriculture)

விளக்கம்:

ைற்றும் தமிழில் வபாதிய சைாழியறிவு சபற்றிருக்க வேண்டும் .

வபாதுைான தமிழறிவு சபற்றுள்ளதாக உரிமை வகாரும் விண்ைப்பதாரர், பத்தாம் ேகுப்பு அல்லது

அதற்கு இமையான கல்வியில், தமிமழ ஒரு சைாழிப்பாடைாக எடுத்து வதர்ச்சி சபற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது
உயர்நிமலப் பள்ளிப்படிப்பில் தமிமழப் பயிற்றுசைாழியாகவும், பத்தாம் ேகுப்பு அல்லது அதற்கு இமையானக்
கல்விமய தமிழில் எழுதித் வதர்ச்சி சபற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்

வதர்ோமையத்தால் நடத்தப்சபறும் இரண்டாம் ேகுப்பு சைாழித் வதர்வில் (முழுத் வதர்வு) தமிழில் வதர்ச்சி
சபற்றிருக்க வேண்டும். [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 21 (1) -ல்
குறிப்பிட்டுள்ளோறு]. [“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகளில்” உள்ள பத்தி 14(I) (i)-ஐ காண்க]
1.

குறிப்பு

நிர்ையிக்கப்பட்ட இளங்கமலப் பட்ட கல்வித் தகுதியிமன 10+ 2 (அதற்கு இமையானத் தகுதி) + இளங்கமலப்

பட்டம் [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு
சபற்றிருக்க வேண்டும்]. பட்டப்படிப்பிற்கான இறுதி வதர்வு முடிவு சேளியிடப்பட்ட நாளானது அறிவிக்மக
நாளன்வறா

2.
3.

அல்லது

அதற்கு

முந்மதய

நாளாகவோ

அறிவிக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு).

(தமிழ்நாடு

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதிகளுக்கான இமைக் கல்வித் தகுதி அறிவிக்மகயின் பிற்வெர்க்மக –II ல்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இமைக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிமை வகாரும் விண்ைப்பதாரர் இமைக்கல்வி என
அறிவிக்கப்பட்ட அரொமையிமன ொன்றாேைைாக ெைர்ப்பிக்கும் பட்ெத்தில் அவ்ேரொமையானது

வதர்வுக்கான அறிவிக்மக நாளன்வறா அல்லது அதற்கு முன்னதாகவோ சேளியிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் .
வைலும், அவ்ேரொமையிமன வதர்ோமையம் வகாரும் சபாழுது ெைர்ப்பிக்க அல்லது பதிவேற்றம் செய்ய
வேண்டும்.

தேறும் பட்ெத்தில் அவ்விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும் .

அரொமை

இத்வதர்வின் அறிவிக்மக நாளுக்கு பிறகு சேளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படைாட்டாது .

[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுமரகள் பத்தி 9ன் குறிப்பிமனக் காண்க].
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(இ) உடற்தகுதி ொன்றிதழ்

பணி நியைனதிற்காக சதரிவு செய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்

உடற்தகுதிச் ொன்றிதமழச் ெைர்பிக்க வேண்டும்.
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பார்மேயின் தரம்
பார்மே தரம்–III

உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிேம்

செயல் அலுேலர் பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள
படிேம்.

நிறக்குருடு குமறபாடு உள்ளேர்கள் இப்பதவிக்கு தகுதியற்றேராேர். சதரிவிற்கு ேரும் கண்பார்மே

குமறபாடுமடய விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி ோய்ந்த கண் ைருத்துே நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்மேத்
தகுதிச் ொன்றிதமழப் சபற்று ெைர்ப்பிக்க வேண்டும்.

அ)

5. கட்டைம்

பதிவுக் கட்டைம்

நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ை) நிர்ோக சீர்திருத்தத்துமற,
நாள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியமைக்கப்பட்ட கட்டைம்)

ரூ.150/-

குறிப்பு

நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுறாத விண்ைப்பதாரர்கள் ,
இத்வதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் செலுத்துேதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர்
ஆ)

வதர்வுக் கட்டைம்
குறிப்பு

கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வதர்வுக்கட்டைச் ெலுமக சபற தகுதியுமடயேர்கள் தவிர பிற

விண்ைப்பதாரர்கள், இமையேழி விண்ைப்பத்மதச் ெைர்ப்பிக்கும்வபாது வதர்வுக்கட்டைம் செலுத்த

ரூ.200/-

வேண்டும்.

குறிப்பு
(1)

விண்ைப்பதாரர் தங்களுமடய ஒரு முமறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்மை இமைப்பது கட்டாயைாகும் .
பவயாசைட்ரிக் உள்ளிட்ட ஆதார் எண்ணுடன் சதாடர்புமடய தகேல்கள், விண்ைப்பதாரர் அமடயாளம்

காணும் வநாக்கத்திற்காக ைட்டுவை பயன்படுத்தப்படும். வதர்ோமையம் அத்தகேல்கமள வெமிக்கவோ,
யாருடனும் பகிரவோ செய்யாது. விண்ைப்பதாரர் ஒருமுமறப்பதிவில் தங்களது ஆதார் எண்ணிமன

இமைப்பதற்கான ஒப்புதமல அளிக்குைாறு வகட்டுக் சகாள்ளப்படுகின்றனர். விண்ைப்பதாரரின்
உண்மைத் தன்மையிமன உறுதி செய்ேதற்காக ைட்டும் Central Identities Data Repository-க்கு
ஆதார் சதாடர்புமடய விேரங்கமள வதர்ோமையம் பகிர்ந்துக் சகாள்ளும் . ேருங்காலத்தில்

விண்ைப்பிக்க இருக்கும் விண்ைப்பதாரர் அமனேரும் புதிதாக ஒருமுமறப் பதிவு எண்மை
உருோக்குேதற்கும் / புதுப்பிப்பதற்கும் / ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள ஒருமுமறப் பதிவில் உள்

நுமழேதற்கும், எந்த ஒரு வதர்வு அறிவிக்மகக்காக விண்ைப்பிப்பதற்கும் ஆதார் எண்ணிமன

இமைப்பது கட்டாயைானதாகும். “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகளில்” உள்ள பத்தி 2(B)-ஐ
காண்க.

(2) ஒருமுமறப்பதிவு என்பது பதிவு செய்தநாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் ேமர செல்லுபடியாகும் . ஐந்து

ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுமறப்பதிவிமன (One Time Registration),
அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திமனச் செலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் சகாள்ள வேண்டும்.
ஒருமுமறப்பதிவு என்பது வதர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து ைாறுபட்டதாகும் . விண்ைப்பதாரர்
வதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்சோரு வதர்விற்கும், தனித்தனிவய இமையேழியில் விண்ைப்பிக்க
வேண்டும். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ காண்க].

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

அனுைதிக்கப்பட்ட நிமலயில் உள்ள ைற்றும் 01.03.2017 பின் ரூ.150/- செலுத்தி நிரந்திர பதிவிமன
செய்தேர்கள் பதிவுக் கட்டைம் செலுத்த விலக்களிக்கப்படுோர்கள்.
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வதர்வுக் கட்டைச் ெலுமக:ேமக

ெலுமக

2) பழங்குடியினர்

கட்டைம் செலுத்த வதமேயில்மல

1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),
3) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர்/ சீர்ைரபினர்

கட்டைம் செலுத்த வதமேயில்மல
மூன்று முமற ைட்டும் கட்டைம் செலுத்தத்
வதமேயில்மல

4) இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர் /

மூன்று முமற ைட்டும் கட்டைம் செலுத்தத்

5) முன்னாள் இராணுேத்தினர்

இரண்டு முமற ைட்டும் கட்டைம் செலுத்தத்

பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய ேகுப்பினர்

வதமேயில்மல

வதமேயில்மல.

6) நிர்ையிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய

கட்டைம் செலுத்தத் வதமேயில்மல.

