
 

த ொகுதி-VIII பணியில் அடங்கிய தெயல் அலுவலர், நிலல-IV பதவிக்கான 

காலிப்பணியிடங்களில் நேரடி ேியமனம் செய்வதற்கான எழுத்துத் நதரவ்ிற்கு 18.06.2022 

அன்று வரர இரணய வழி மூலம் தகுதி வாய்ே்த இந்து ெமய ்ல  பின்பற்றும் 

விண்ணப்ப ொரரக்ளிடமிருந்து மட்டுமம விண்ணப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன. 
 

 மிழ்நொடு இந்து ெமயம் மற்றும் அறநிலலக் தகொலடகள்  ெட்டம், 1959 [ெட்டம் 22 / 1959]  

பிரிவு 10-இன் படி இந்துெமய ்ல  கலடபிடிப்பவரக்ள் மட்டுமம இப்ப விக்கு 

விண்ணப்பிக்க  குதியுலடயவரொவர். 
 

எசச்ரிக்கக 
 

 

 தேரவ்ாணையே்தின் தேரிவுகள் அணனே்தும் விை்ைப்போரரின் ேர வரிணைப்படிதய 

தமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. 

 தபாய்யான வாக்குறுதிகணளை ் தைால்லி, ேவறான வழியில் தவணல வாங்கிே் 

ேருவோகக் கூறும் இணைே்ேரகரக்ளிைம் விை்ைப்போரரக்ள் மிகவும் கவனமாக 

இருக்குமாறு எைை்ரிக்கப்படுகின்றனர.் 

 இது தபான்ற ேவறான மற்றும் தேரண்மயற்றவரக்ளால் விை்ைப்போரரக்ளுக்கு 

ஏற்படும் எவ்விே இழப்புக்கும் தேரவ்ாணையம் எே்ேவிேே்திலும் தபாறுப்பாகாது. 

 இணையவழி விை்ைப்பே்தில் குறிப்பிைப்படும் அணனே்துே் ேகவல்களுக்கும் 

விை்ைப்போரதர முழுப் தபாறுப்பாவார.் விை்ைப்போரர,் தேரவ்ிற்கு 

இணையவழியில் விை்ைப்பிக்கும்தபாழுது, ஏதேனும் ேவறு ஏற்படின், ோங்கள் 

விை்ைப்பிே்ே இணையைத்ைணவ ணமயங்கணளதயா, தபாதுை ் தைணவ 

ணமயங்கணளதயா குற்றம் ைாை்ைக் கூைாது. 

 விை்ைப்போரர ் பூரே்்தி தைய்யப்பை்ை இணையவழி விை்ைப்பே்திணன உரிய 

ைான்றிேழ்களுைன் [பிற்தைரக்்ணக-II-இல் காை்க] இறுதியாக ைமரப்்பிக்கும் முன்னர,் 

ேன்கு ைரிபாரே்்ே பின்னதர ைமரப்்பிக்குமாறு அறிவுறுே்ேப்படுகிறார.் 

 விை்ைப்போரரக்ள்  இணையவழி விை்ைப்பே்ணே ைமரப்்பிக்கும் தபாது 

ைான்றிேழ்கள் / ஆவைங்கணள இணையவழி விை்ைப்பே்தில் வழங்கப்பை்ை 

அணனே்து உரிணம தகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் ஆோராமாக கை்ைாயம்  

பதிதவற்றம் தைய்ேணே உறுதி தைய்து பின்னர ் இணையவழி விை்ைப்பே்ணே 

ைமரப்்பிக்குமாறு அறிவுறுே்ேப்படுகிறார.் 
 

1. ஒரு முலறப் பதிவு: 

விண்ணப்பதாரரக்ள் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மடட்ும்) செலுத்தி 

தங்களது அடிப்பரட விவரங்கரள ேிரே்தரப்பதிவு மூலமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு 

செய்து சகாள்ள நவண்டும். இே்த ேிரே்தர பதிவு முரறயில் பதிவு செய்த விண்ணப்பங்கள் 

பதிவு செய்த ோளிலிருே்து 5 வருட காலங்களுக்கு செல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய 

பதிவுக் கட்டணத்ரதெ ்செலுத்தி புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும்.  ேிரே்தர பதிவானது எே்த 

ஒரு பதவிக்கான விண்ணப்பமாக கருதப்படமாட்டாது. 