ைாற்றுத்திறனாளிகள்

7) ஆதரேற்ற விதமேகள்

கட்டைம் செலுத்தத் வதமேயில்மல.

குறிப்பு

(i) முந்மதய விண்ைப்பங்களில் வகாரப்பட்ட உரிமைகளின் அடிப்பமடயில், சைாத்த வதர்வுக்கட்டை இலேெ
ோய்ப்புகளின் எண்ணிக்மக கைக்கிடப்படும்.

(ii) விண்ைப்பதாரர் சபறும் இலேெ ோய்ப்புகளின் எண்ணிக்மகயானது சதரிவின் எந்நிமலயிலும்
வதர்ோமையத்தால் ெரிபார்க்கப்படும்.

(iii) விண்ைப்பதாரர் தம்முமடய முந்மதய விண்ைப்பங்கள் சதாடர்பான தகேல்கமள ைமறத்து விண்ைப்பக்

கட்டைம் செலுத்துேதிலிருந்து கட்டைவிலக்குத் தேறாகக் வகாரும்பட்ெத்தில் , அேருமடய விண்ைப்பம்

நிராகரிக்கப்படுேதுடன், வதர்ோமையத்தால் நடத்தப்படும் வதர்வுகள் / சதரிவுகளில் கலந்துசகாள்ேதிலிருந்து
ஒரு ேருட காலத்திற்கு விலக்கி மேக்கப்படுோர்.

(iv) விண்ைப்பதாரர் வதர்வுக் கட்டைவிலக்கு சதாடர்பான இலேெ ெலுமகமயப் சபறுேதற்கு “ஆம்” அல்லது
“இல்மல” என்ற விருப்பங்கமள கேனைாக வதர்வு செய்யுைாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார் . விண்ைப்பம்

சேற்றிகரைாக ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர், சதரிவு செய்யப்பட்ட விருப்பங்கமள ைாற்றம் செய்யவோ, திருத்தம்
செய்யவோ இயலாது.

(v) விண்ைப்பதாரர், விண்ைப்பதாரர்களின் தன்விேரப் பக்கத்தின் Application History-ல் வதான்றும்
தகேல்கமளப்

சபாருட்படுத்தாைல்

வதர்வுக்

கட்டைச்

ெலுமக

இதுேமர

எத்தமன

முமற

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பமத தங்களின் சொந்த நலன் கருதி கைக்கிட்டு மேத்துக்சகாள்ளுைாறு
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.

(vi) கட்டைச்ெலுமக வகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பைானது (விண்ைப்பிக்கப்பட்ட பதவிகமளப்
சபாருட்படுத்தாைல்)

விண்ைப்பதாரர்களுக்கு

அனுைதிக்கப்பட்ட

எண்ணிக்மகயிலிருந்து ஒரு ோய்ப்பு குமறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.

சைாத்த

இலேெ

ோய்ப்புகளின்

(vii) அனுைதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இலேெ ோய்ப்புகமள சபற்றுக்சகாண்ட விண்ைப்பதாரர் / வதர்வுக் கட்டைச்
ெலுமகமய சபற விரும்பாத விண்ைப்பதாரர் / வதர்வுக் கட்டைச் ெலுமகக்கு தகுதியற்ற விண்ைப்பதாரர்

வதர்வுக் கட்டைச் ெலுமக சதாடர்பான வகள்விக்கு எதிராக “இல்மல” என்ற விருப்பத்திமன சதரிவு செய்ய
வேண்டும். அவ்விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட வதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தும் முமற மூலம் வதமேயான
கட்டைத்திமன பின்னர் செலுத்தலாம்.

(viii) விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட வதர்வுக் கட்டைத்துடன் குறித்த வநரத்திற்குள் விண்ைப்பத்திமன
ெைர்ப்பிக்கவில்மலசயன்றால், விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
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6. வதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தும் முமற

 வதர்வுக் கட்டைம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு ைட்டும்) இமையேழியில் (இமைய ேங்கி, பற்று
அட்மட, கடன் அட்மட) செலுத்த வேண்டும் அல்லது விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் இமையேழி

விண்ைப்பத்தில் சதரிவு செய்தோறு விண்ைப்பம் ெைர்ப்பித்த இரண்டு நாட்களுக்குள் ஸ்வடட் பாங்க்
ஆப் இந்தியா/ எச்.டி.எப்.சி. ேங்கி மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

 விண்ைப்பதாரர்கள் வெமேக் கட்டைமும் வெர்த்து செலுத்த வேண்டும்.
 விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் ெலுமகக்கான தகுதியின் அடிப்பமடயில்தான் வதர்வுக்கட்டைம்
செலுத்துேதிலிருந்து விலக்கு சபற முடியும்.

 இமையேழியில் வதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தாைல், வநரடியாக செலுத்தும் ேமரவு காவொமல

/

அஞ்ெலக காவொமல வபான்றமே ஏற்றுக்சகாள்ளப்படைாட்டாது. அத்தமகய விண்ைப்பங்கள்
நிராகரிக்கப்படும்.

 வதர்வுக் கட்டைச் ெலுமக வகாரும் விண்ைப்பதாரர்கமளத் தவிர ஏற்கனவே நிரந்தர பதிவு செய்த

விண்ைப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட வதர்வுக் கட்டைத்மத செலுத்த வேண்டும் .
நிரந்தரப் பதிவு முமறயில் பதிவு செய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு முமறயில் பதிவு செய்த

நாளிலிருந்து 5 ேருட காலத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் செலுத்துேதற்கு ைட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படும்.
இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய வதர்வுக் கட்டைைாக கருதப்படைாட்டாது.

(வதர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகளில்” பத்தி – 2(V) ஐ
காண்க).

7. ெலுமககள்
(i)

ஆதி திராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட

ேகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய ேகுப்பினர்,
ஆதரேற்ற விதமே, முன்னாள் இராணுேத்தினர், நிர்ையிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய ைாற்றுத்

திறனாளிகள் ைற்றும் பிற ேமகயிமனச் ொர்ந்தேர்களுக்கான ேயது / தகுதி ைற்றும் கட்டைச்
ெலுமககள் குறித்த விேரங்கள் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள்” பத்தி 3(D),5 & 6 ஐக்
காண்க.

(ii) வைவல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுமகமய வகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய ஆதாரங்கமள

வதர்ோமையம் வகாரும்வபாது ெைர்ப்பிக்க வேண்டும். ெைர்ப்பிக்கத் தேறினால் விண்ைப்பம்

குறிப்பு:

நிராகரிக்கப்படும்.

முன்னாள் இராணுேத்தினர், ஏவதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு விட்டால்,
பின்னர், வேறு எந்த நியைன நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுேத்தினர் என்ற ெலுமகமய வகார முடியாது.
(தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள் ெட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ல் குறிப்ப்ட்டுள்ளோறு)
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8. வதர்வுத்திட்டம் (சகாள்குறி ேமக ைற்றும் வநர்முகத் வதர்வு:-

பாடம்

கால அளவு

அதிகபட்ெ

ைதிப்சபண்கள்

சதரிவிற்குத் தகுதி சபற

குமறந்தபட்ெ ைதிப்சபண்கள்
ஆ.தி., ஆ.தி(அ),

ப.ப., மி.பி.ே., / சீ.ை.,

“ஏமனவயார்”

பி.ே.( மு.தவிர)
தாள் 1 வோண்மையியல்

(பட்டப்படிப்புத் தரம் ) 200 வினாக்கள்

குறியீட்டு எண்.284

ைற்றும் பி.ே.(மு)
3 ைணி வநரம்

300

2 ைணி வநரம்

200

தாள் 2 சபாது அறிவு (100 வினாக்கள்)
குறியீட்டு எண்.003

(சபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்)
75 வினாக்கள்

171

228

+

திறனாய்வுத் வதர்வு (எஸ்.எஸ்.எல்.சி தரம்)
(25 வினாக்கள்)

70

சைாத்தம்

570

வநர்முகத் வதர்வு ைற்றும் ஆேைங்கள்

குறிப்பு: தாள் 1-ற்கான வினாத்தாள் ஆங்கிலத்தில் ைட்டும் அமைக்கப்படும் (சபாது அறிவு)தாள் 2-ற்கான
வினாத்தாள் தமிழ் ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் அமைக்கப்படும்.
(i)

வதர்ோமையத்தால் நடத்தப்படும் வபாட்டித் வதர்வுகளுக்கு ஆஜராகும்வபாது பின்பற்ற வேண்டிய
ேழிமுமறகள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுமறயில் பத்தி 17ஐ காண்க.

(ii) வைற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்ேறிக்மகயின் பிற்வெர்க்மக II –ல் உள்ளது.
9. சதரிவுசெய்யும் முமற

சதரிவு இரண்டு நிமலகமள உமடயது. 1. எழுத்துத் வதர்வு 2. வநர்காைல் வதர்வு அமைந்த ோய்சைாழித் வதர்வு
இறுதி சதரிோனது விண்ைப்பதாரர்கள் எழுத்துத் வதர்விலும் , ோய்சைாழித் வதர்விலும் வெர்த்து சபற்ற சைாத்த

ைதிப்சபண்கள் பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயில் வைற்சகாள்ளப்படும். விண்ைப்பதாரர்

எழுத்துத் வதர்வின் அமனத்து பாடங்களிலும் ோய்சைாழித் வதர்விலும் கலந்துசகாள்ேது கட்டாயைாகும் .
எழுத்துத் வதர்வின் ஏவதனும் ஒரு பாடத்தில் வதர்வு எழுதாத (எழுத தேறி இருந்தாலும்) விண்ைப்பதாரர்
அத்சதரிவிற்கான குமறந்தபட்ெ ைதிப்சபண்கமள சபற்றிருந்தாலும் கூட சதரிவு செய்யப்பட தகுதியானேராக
கருதப்படைாட்டார். “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள்” பத்தி 18(B) ஐக் காண்க.
குறிப்பு:-

வேளாண்மை அலுேலர் (விரிோக்கம்) பதவிக்கான 6 முன்சகாைர்வு காலிப் பணியிடங்களுக்கு

முதலில் சதரிவு செய்யப்படுோர்கள். [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு
27-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு] இரண்டாேதாக வேளாண்மை அலுேலர் (விரிோக்கம்) பதவிக்கான 359

காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்கள் சதரிவு செய்யப்படுோர்கள்.

10
10. வதர்வு மையங்கள்

கீழ்காணும் வதர்வு மையங்களில் எழுத்துத் வதர்வு நமடசபறும்.

ேரிமெ எண்
1.

மையத்தின் சபயர்

மையக் குறியீட்டு எண்

சென்மன

0101

ைதுமர

2.

1001

வகாயம்புத்தூர்

3.

0201

திருச்சிராப்பள்ளி

4.

2501

திருசநல்வேலி

5.

2601

வெலம்

6.

1701

தஞ்ொவூர்

7.

குறிப்பு:
(i)

1901

வைற்குறிப்பிட்டுள்ள வதர்வு மையங்களில் ஏவதனும் ஒன்றிமன விண்ைப்பதாரர்கள் எழுத்துத்
வதர்விற்காக வதர்ந்சதடுக்க வேண்டும்.

(ii) வதர்வு

மையத்மத

ைாற்ற

அனுைதிக்கப்படைாட்டாது.

விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள் 17(A)(ii) ஐக்” காண்க)

(வைலும்

விேரங்களுக்கு

“

(iii) வதர்வு மையங்களின் எண்ணிக்மகமயக் கூட்டவோ, குமறக்கவோ அல்லது விண்ைப்பதாரர்கமள

வேறு மையங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யவோ வதர்ோமையத்திற்கு உரிமையுண்டு.

(iv) விண்ைப்பதாரர்கள் வதர்வு எழுதுேதற்கும்/ ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்புக்கும்/ கலந்தாய்விற்கும் தங்களது

சொந்த செலவில் ேரவேண்டும்.

11. அ) பணி விேரங்கள்

விண்ைப்பதாரர், இமைய ேழியில் விண்ைப்பிக்கும்வபாது, இந்திய அரசின் அல்லது இந்தியாவில்

உள்ள ஒரு ைாநில அரசின் பணியில் அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அல்லது பல்கமலக்கழகங்கள் அல்லது

இந்திய அரசின் அல்லது இந்தியாவிலுள்ள ஒரு ைாநில அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு
ொர்புள்ள நிறுேனங்கள் அல்லது சபாதுத்துமற நிறுேனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்லது தற்காலிகப்

பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த விேரத்திமன வதர்ோமையத்திற்கு சதரிவித்தல் வேண்டும் .
விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த உண்மைமய ைமறக்கும் பட்ெத்தில், அேரது விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.

விண்ைப்பதாரர், தங்களுமடய விண்ைப்பங்கமள துமறத்தமலேர் ோயிலாகவோ அல்லது தாம்

ேகித்து ேரும் பதவிக்கு நியைனம் செய்ேதற்கு தகுதி சபற்ற அலுேலர் மூலைாகவோ அனுப்பத் வதமேயில்மல.
ைாறாக, தைது துமறத்தமலேருக்கு, தாம் வதர்ோமையத்தின் எந்தத் வதர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கிறார் என்பமத

எழுத்து மூலம் சதரிவித்து, சதரிோகும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுமரகள் பத்தி 14 (p) -ல்
குறிப்பிட்டுள்ளோறு தமடயின்மைச் ொன்றிதமழ ெைர்பிக்க வேண்டும் .

ஆ) குற்றவியல் ேழக்குகள் / ஒழுங்கு நடேடிக்மககள் சதாடர்பான உறுதிசைாழி

(i) இமைய ேழி விண்ைப்பத்தில் நிலுமேயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு நடேடிக்மககள் பற்றி

சதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான முதல் தகேல் அறிக்மகயின் நகமல / குற்றக்

குறிப்பாமையின் நகமல (வநர்வுக்வகற்ப) கண்டிப்பாகப் பதிவேற்றம் / ெைர்ப்பிக்க வேண்டும். வகாரும்சபாழுது
வைற்கண்ட ஆேைங்கமள ெைர்ப்பிக்கத் தேறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
(ii) விண்ைப்பதாரர்கள்,

தங்கள் மீதான குற்றவியல் நடேடிக்மககளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு

நடேடிக்மககளில் தண்டமை விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்களது இமைய ேழி விண்ைப்பத்தில்
சதரிவிப்பதுடன், வகாரும்சபாழுது சதாடர்புமடய நீதிைன்ற ஆமை அல்லது ஒழுங்கு நடேடிக்மகயிலிருந்து
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விடுவிக்கப்பட்ட ஆமையிமன பதிவேற்றம் / ெைர்ப்பிக்க வேண்டும். வைற்குறிப்பிட்ட ஆேைங்மள
ெைர்ப்பிக்கத் தேறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.

(iii) தமடயின்மைச் ொன்றிதமழ ெைர்ப்பித்த பிறவகா அல்லது இமைய ேழி விண்ைப்பத்திமன ெைர்ப்பித்த

பிறவகா, நியைனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுமையாக நிமறேமடேதற்கு முன் ேமர உள்ள சதரிவு பணிகளின்

எந்த ஒரு நிமலயின் வபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏவதனும் குற்றவியல் ேழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாவலா /

ஒழுங்கு நடேடிக்மக எடுக்கப்பட்டிருந்தாவலா, அேர் குற்றத்தீர்ப்பு / தண்டமை ஏதும் சபற்றிருந்தாவலா,

வதர்ோமையத்தால் ஆேைங்கமளப் பதிவேற்றம் / ெைர்ப்பிக்கக் வகாரும் நிமலயில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது
குறித்த

உண்மை

அறிவுமரயிமன

விேரங்கமள,

கமடபிடிக்கத்

வதர்ோமையத்திற்குத்

தேறினால்

அத்தமகய

சதரிவித்தல்

வேண்டும்.