 

 

   
விளம்பர எண்: 617 

அறிவிக்லக எண்: 13/2022                                                                                                  நொள்: 20.05.2022 

 மிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர் 

ம ரவ்ொலணயம் 
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2. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள்: 
 

ப வியின் தபயர் 

மற்றும் 

ப விக்குறியீட்டு 

எண் 

பணியின் தபயர் 

மற்றும் 

பணிக்குறியீட்டு எண் 

கொலிப் 

பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்லக  

ெம்பள ஏற்ற 

முலற 

தெயல் அலுவலர், 

நிலல-IV 

(ப விக் குறியீட்டு 

எண்: 1655) 

 மிழ்நொடு இந்து 

ெமய அறநிலலய 

ெொர்நிலலப் பணி 

(குறியீட்டு எண்: 009) 

36* 

[முன்தகொணரப்பட்ட 

4** (நான்கு) 

கொலிப்பணியிடங்கள் 

உட்பட] 

ரூ. 19,500 – 71900 

(நிலல-8) 

 

**தமற்குறிப்பிை்ை பைியிைங்கள் அரைாணை (ேிணல) எை். 6, இணளஞர ் ேலன் மற்றும் 

விணளயாைட்ு தமம்பாைட்ுே் (எஸ்1) துணற, ோள் 20.02.2019-இன் படி ேகுதி வாய்ே்ே 

விணளயாைட்ு வீரரக்ளுக்காக ஒதுக்கப்பை்ை 3% பைியிைங்கணள ேவிரே்்து 

அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளது. 
 

குறிப்பு:  

குறிப்பிைட்ு தைால்லபை்டிருே்ோலன்றி அறிவிக்கபை்ை காலிப்பைியிைங்களின் 

எை்ைிக்ணக தோரயமானோகும்  

[விை்ைப்போரரக்ளுக்கான அறிவுணரகள் பே்தி 11-A-ஐ காை்க]. 
 

3. கொலிப்பணியிடங்களுக்கொன பகிர்மொனப் பட்டியல்: 

          இட ஒதுக்கீடு விதி இ ்த ரிவிற்கு தபொருந்தும். 

 

     முன்தகொணரப்பட்ட கொலிப்பணியிடங்கள் :  4 [பி.வ-1; மி.பி.வ./சீ.ம.-2, ப.ப.-1] 
 

    தற்பபாகதய கொலிப்பணியிடங்கள்               : 32 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

விரிவாக்கம்: 

பபாது.பி-பபாதுப்பிரிவு; பி.வ-பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; மி.பி.வ./சீ.ம.–

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர் மரபினர்; ஆ.தி.(அ)–ஆதிதிராவிடர் 

(அருந்ததியர)்; ஆ.தி.–ஆதிதிராவிடர;் ப.ப.-பட்டியல் பழங்குடியினர்.  
 

[பபா.-பபாது; த.வ.க.- தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்பறார்; மு.இ.-முன்னாள் 

இராணுவத்தினர்; பச.கு.-பசவித்திறன் குகறபாடுகடபயார;் பப.-பபண்கள்] 
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4. முக்கியமொன நொட்கள் மற்றும் மநரம்: 
 

 

குறிப்பு: 

இத்நதரவ்ின் செயல்பாடுகளுக்கான உத்நதெ காலேிரண்யம் சதாடரப்ாக  பிற்மெரக்்லக – IV-ஐ 

காண்க. 
 

5.  குதிகள்: 
 

(அ) வயது வரம்பு [01.07.2022 அன்றுள்ளபடி] 
 

வ. 

எ

ண். 

விண்ணப்பதாரக்ளின் 

இன வரககள் 

குரறே்தபட்ெ வயது 

(ேிணறவணைே்திருே்ேல் 

தவை்டும்) 

அதிகபட்ெ வயது 

(ேிரறவரடே்திருத்தல் 

கூடாது) 

1. ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மற்றும் 

அணனே்து வகுப்புகணளயும் 

ைாரே்்ே ஆேரவற்ற விேணவகள் 

25 வயது 

*# 42 வயது 

2. மி.பி.வ., / சீ.ம., மற்றும் பி.வ.,  *# 39 வயது 

3. “ஏணனதயார”் # 37 வயது 

 

#அரெொலண (நிலல) எண்.91, மனி வள மமலொண்லம (எஸ்) துலற, நொள் 13.09.2021-

இன் படி வயது உெெ் வரம்பு பமலும் 2 ஆண்டுகள் உயரத்்தப்பட்டுள்ளது.  
 