விண்ைப்பதாரர்களுமடய

வைலும்,

இந்த

விண்ைப்பம்

வதர்ோமையத்தால் இரத்து செய்யப்பட்டு, ஓராண்டுக்கு வதர்வு எழுதுேதிலிருந்து விலக்கி மேக்கப்படுேர்.
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள் 14 (S) உள்ளோறு )
12. சபாதுோன தகேல்கள்

A) இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்.

B) (i) தமிழ்ேழிக்கல்வி மூலம் படித்த நபர்களுக்கு, ைாநிலத்தின் கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிமை

அடிப்பமடயில் நியைனம் செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)- ல் சொல்லப்படுேதாேது:

தமிழ் ேழியில் படித்த நபர் என்றால், ைாநிலத்தில் வநரடி நியைனத்தின் ோயிலாக நிரப்பப்படும் பதவிகளுக்கான
சிறப்பு விதிகளில் பரிந்துமரக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ேமர தமிழ் ேழியில் படித்தேராோர்.

(ii) தமிழ்ேழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிமை வகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான ொன்றாேைைாக,

பத்தாம் ேகுப்பு, பன்னிரண்டாம் ேகுப்பு ைாற்றுச்ொன்றிதழ் / தற்காலிகச்ொன்றிதழ் / பட்டச்ொன்றிதழ் /

ைதிப்சபண்பட்டியல் / நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியிமன விண்ைப்பதாரர் தமிழ் ேழியில் பயின்றுள்ளார்

என பதிவு செய்யப்பட்டு, குழுைம் அல்லது பல்கமலக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுேனங்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட
பட்டச் ொன்றிதழ் / பட்ட வைற்படிப்புச் ொன்றிதழிமன பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.

(iii) விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ேமரக்கும் அமனத்துக் கல்வித் தகுதியிமனயும்

தமிழ் ேழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரைான ொன்றுகமள கட்டாயம் பதிவேற்ற / ெைர்ப்பிக்க வேண்டும்.
உதாரைம்:-

ஒரு பதவிக்கு பட்டப் படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியாக இருப்பின், விண்ைப்பதாரர் பத்தாம் ேகுப்பு,

வைல்நிமலக் கல்வி ைற்றும் பட்டப் படிப்பிமன கட்டாயம் தமிழ் ேழியில் பயின்றிருக்க வேண்டும்.

ஒரு பதவிக்கு பட்டவைற்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியாக இருப்பின், விண்ைப்பதாரர் பத்தாம் ேகுப்பு,
வைல்நிமலக் கல்வி, பட்டப்படிப்பு ைற்றும் பட்ட வைற்படிப்பிமன கட்டாயம் தமிழ் ேழியில் பயின்றிருக்க
வேண்டும்.

(iv) தமிழ் ேழியில் கல்வி பயின்றதற்கான ொன்றாேைம் எதுவும் இல்மலசயனில், கல்வி நிறுேனத்தின்

பதிோளர் / முதல்ேர் / தமலமையாசிரியர் / வதர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுேலரிடமிருந்து விண்ைப்பதாரர்களின்
விதிமுமறகளில் குறிப்பிட்டுள்ள படிேத்தில், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ேமரயிலான ஒவ்சோரு கல்வித்
தகுதிக்கும் ொன்றிதமழப் சபற்று ெைர்ப்பிக்க வேண்டும்.

(v) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ேமரயிலான அமனத்து கல்வித் தகுதிகமளயும் தமிழ் ேழிக் கல்வியில்

பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச் ொன்றிமன பதிவேற்ற / ெைர்ப்பிக்கத் தேறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம்
நிராகரிக்கப்படும்.

(vi) ஏவதனும் ஒரு பாடத்மத பகுதிவநரைாக படித்ததற்காகவோ / ஏவதனும் வதர்விமன தனித் வதர்ேராக

எழுதியதற்காகவோ, தனியர் தமிழ் ேழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என ொன்றாேைம் ஏவதனும் ெைர்ப்பித்தால்

ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட ைாட்டாது என்பதுடன் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். (வைலும் விேரங்களுக்கு
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகளில் உள்ள பத்தி 14(R) ஐக்” காண்க)
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C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, சென்மன உயர்நீதிைன்றம் ைற்றும் உயர்நீதிைன்ற ைதுமரக்

கிமளயில்

ஏவதனும்

ேழக்குகள்

நிலுமேயில்

இருப்பின் ,

ஆமைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகைாக சதரிவு செய்யப்படும்.

அேற்றின்

மீதான

இறுதி

D) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 ைற்றும் 27(இ)-ல்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளோறு ஆதரேற்ற விதமே ைற்றும் முன்னாள் இராணுேத்தினருக்கான
இடஒதுக்கீடு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது.

E) நிர்ையிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய ைாற்றுத்திறனாளிகள் :-

அரொமை (நிமல) எண்.20, ைாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்(DAP3-2) துமற, நாள் 20.06.2018-ன் படி இப்பதவி
கீழ்க்காணும் நிர்ையிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கும் சபாருந்தும்.

[கு.பா –

குமறபார்மே; கா.வக - காது வகளாமை; செ.தி.கு - செவித் திறன் குமறப்பாடு; மக.கா.இ.கு – மக கால் இயக்கக்

குமறபாடு; சதா. வநா.கு - சதாழுவநாயிலிருந்து குைைமட ந்வதார்; கு.த – குள்ளத் தன்மை; அ.வீ.பா – அமில
வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்வடார்].

F) நிர்ையிக்கப்பட்ட குமறபாடுமடய ைாற்றுத்திறனாளிகள், ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைகள்

விதி, 2017-ல் (ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரைளித்தல் துமற (Divyangjan), ெமூக நீதி ைற்றும்

அதிகாரைளித்தல் அமைச்ெகம், இந்திய அரசு) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிேத்தில் அரொமை (நிமல) எண்.28,
ைாற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) நலத்துமற, நாள் 27.07.2018-ல், ேமரயறுக்கப்பட்டுள்ள ொன்றிதழ் ேழங்கக்
கூடிய தகுதி ோய்ந்த அலுேலரிடமிருந்து சபறப்பட்ட ைாற்றுத்திறனாளிச் ொன்றிதமழ ெைர்ப்பிக்க வேண்டும்.
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள் பத்தி 14(M)ஐக் காண்க).

G) வநரடி நியைனம் மூலம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குமறந்தபட்ெம் 30% சபண்களுக்காக
ஒதுக்கீட்டில் சதரிவு செய்யப்பட வதர்ச்சியும், தகுதியும் ோய்ந்த வபாதிய சபண் விண்ைப்பதாரர்கள் கிமடக்கப்

சபறாவிடில், அேர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அவத ேகுப்பினமர ொர்ந்த தகுதிோய்ந்த ஆண்

விண்ைப்பதாரர்கமளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம்
2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு).

H) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) ேகுப்பினர் முன்னுரிமை அடிப்பமடயில் அேர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட

இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்ேகுப்பினர்களில் தகுதி ோய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் இருப்பின்
அவ்விண்ைப்பதாரர்கள், ஆதிதிராவிட ேகுப்பினர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் ைதிப்சபண்

தரேரிமெப்படி நிரப்பப்படுேர். அருந்ததியர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிோய்ந்த
விண்ைப்பதாரர்கள் கிமடக்கப்சபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர் ேகுப்மபச் ொர்ந்தேர்கமளக்

சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முமறமைகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27ல்
குறிப்பிட்டுள்ளோறு).
I)

இமையேழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட வகாரிக்மககளுக்கான ஆேைச் ொன்றுகமள

வதர்ோமையம் வகட்கும் வநரத்தில் பதிவேற்ற / ெைர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்படாைல்
பின்னர்

வகாரப்படும்

எந்தசோரு

ைாற்றமும்,

வகாரிக்மகயும்

ஏற்றுக்

சகாள்ளப்படாது.

குறிப்பிட்ட

காலவநரத்திற்குள் ஆேைங்கமள பதிவேற்ற/ ெைர்ப்பிக்கத் தேறினால் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.

J) கீழ்க்காணும் உண்மைகமள ைமறக்கும்பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்
ைற்றும் விண்ைப்பதாரர்கள் வதர்ோமையத்தால் நிரந்தரைாகவோ அல்லது தக்கசதன கருதப்படும் காலம்

ேமரயில் விலக்கிமேக்கப்படுேர். (i) முந்மதய வதர்வுகளில் கலந்துசகாண்டது ைற்றும் இலேெ ெலுமகமய

பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு அல்லது ைத்திய ைாநில அரசின் கீழ் உள்ள நிறுேனங்கள் , உள்ளாட்சி ைன்றங்கள்,

சபாதுத் துமற நிறுேனங்கள், ெட்டத்தின் ோயிலாக நிறுேப்பட்ட நிறுேனங்கள், அரசுத் துமற கழகங்கள்,
பல்கமலக்கழகங்கள் முதலியேற்றில் முமறயாகவோ / தற்காலிகைாகவோ பணிபுரிந்து ேருேது / பணிபுரிந்தது.
(iv) குற்றவியல் நிகழ்வுகள், மகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டமன சபற்றது. (v) ைத்திய அரசுப் பணியாளர்

வதர்ோமையம் / ைாநில அரசுப் பணியாளர் வதர்ோமையங்களினால் வதர்வு எழுதும் உரிமை இரத்து
செய்யப்பட்டது அல்லது தகுதியற்றேராக அறிவிக்கப்பட்டது.
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K) மகது செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு ேழங்கப்பட்டிருத்தல், வேமலக்கு ஆட்கள் சதரிவு செய்யும்

ஏவதனும்

ஒரு

முகமையினால்

தமட

/

தகுதியின்மை

செய்யப்பட்டிருத்தல்,

குற்ற நடேடிக்மக (அல்லது) ஏவதனும் ஒழுங்கு நடேடிக்மக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல்,
கிளர்ச்சி (அல்லது) ஏவதனும் அரசியலமைப்பில் பங்வகற்று பாராளுைன்ற / ைாநில ெட்டெமப / உள்ளாட்சி

வதர்தல்களில் பங்வகற்றல் ஆகியேற்றுடன் சதாடர்புமடய தகேல்கமள, விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன்,
தீர்ப்பின் அெல் / ஆமை / அரொமை/ துமற நடேடிக்மக மகவிடப்பட்ட அரொமை அல்லது இதர

ஆேைங்கமள வதர்ோமைய ேமலதளத்தில் ொன்றிதழ்கள் பதிவேற்றம் செய்யும் வபாது தேறாைல் ெைர்ப்பிக்க
வேண்டும். வைற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் ெைர்ப்பித்த பின்னர், நியைனம் சபறும் காலம் ேமர

எப்வபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக வதர்ோமையத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட வேண்டும் . தேறினால், தகுந்த
தண்டமனக்குரிய நடேடிக்மகமய வதர்ோமையம் எடுக்கும்.

L) இடஒதுக்கீடு குறித்த தேறான தகேல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான ேயது, பாலினம்,ேகுப்பு பிரிவுகள்,
கல்வித் தகுதி, பயிற்று சைாழி, உடற் தகுதி வபான்ற அடிப்பமடத் தகுதிகள் குறித்த தேறான தகேல் சகாண்ட
விண்ைப்பங்களும் முழுமையாக நிரப்பப்படாத விண்ைப்பங்களும் நிராகரிக்கப்படும்.

M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசோரு பதவி/ நியைனத்துக்கான விண்ைப்பைாக கருதப்பட ைாட்டாது.
விண்ைப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிவில் சபாதுோன தகேல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் வதர்வுக்குரிய

விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விேரங்கள் / தகேல்கள் ைட்டுவை இத்வதர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த
நியைனத்திற்கான இமையேழி விண்ைப்பத்தில் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட வதமேயான விேரங்கள் / தகேல்கள்
தேறானதாக அல்லது முழுமை சபறாதமேயாக இருந்தால் அதற்கு வதர்ோமையம் சபாறுப்பாகாது.

N) மூன்றாம் பாலினத்தேரின் ேகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரொமை நிமல எண் .90, ெமூக நலம் ைற்றும்

ெத்துைவுத் [sw8(2)] துமற, நாள். 22.12.2017-இல் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
O) மூன்றாம் பாலினத்தேரின் ேகுப்பு நிர்ையம் -:

i) எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்லாத மூன்றாம் இன பாலின விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது இமைய ேழி

விண்ைப்பத்தில் அரொமை(நிமல) எண். 28, பிற்படுத்தப்பட்டேகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டேகுப்பினர்
ைற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துமற, நாள் 06.04.2015-ன்படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினர்
பிரிவிமனவயா அல்லது ஏமனவயார் பிரிவிமனவயா வதர்வு செய்து சகாள்ளலாம்.

ii) ொதிச் ொன்றிதழ் மேத்துள்ள ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் ேகுப்பிமனச்

ொர்ந்த மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர், அேர்களது ெமூகத்திமனச் ொர்ந்தேர்களாகவே கருதப்படுேர்.

iii) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் ேகுப்மபத் தவிர ைற்ற ேகுப்பிமனச்ொர்ந்த

ைற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பமடயில் ொதிச்ொன்றிதழ் சபற்றுள்ள மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்,

அேருமடய ேகுப்பு (class) அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பு ஆகிய இரண்டு ேகுப்புகளில், அேருக்கு
ொதகைாக வதான்றுகின்ற ஒன்மற, ஒருமுமறப் பதிவின் வபாவத வதர்வு செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு,
ேகுப்மப எப்சபாழுதும் ைாற்ற இயலாது.

[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)ஐக் காண்க]

P) வேமலோய்ப்பில் மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:1.

மூன்றாம்

பாலின

விண்ைப்பதார்களின்

சபண்

என

தன்மன

அமடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம் ைற்றும்
சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் (ஆண் ைற்றும் சபண்) ஆகிய இரண்டு இட

2.

ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுேர்.

மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலினத்தேர்” என

தன்மன அமடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70
ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் ைற்றும் சபண்) கருதப்படுேர்.

தமிழ்நாடு மூன்றாம் பாலினத்தேர்களுக்கான நல ோரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட மூன்றாம் பாலினத்தேர்கள் /

மூன்றாம் பாலின ஆண்கள் / மூன்றாம் பாலின சபண்கள் ொன்றிதழ் சகாண்ட விண்ைப்பதாரர்களுக்கு
ைட்டுவை வைற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும்.
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13) ஏமனய முக்கிய அறிவுமரகள்

அவிண்ைப்பதாரர்கள் வதர்விற்கான தங்களுமடய தகுதிகமள உறுதி செய்தல் (:-வதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும்
விண்ைப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுமரகமள நன்கு படித்த பின்னர் தாங்கள் அத்வதர்விற்கான

அமனத்துத் தகுதிகமளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி செய்து சகாள்ள வேண்டும் . எழுத்துத் வதர்வு /

ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு / வநர்முகத் வதர்வு / கலந்தாய்விற்கு அனுைதிக்கப்படுேது அல்லது சதரிவு செய்யப்பட்வடார்
பட்டியலில் தற்காலிகைாக விண்ைப்பதாரரின் சபயர் வெர்க்கப்படுேதால் ைட்டுவை , ஒரு விண்ைப்பதாரர் பதவி

நியைனம் சபற உரிமை அளிக்கப்பட்டேராக ைாட்டார். எனவே, விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்லா
நிமலகளிலும் தற்காலிகைானது ைற்றும் விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விேரங்கள் தேறு என்றாவலா

வதர்ோமைய அறிவுமரகள் அல்லது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும் பட்ெத்தில் ,
எந்நிமலயிலும்,

சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட

பின்னர்

கூட,

விண்ைப்பத்மத

நிராகரிக்கும்

வதர்ோமையத்திற்கு உண்டு. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள்” பத்தி -11
உள்ளோறு].