* குறிப்பு: 

(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ)., ப.ப., மி.பி.வ. / சீ.ம. மற்றும் பி.வ. ஆகிய வணககணளை ்

ைாரே்்தோர ் மற்றும் அணனே்து வகுப்புகணளயும் ைாரே்்ே ஆேரவற்ற 

விேணவகள் ஆகிதயார ் குணறே்ேபை்ை தபாதுக்கல்விே் ேகுதிணயக் காை்டிலும் 

தமற்பை்ை கல்விே் ேகுதிணயப் தபற்றிருப்பின் அோவது புகுமுக வகுப்பு / 

தமல்ேிணலப்பள்ளி / பை்ையப்படிப்பு / பை்ைப்படிப்பு ஆகியவற்றில் தேரை்ச்ி 

தபற்றவரக்ளுக்கு உைை் வயது வரம்பு இல்ணல. 

(ii) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., மற்றும் பி.வ., தவிர“ஏரனநயார”் மாேில, 

மத்திய அரசில் ஐே்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு நமற்படட்ு முரறயான 

பணியில் பணிபுரிே்து வருபவர ் இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் 

இருே்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியற்றவரக்ள் ஆவாரக்ள். 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 3(F)-ஐக் காண்க. 

[ மிழ்நொடு அரசுப்பணியொளரக்ள் (பணி ேிபே்ேணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 

3(r)-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] 

அ அறிவிக்லக நொள் 20.05.2022 

ஆ 
இலணய வழி மூலம் விண்ணப்பங்கள் 

ெமர்ப்பிப்ப ற்குரிய  இறுதி  நொள் 
18.06.2022 

எழு ்து ் ம ரவ்ு நலடதபறும் நொள் மற்றும் மநரம் 

 ொள்-I 

A. கட்டாயத் தமிழ் பமாழித் 

தகுதி மற்றும் மதிப்பீட்டுத் பதரவ்ு 

B.  தபொது அறிவு 

11.09.2022 

9.30 மு. ப. மு ல் 12.30 பி. ப. வலர 

 ொள்-II 

 1. இந்துமதம் 

2. கசவமும் கவணவமும்    

11.09.2022 

2.00 பி. ப மு ல் 5.00 பி. ப. வலர 
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(iii) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி  5-இல் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள 

வயது வரம்புை ்ைலுணக அதிகபை்ை வயதிற்கு மைட்ும் தபாருே்தும். 
 

வயது வரம்புெ ்ெலுலக: 
 

(i) நிரண்யிக்கப்பட்ட  குலறபொடுகளுலடய  மொற்று ்திறனொளிகள்:-  

ேிரண்யிக்கப்பட்ட வயது வரம்பிற்கு நமல் பத்தாண்டு வரர வயது வரம்புெ ் ெலுரக 

சபறத் தகுதியுரடயவராவாரக்ள்  

[ மிழ்நொடு அரசுப்பணியொளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் 

குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] 
 

(ii) முன்னொள்இரொணுவ ்தினர்: 
 

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

ொரே்்தவரக்ளுக்கு  (குணறே்ேபை்ை தபாதுக்கல்விே் ேகுதி வணர மைட்ும் 

பயின்தறாருக்கு) 55 வயது வரர ெலுரக வழங்கப்படும். 
 

ஆ)  

 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., மி.பி.வ., மற்றும் பி.வ. தவிர ஏரனய 

வகுப்பிரனெ ்ொரே்்தவரக்ளுக்கு 50 வயது வரர ெலுரக வழங்கப்படும். 

[ மிழ்நொடு அரசுப்பணியொளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) ெட்டம் 2016, 

பிரிவு 63-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு மற்றும் அரசாகண (நிகல) எண்.91, 

மனிதவள பமலாண்கம (எஸ்) துகற, நாள் 13.09.2021-இன்படி] 
 

இ) ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதரே்்சதடுக்கப்பட்ட 

விண்ணப்பதாரர,் முன்னாள் இராணுவத்தினர ் என்ற ெலுரகரயப் 

சபறமுடியாது. 