உரிமை

(B) (C) & (D) -ல்

ஆ) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, வதர்வு எழுதுேதற்கான அனுைதிச்சீட்டுகள், www.tnpscexams.in /

www.tnpsc.gov.in என்ற வதர்ோமைய இமையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் . விண்ைப்பதாரர்
அேற்மற பதிவிறக்கம் செய்து சகாள்ளவேண்டும். அனுைதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட
ைாட்டாது.

விண்ைப்பதாரர்

வதர்வின்

சபாழுது

அனுைதிச்சீட்டில்

சகாடுக்கப்பட்டுள்ள

ஒவ்சோரு

நிபந்தமனமயயும் கட்டாயம் கமடப்பிடிக்க வேண்டும்.. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள்” பத்தி -2 (V)
(g) -ல் உள்ளோறு].

இ) சதளிவுமர வேண்டுவோர், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் வதர்ோமைய அலுேலகத்திமன வநரில் அல்லது
1800 425 1002 என்ற கட்டைமில்லா சதாமலவபசி எண்ணின் மூலம் , அமனத்து வேமல நாட்களிலும் முற்பகல்

10.00 ைணி முதல் பிற்பகல் 5.45 ைணி ேமர சதாடர்பு சகாள்ளலாம். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள்”

பத்தி -2(V) –ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ல் உள்ளோறு].

உ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகேல் பரிைாற்றம்:

ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு/ ோய்சைாழித் வதர்வு /

கலந்தாய்விற்கான நாள் ைற்றும் வநரம் குறித்த தகேல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்ெல் மூலைாக

அனுப்பப்படாது. இது குறித்த தகேல்கள் வதர்ோமைய இமையதளத்தில் சேளியிடப்படும் . வைற்கூறிய தகேல்
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு குறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் ஆகியேற்றின் மூலம் ைட்டுவை விண்ைப்பதாரர்களுக்கு
சதரிவிக்கப்படும்.

குறுஞ்செய்தி/

மின்னஞ்ெல்

ஏவதனும்

காரைங்களினால்

கிமடக்கப்சபறாைல் இருப்பின் அதற்கு வதர்ோமையம் சபாறுப்பாகாது.

சென்றமடயாைல்

/

ஊ) விளம்பர அறிவிக்மக சேளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுேதுைாக முடிவுறாைல் தகேல் அறியும்
உரிமைச் ெட்டத்தின் கீழ் எவ்வித தகேலும் ேழங்கப்படைாட்டாது.
எ) மகப்வபசி ைற்றும் இதர மின்னணு ொதனங்களுக்குத் தமட:
1)

விண்ைப்பதாரர்கள் வதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுைதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான கருப்பு

பந்துமுமன வபனா தவிர. மின்னணு ொதனங்களான தரவி (Blue Tooth) மகப்வபசி, நிமனவூட்டு
உள்கட்டமைப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய மகக்கடிகாரங்கள் ைற்றும் வைாதிரம் அல்லது ஏமனய

மின்னணு ொதனங்கள், மின்னணு அல்லாத பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், மகப்மப
ேண்ை எழுது வகால், சபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், கணித ைற்றும் ேமரப்படக்
கருவிகள்,

ைடக்மக

அட்டேமை,

படிசயடுக்கப்பட்ட

ேமரபடம்,

காட்சி

வில்மலகள்,

பாடப்புத்தகங்கள் ைற்றும் சபாதுக் குறிப்புத் தாட்கள் ைற்றும் பதிவுசெய்யும் தனிக்கருவிகளாகவோ
2)

வைாதிரம் அல்லது மகக்கடிகாரத்தின் இமைப்பாகவோ சகாண்டுேரக் கூடாது.

அவ்ோறான சபாருட்கமள மேத்திருப்வபார் காைப்பட்டால் அேர்கள் சதாடர்ந்து வதர்வு எழுத
அனுைதிக்கப்பட ைாட்டார்கள். வைலும், அேர்களது விமடத்தாள் செல்லாததாக்கப்படுேதுடன்

வதர்வு எழுதுேதிலிருந்து விலக்கியும் மேக்கப்படுேர். வதமேப்படின், அவ்விடத்திவலவய முழுச்
3)

வொதமனக்கு உட்படுத்தப்படுேர்.

விண்ைப்பதாரர்கள்

தங்கள்

மகப்வபசி

உள்ளிட்ட

தமடசெய்யப்பட்ட

சபாருட்கமள

வதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுேர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுேதுடன், அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு
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உத்தரோதம் தர இயலாது எனவும் சதரிவித்துக் சகாள்ளப்படுகிறது.

(வைலும் விேரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள் 17 (E) ஐக் காண்க)

ஏ) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது ேயது, கல்வித்தகுதி, அனுபேம், ொதி ைற்றும் உடற்குமறபாடு சதாடர்பான
ொன்றிதழ்கள்

ைற்றும்

ஏமனய

ொன்றிதழ்கமள

வதர்ோமையம்

குறிப்பிட்டு

வகாராத

பட்ெத்தில்

விண்ைப்பத்துடன் இமைத்து அனுப்பத் வதமேயில்மல. அமே, வதர்ோமையம் வகாரும் தருைத்தில்
தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். வதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பேர்கள் அத்வதர்விற்கு அனுைதிக்கப்பட அமனத்து

தகுதிகமளயும் சபற்றேராக இருத்தல் வேண்டும். விண்ைப்பதாரர்களால் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகேல்கமள

வதர்ோமையம் ஐயைறத் சதரிந்து சகாள்ளும்ேமர அேர்களின் விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத் வதர்விற்கு

(அதாேது எல்லா நிமலகளிலும்) தற்காலிகைாக ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகவே கருதப்படும். விண்ைப்பதாரர்

வதர்விற்கு

முன்வபா

அல்லது

பின்னவரா

நியைனத்திற்கு

வபாட்டியிடத்

தகுதியற்றேர்

என்று

வதர்ோமையத்தால் கண்டறியப்பட்டால், எந்நிமலயிலும், அதாேது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட
விண்ைப்பத்மத நிராகரிக்கும் உரிமை உண்டு.

ஐ) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகேல்கள் தேறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுேதுடன்
அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த நடேடிக்மக வைற்சகாள்ளவும் வநரிடும் .
ஒ) ஒழுங்கீனச் செயல்களுக்குத் தமட:

வதர்வு எழுதும் அமறயில் ைற்ற விண்ைப்பதாரர்களுமடய விமடத்தாள்களிலிருந்து பார்த்து எழுதுதல்/ பார்த்து
எழுத அனுைதித்தல் அல்லது வேறு ஏவதனும் முமறயற்ற உதவிகமளப் சபறவோ அல்லது சபற
முயற்சிக்கவோ அல்லது அத்தமகய முமறயற்ற உதவிகமளத் தரவோ அல்லது தர முயற்சிக்கவோ கூடாது.
ஓ) வதர்வுக் கூடத்தில் நடந்து சகாள்ளும் முமற:

வதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் வதர்வுக் கூடத்தில் தேறான நடேடிக்மகயிவலா (அல்லது)
வதர்விமன சீர்குமலக்கும் வநாக்கத்திவலா (அல்லது) வதர்ோமையத்தால் வதர்விமன நடத்த பணியில்
அைர்த்தப்பட்டுள்ள அலுேலர் / பணியாளர்கமள தாக்கும் முயற்சியிவலா ஈடுபடக் கூடாது. அவ்ோறு ஈடுபடும்
விண்ைப்பதாரர்களின் செயல்கள் கடுமையான தேறாக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் தண்டமனக்கு
உட்படுத்தப்படுேர்.