[“விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகளில்” உள்ள ப ்தி 3(F) 

மற்றும்  மிழ்நொடு அரசுப்பணியொளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) ெட்டம் 

2016, பிரிவு 3(j)- ஐ காண்க] 
 

 

விளக்கம்: 

“உெெ் வயது வரம்பு இல்ரல” என்றால் விண்ணப்பதாரர ் விளம்பர அறிவிக்ரக 

சவளியிடப்பட்ட ோளன்நறா / பதவிக்கு சதரிவு செய்யப்பட்ட ோளன்நறா மற்றும் 

பதவியில் அமரத்்தப்பட்ட ோளன்நறா 60 வயதிரன  பூரத்்தி  செய்திருக்கக் கூடாது. 
 

ஆ)  கல்வித் தகுதி:  [ 20.05.2022 அன்றுள்ளபடி] 
 

விண்ணப்பதாரரக்ள்  கீநழ  குறிப்பிடப்படட்ுள்ள கல்வித்தகுதியிரன அல்லது அதற்கு 

இரணயான படிப்பிரன கை்ைாயம் சபற்றிருக்கநவண்டும். 
 

Educational Qualification Preferential Qualification 

Minimum General Educational 

Qualification; 
 

OR 
 

The title of “Tamil Pulavar” 

recognized by the University 
Grants Commission. 

 

Provided that, other things being equal, 

preference shall be given to employees 

of Religious Institutions (other than 

Government  Servants) who have put 

in not less than 5 years of Service. 

 

Explanation:  

Minimum General Educational Qualification means: 

 

A pass in the SSLC Examination with eligibility for admission to College courses of 

studies in the Universities in this State. (11 years course of study)  

OR 

A pass in the SSLC Examination of this State. (10 years course of study) 
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குறிப்பு: 
 

(i) இே்ேப் பேவிக்கு ேிரை்யிக்கப்பை்ை ேகுதிக்கு தமல் தேரை்ச்ிப் தபற்றிருப்போகக் 

கூறப்படும் உயர ் ேகுதி, தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளரக்ள் (பணி ேிபே்ேணனகள்) 

ெட்டம் 2016,  பிரிவு 25-ல் குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு 10-ஆம் வகுப்பு + 12-ஆம் வகுப்பு அல்லது 

இணைக்கல்விே ் ேகுதி + இளங்கணலயில் பை்ைம் என்று சபற்றிருக்க நவண்டும். 

ேிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி மற்றும் முன்னுரிரம அளிக்கப்படும் தகுதியிரன 

இவ்வறிவிக்ரகயின் ோளன்று அல்லது அதற்கு முன்னர ் சபற்றிருத்தல் நவண்டும். 

[ மிழ்நொடு அரசுப்பணியொளரக்ள் (பணி நிபந் லனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) 

(iv)-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு]. 
 

(ii) ேிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கு இரணயான கல்வித் தகுதியிரன நகாரும் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் குறிப்பிட்ட கல்வித் தகுதி இரணயானது என்பதற்கான ொன்ரற 

அரொரணயாக இவ்வறிவிக்ரக நததியன்று அல்லது அதற்கு முன்னர ்சபற்றிருத்தல் 

நவண்டும். தமலும், அவ்வரைாணையிணன இகணயவழி விண்ணப்பத்துடன் 

இகணத்து பதிபவற்றம் பசய்ய பவண்டும். அவ்வாறு பதிநவற்றம் செய்ய தவறும் 

ேிரலயில் விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுரறகரள பின்பற்றி 

ேிராகரிக்கப்படும். அறிவிக்ரகயின் நததிக்குப் பின்னர ் இரணயான கல்வித் தகுதி 

என வழங்கப்பட்ட அரொரண ஏதும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட மாட்டாது. நமலும் 

விவரங்களுக்கு விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன அறிவுலரகள் ப ்தி 9-ஐயும் மற்றும் 

அறிவிக்ககயில் இகணக்கப்பட்டுள்ள ஏற்றுக்பகாள்ள மறுத்தல்  (Disclaimer) 

கொண்க]. 
 