ஔ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகமள மீறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள்
பத்தி 17(E)ன்படி அல்லது வதர்ோமையம் சபாருத்தைானசதனக் கருதும் தண்டமன விதிக்கப்படும்.

ஃ) சகாள்குறி ேமகத் வதர்விற்கான உத்வதெ விமடகள் வதர்வு நமடசபற்ற நாளிலிருந்து 3 நாட்களுக்குள்
வதர்ோமைய இமையதளத்தில் சேளியிடப்படும் வதர்ோமையத்தால் சேளியிடப்படும் சகாள்குறிேமகத்
வதர்விற்கான

உத்வதெ

விமடகள்

சதாடர்பாக

முமறயீடு

செய்ய

வேண்டுைானால்

வதர்ோமைய

இமையதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற ொளரத்மதப் பயன்படுத்தி முமறயீடு செய்யலாம்
(Result – >Answer keys)

விண்ைப்பதாரர்கள் சகாள்குறிேமகத் வதர்விற்கான உத்வதெ விமடகள் வதர்ோமையத்தால்

சேளியிடப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இமையேழி ோயிலாக ைட்டுவை முமறயீடு செய்யவேண்டும் . அஞ்ெல்
ேழியாகவோ அல்லது மின்னஞ்ெல் ேழியாகவோ சபறப்படும் முமறயீடுகள் ஏற்கப்படைாட்டாது.

உத்வதெ விமடகமள முமறயீடு செய்ேதற்கான அறிவுமரகள் ைற்றும் ேழிமுமறகள் வதர்ோமைய

இமையதளத்திவலவய ேழங்கப்பட்டுள்ளது. வைலும் முமறயீடு செய்ய இமையேழி மூலைாகவோ அல்லது
வேறுேழியாகவோ ேழங்கப்பட்டுள்ள கால அேகாெம் முடிவுற்ற நிமலயில் சபறப்படும் எவ்வித முமறயீடுகளும்
பரிசீலிக்கப்படைாட்டாது.

இமையேழியில் உத்வதெ விமடகமள முமறயீடு செய்ேதற்கு உரிய வநரத்தில் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட

வேண்டுவகாளானது ஒவ்சோரு பாடத்திற்சகன ேல்லுநர்கமள சகாண்ட குழுவிற்கு பரிந்துமரக்கப்படும்.
வைலும், ேல்லுநர் குழுவின் பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயில், இறுதியான விமடகள் முடிவு செய்யப்பட்டு
அதன்பின்னர் விமடத்தாள் ைதிப்பீடு செய்யும் பணியானது சதாடங்கப்படும்.

சதரிவுப் பணிகள் முடிேமடயும் ேமர இறுதியான விமடகமள வதர்ோமையம் சேளியிடாது.
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வதர்வு

நமடமுமறகள்

முழுேதும்

நிமறேமடந்த

பின்னர்,

அத்வதர்வுக்கு

விண்ைப்பித்த

விண்ைப்பதாரர் அமனேருமடய விேரங்களும் வதர்ோமைய இமையதளத்தில் சேளியிடப்படும் .

[வைலும் விேரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள் பத்தி (17(D)(V) – (XIII)ஐக் காண்க)

14. விண்ைப்பிக்கும் முமற
1.

விண்ைப்பதாரர்கள்

2.

எந்தசோரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூலம்ஒருமுமறப்பதிவு எனப்படும்

www.tnpsc.gov.in

/

www.tnpscexams.in

இமையதளங்கள் மூலம் ைட்டுவை விண்ைப்பிக்க வேண்டும் .
நிரந்தரப்பதிவு

(OTR)

ைற்றும்

தன்விேரப்பக்கம்

(Dashboard)

ஆகிய

வதர்ோமையத்தின்

ஆகியன

கட்டாயைாகும்.

விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம் பதிவுக்கட்டைைாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி, பதிவு செய்து சகாள்ள
வேண்டும். ஒருமுமறப்பதிவு, பதிவு செய்த நாள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் ேமர நமடமுமறயிலிருக்கும்,
தங்களுக்குரிய ஒரு முமறப் பதிவு கைக்கு (One Time Registration ID) ைற்றும் கடவுச் சொல்
3.

4.
5.

மூலைாக ைட்டுவை விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ைப்பங்கமள ெைர்ப்பிக்க வேண்டும் .

ஒருமுமறப்பதிவில் பதிவேற்றம் செய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது புமகப்படம், மகசயாப்பம்
ஆகியேற்மற CD/DVD/Pen drive வபான்ற ஏவதனும் ஒன்றில் பதிவு செய்து தயாராக மேத்திருக்க
வேண்டும்.

ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் வைற்பட்ட ஒருமுமறப் பதிவுக் கைக்மக (One Time Registration
ID) உருோக்க அனுைதியில்மல.

விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துேைான பதிவுக்கைக்கு ைற்றும் கடவுச்சொல்மலப்

பயன்படுத்தி ஏற்கனவே பதிவிட்ட தங்களது விேரங்கமள பார்மேயிடவும், புதுப்பிக்கவும் செய்யலாம்.
தங்களது ஒருமுமறப் பதிவு , கடவு சொல்லிமன வேறு நபரிடவைா (அ) முகேர்களிடவைா பகிர்ந்து

6.

சகாள்ள கூடாது.

ஒருமுமறப்பதிவு என்பது எந்தசோரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ல . இது விண்ைப்பதாரர்களின்

விேரங்கமளப் சபற்று அேர்களுக்கு தன்விேரப் பக்கம் ஒன்றிமன உருோக்க ைட்டுவை பயன்படும்.
எந்தசோரு

பதவிக்கும்

விண்ைப்பிக்க

விரும்பும்

விண்ைப்பதாரர்கள் ,

அறிவிக்மகயில்

“Apply” என்ற உள்ளீடு ேழிவய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு ைற்றும் கடவுச்சொல்

7.
8.
9.

ஆகியேற்மற உள்ளீடு செய்து விண்ைப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயமர சதரிவு செய்ய வேண்டும்.

புமகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆேைங்கள் ைற்றும் மகசயாப்பம் இல்லாைல் அனுப்பப்படும் இமையேழி
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.

இமையேழி விண்ைப்பத்தில் சில தளங்கள் திருத்த இயலாது. எனவே, விண்ைப்பதாரர்கள் மிகுந்த

கேனத்துடன் விேரங்கமளப் பதிவு செய்யுைாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் . இமையேழியில்
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட

விண்ைப்பத்தில்,

விண்ைப்பதாரர்களின்

விேரங்கள்

இறுதியானமேயாகக்

கருதப்படும். இமையேழி விண்ைப்பம் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்பு திருத்தம் வகாரி வதர்ோமையத்தில்
சபறப்படும் எந்தசோரு வகாரிக்மகயும் பரிசீலிக்கப்படைாட்டாது.
10. அச்சிடுதலில் விருப்பவதர்வு

அ) விண்ைப்பத்மத இமைய ேழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முமறயில் தங்கள்
விண்ைப்பத்மத அச்சிட / வெமிக்க முடியும்.

ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப நகல் வதமேப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு ைற்றும் கடவுச் சொல்மல
பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சகாள்ளலாம் / பதிவிறக்கமும் செய்து சகாள்ளலாம்.

இ) இமையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்லது வேறு எந்தவிதைான ஆதார ஆேைங்கமளயும்

வதர்ோமையத்திற்கு அனுப்ப வேண்டாம். விண்ைப்பதாரர்கள், வதர்வுக்குப்பின் அடுத்த கட்ட சதரிவிற்கு
ேரும் சபாழுது ைட்டுவை விண்ைப்பம் ைற்றும் ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்க்கப்படும்.
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகள்” பத்தி -2-ல் உள்ளோறு)
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15. ஆேைங்கள் பதிவேற்றம்

விண்ைப்பதார்களால் இமையேழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட விேரங்கமள உரிமை

வகாரல்கமள உறுதிப்படுத்துேதற்காக ொன்றிதழ் /ஆேைங்கமள வதர்ோமையம் வகாரும் வநரத்தில்
பதிவேற்றம்

செய்ய

வேண்டும்.

உரிய

வநரத்தில்

ொன்றிதழ்கமள

பதிவேற்றம்

விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பைானது நிராகரிக்கப்படும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான
பத்தி -13 –ல் உள்ளோறு)

செய்யப்படாத

விதிமுமறகள்”

16. விண்ைப்பம் ெைர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்

இமையேழி மூலம்
நிறுத்தப்படும்.

04.03.2021 அன்று இரவு 11.59 ைணி ேமர விண்ைப்பிக்கலாம். பின்னர் அச்வெமே

(வைலும் கூடுதல் தகேல்களுக்கு வதர்ோமையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுமறகமள”
வதர்ோமையத்தின் இமையதள முகேரியான www.tnpsc.gov.in-ல் காைலாம்)

செயலாளர்
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ைறுப்பு (DISCLAIMER)
இமைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொமைகள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் வதர்ோமையத்தின்

இமையதளத்தில் உள்ளன.

எனினும், விண்ைப்பதாரர்கள் இத்வதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் வபாது

இமைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொமைகள் இத்வதர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்மக சேளியிடப்பட்ட
நாளிவலா அல்லது அதற்கு முன்வபா இமைக்கல்வி ஏவதனும் இருப்பின் அது குறித்த தகேமல

விண்ைப்பத்தில் சதரிவித்தும், வைலும் ொன்றிதழ்கள் பதிவேற்றம் செய்யும் வபாது அவ்ேரொமைகமளயும்
வெர்த்து ெைர்ப்பிக்க வேண்டும்.
நிராகரிக்கப்படும்.

இவ்ோறு செய்யத் தேறினால் விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம்

இத்வதர்வின் விளம்பர அறிவிக்மக நாளிற்கு பின்பு சேளியிடப்பட்ட இமைக்கல்வி

தகுதிக்கான அரொமைகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படைாட்டாது.

செயலாளர்
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ANNEXURE- I
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ANNEXURE-II
[ SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION ]

SUBJECT PAPER : AGRICULTURE (DEGREE STANDARD)
CODE NO.284
UNIT- I: IMPORTANCE OF AGRICULTURE
Importance of Agriculture in Indian Economy and its sectoral relationship Agricultural Development through five year plans in India and Tamil Nadu Growth pattern of crops in India and Tamil Nadu in terms of area, production
and productivity - Government Agricultural Policies – Agricultural development
through NITI AYOG – import and export – role of NSC, FCI and PDS.
UNIT - II: FUNDAMENTALS OF CROP PRODUCTION
Factors of Production - Agricultural seasons of India and Tamil Nadu - Cropping
patterns in India and Tamil Nadu - package of practices of different crops Agro-Climatic zones of India and Tamil Nadu and their features - Weather and
Climate - Weather forecasting - Climate change and its impact – Minimal
tillage
practices – Stress mitigating technologies including microorganisms –
Nanoparticles and their applications
UNIT - III: NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
Soil - Soil structure - Factors influencing soil structure - Physical and Chemical
properties - Effect of nutrient availability and plant growth - Problem soils and
their management - Soil survey - its objectives and scope - Soil fertility and
productivity - Dry farming - Rainfed agriculture - Conservation of soil and
water - Watershed and waste land development. Land use pattern and
planning - Size and distribution of holdings - types and systems of farming Water resources development and management - Command area development
- Ground water Development and Conjunctive use - Water use efficiency Quality of irrigation water - Its effect in soil and crops - Management of poor
quality water for crop growth.
UNIT - IV: CROP MANAGEMENT & ALLIED AGRICULTURAL ACTIVITIES
Cropping systems and integrated farming - Recycling of agricultural waste Organic manures, green manures, bio fertilizers - Balanced usage - integrated
nutrient management - Physiological disorders in crop plants and their
management- Irrigation management of different crops Mushroom cultivation,
bee keeping, silkworm rearing etc., Energy in Agricultural production - Sources
- Solar, wind, animal, biomass and biogas - Mechanization in agriculture Tractors & tillers - Agricultural implements and Machineries and their usage livestock and poultry rearing.
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UNIT - V: CROP IMPROVEMENT
Principles of breeding - Breeding methods in self , cross and vegetatively
propagated crops - Modern tools in crop improvement – Heterosis breeding
and Hybrid seed production technologies - Latest varieties of major crops in
Tamil Nadu - Breeding for Climate resilience varieties – Variety release
procedures -Application of bio technology in Agriculture - Tissue culture & its
significance - Transgenic Plants. Plant Genetic Resources: Collection
conservation and exchange-Crop varietal protection-PPV& FR authority and its
role
UNIT- VI: SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY
Seeds - Importance of quality seeds in Agriculture – Nucleus, Breeder,
foundation, certified and labelled seeds - Seed certification techniques and
processing in Tamil Nadu - Seed testing – Seed testing laboratories-ISTA
standards for seed testing- seed village concept Seed Act - Seed coating and
priming technologies - Seed enhancement technologies
UNIT – VII:

CROP PROTECTION PRINCIPLES AND PRACTICES

Importance of pest, disease, nematodes and weed management in agriculture
– categories of pests, diseases, nematodes and weeds - pest and disease
surveillance and forecasting weather on pest and disease incidence Symptoms of damages and control measures of pest, disease and nematodes
of major crops in Tamil Nadu - Integrated pest, disease and nematode
management in crop production - Pesticides and their use in IPM – mode of
action - Pattern - plant protection equipments and their use - Plant quarantine.
Storage pests, disease and nematodes and their management. Importance of
biological control in pest, disease and nematode management. Weeds - Major
weeds and their control.
UNIT – VIII: FARM BUSINESS AND FINANCE MANAGEMENT
Farm business management - Principles of farm business management – Types
and systems of farms-Classical Production Functions - Cost concepts Management of resources - Farm Planning and budgeting - Investment
analysis – Risk and uncertainties in Agriculture- Agricultural credit system in
India - Multi credit delivery system - Role of nationalized banks, NABARD and
Regional Rural Banks - Lead Bank Scheme - Service area approach - Scale of
finance-Credit Worthiness-3 Rs,5Cs and 7Ps of credit- Crop Insurance - Kisan
Credit Cards (KCC) - Agricultural Insurance Company
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UNIT – IX: AGRICULTURAL MARKETING AND MARKET INTELLIGENCE
Marketing - Agricultural marketing - Market structure – Marketing Efficiency Price Spread-Market Integration-Market Risk-Speculation and hedging - Market
Institutions- Warehouses and rural godowns - Agmark-Cooperatives Commodity Boards – Agri business management – Principles of ManagementEntrepreneurship Development - Forms of Business organizations - Agricultural
Price Policy - CACP-MSP - FRP- Procurement Price-Policies for agricultural
development - Economic liberalization - WTO and its impact on agricultural
export - Importance of Agriculture in Indian economy - Land size and
distribution of holdings and land use pattern in Tamil Nadu - Agriculture under
Five year Plans (FYPs) - Food Security - Public Distribution Systems (PDS) Buffer Stock
UNIT - X: AGRICULTURAL EXTENSION: PRINCIPLES AND METHODS
Extension methods for transfer of technology - AV aids-Communication
models - Use of ICT in transfer of technology-Diffusion and adoption- Pre and
post independence rural development initiatives: key features, strength and
weakness of individual programmes - Programme planning and evaluation
methods- Rural sociology - key features of Indian rural system-value systemsocial change- rural migration. Role of women in Agriculture
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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.

29

ANNEXURE - III
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