(இ)  உடற் குதி ெொன்றி ழ்: 
 

பணி ேியமனதிற்காக சதரிவு செய்யப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் கீழ் குறிப்பிடட்ுள்ள 

தரத்தில்  உடற்தகுதிெ ் ொன்றிதரழெ ் ெமரப்ிக்க நவண்டும். மாதிரி படிவம் 

அறிவிக்ரகயின் பிற்மெரக்்லக-III-ல்  சதரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. இெ ்ொன்றிரன சதரிவு 

செய்யப்பட்ட நதரவ்ர,் தனது  ேியமன அலுவலரிடம் பணியில் நெரும் நபாது ெமரப்ிக்க 

நவண்டும். 
 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ள 

பொரல்வயின்  ரம் 

உடற் குதி ெொன்றி ழ் படிவம் 

பொரல்வ  ரம் – III 
தெயலொட்சிப்  ப விக்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ள படிவம். 
 

சதரிவிற்கு  வரும் கண்பாரர்வ குரறபாடுரடய  விண்ணப்பதாரரக்ள் தகுதி 

வாய்ே்த அரசு கண் மருத்துவ ேிபுணரிடம் (Specialist) கண்பாரர்வத் தகுதிெ ்

ொன்றிதரழப் சபற்று ேியமன அலுவலரிடம் ெமரப்்பிக்க நவண்டும்.  
 

(ஈ)  மிழ் தமொழியில்  குதி: 

விை்ைப்போரரக்ள் தபாதுமான ேமிழறிவு தபற்றிருக்க தவை்டும். 

[மமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகளில்” உள்ள 

ப ்தி 14(I)-ஐ கொண்க] 
 

6. கட்டணம்: 
 

அ) பதிவுக் கட்டணம் 

நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டணம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியொளர் (ம) நிரவ்ொக 

சீர்திரு ்  ்துலற, நொள் 01.03.2017-இன் படி திரு ்தியலமக்கப்பட்ட 

கட்டணம்) 

குறிப்பு : 

ேிரே்தர  பதிவில்  பதிவு  செய்த  ோளிலிருே்து  ஐே்தாண்டுகள்  முடிவுறாத  

விண்ணப்பதாரரக்ள், இத்நதரவ்ுக்கான  பதிவுக்கட்டணம்  

செலுத்துவதிலிருே்து  விலக்கு  அளிக்கப்படுகின்றனர ்

ரூ.150/- 

ஆ) ம ரவ்ுக் கட்டணம் 

கீநழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுரக சபற 

தகுதியுரடயவரக்ள் தவிர பிற விண்ணப்பதாரரக்ள், இரணயவழி  

விண்ணப்பத்ரதெ ்  ெமரப்்பிக்கும்நபாது  நதரவ்ுக்கட்டணம்  செலுத்த  

நவண்டும். 

ரூ.100/- 
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குறிப்பு; 
 

(1) விண்ணப்பதாரர ் தங்களுரடய ஒரு முரறப் பதிவுடன் ஆதார ் எண்ரண 

இரணப்பது கட்டாயமாகும். “விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகளில்” 

உள்ள ப ்தி 2(B)-ஐ கொண்க. 
 

(2) ஒருமுரறப்பதிவு என்பது பதிவு செய்தோள் முதல் ஐே்து ஆண்டுகள் 

வரரசெல்லுபடியாகும். ஐே்து ஆண்டுகள் முடிே்த பின்னர,் விண்ணப்பதாரர,் 

ஒருமுரறப்பதிவிரன (One Time Registration), அதற்காக ேிரண்யிக்கப்பட்ட 

கட்டணத்திரனெ ் செலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும். 

ஒருமுரறப்பதிவு என்பது நதரவ்ுக்கான விண்ணப்பத்திலிருே்து மாறுபட்டதாகும். 

விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு நதரவ்ிற்கும், தனித்தனிநய 

இரணயவழியில் விண்ணப்பிக்க நவண்டும். [விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன 

விதிமுலறகளில்” உள்ள ப ்தி 2(C)-ஐ கொண்க]. 
 

ம ரவ்ுக் கட்டணெ ்ெலுலக: 
 
 

வலக ெலுலக 

1. ஆதிதிரொவிடர்/ 

ஆதிதிரொவிடர்(அருந் தியர்) 
கட்டணம் தெலு ்  ் ம லவயில்லல. 

2. பழங்குடியினர் கட்டணம் தெலு ்  ் ம லவயில்லல. 

3. மிகவும் பிற்படு ் ப்பட்ட 

வகுப்பினர்/ சீர்மரபினர்  

மூன்று முலற மட்டும் கட்டணம் 

தெலு ்  ் ம லவயில்லல 

4. பிற்படு ் ப்பட்ட வகுப்பினர்  
மூன்று முலற மட்டும் கட்டணம் 

தெலு ்  ் ம லவயில்லல 

5. முன்னொள் இரொணுவ ்தினர் 
இரண்டு முலற மட்டும் கட்டணம் 

தெலு ்  ் ம லவயில்லல. 

6. நிரண்யிக்கப்பட்ட குலறபொடுலடய  

மொற்று ்திறனொளிகள் 
கட்டணம் தெலு ்  ் ம லவயில்லல. 

7. ஆ ரவற்ற வி லவகள் கட்டணம் தெலு ்  ் ம லவயில்லல. 

 

குறிப்பு: 
 

1. 1 முே்ரதய விண்ணப்பங்களில் நகாரப்பட்ட உரிரமகளின் அடிப்பரடயில், 

சமாத்த நதரவ்ுக்கட்டண இலவெ வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரக கணக்கிடப்படும். 
 

2. 2 விண்ணப்பதாரர ் சபறும் இலவெ வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரகயானது 

சதரிவின் எே்ேிரலயிலும் நதரவ்ாரணயத்தால் ெரிபாரக்்கப்படும்.  
 

3. 3 

 

விண்ணப்பதாரர ் தம்முரடய முே்ரதய விண்ணப்பங்கள் சதாடரப்ான 

தகவல்கரள மரறத்து விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருே்து 

கட்டணவிலக்குத் தவறாகக் நகாரும் படெ்த்தில்,    அவருரடய விண்ணப்பம் 

உரிய ேரடமுரறகளுக்கு பின்னர ் ேிராகரிக்கப்படுவதுடன், 

நதரவ்ாரணயத்தால் ேடத்தப்படும் நதரவ்ுகள் / சதரிவுகளில்  கலே்து 

சகாள்வதிலிருே்து  ஒரு வருட காலத்திற்கு  விலக்கி ரவக்கப்படுவார.்  

4. 4 விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ுக்கட்டணவிலக்கு சதாடரப்ான இலவெ ெலுரகரயப் 

சபறுவதற்கு “ஆம்” அல்லது “இல்ரல” என்ற விருப்பங்கரள கவனமாக  நதரவ்ு 

செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார.் 
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5. 5 விண்ணப்பதாரர,் விண்ணப்பதாரரக்ளின் தன் விவரப்பக்கத்தின் Application 

History-ல் நதான்றும் தகவல்கரளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதரவ்ுக்கட்டணெ ்

ெலுரக இதுவரர எத்தரன முரற பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது என்பரத 

தங்களின் சொே்தேலன் கருதி கணக்கிடட்ு ரவத்துக் சகாள்ளுமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறார.் 

6. 6 கட்டணெெ்லுரக நகாரி விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பமானது  

(விண்ணப்பிக்கப்பட்ட பதவிகரளப் சபாருட்படுத்தாமல்) 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த இலவெ வாய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்ரகயிலிருே்து ஒருவாய்ப்பு குரறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 
 

7. 7 அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இலவெவாய்ப்புகரள சபற்றுக்சகாண்ட 

விண்ணப்பதாரர ் / நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுரகரய சபறவிரும்பாத 

விண்ணப்பதாரர ் / நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுரகக்கு தகுதியற்ற விண்ணப்பதாரர ்

நதரவ்ுக்கட்டணெ ் ெலுரக சதாடரப்ான நகள்விக்கு எதிராக “இல்ரல” என்ற 

விருப்பத்திரன சதரிவு செய்யநவண்டும். அவ்விண்ணப்பதாரர ்

ேிரண்யிக்கப்பட்ட நதரவ்ுக்கட்டணம் செலுத்தும் முரற மூலம் நதரவயான 

கட்டணத்திரன செலுத்தலாம். 
 

8. 8 விண்ணப்பதாரர ் ேிரண்யிக்கப்பட்ட நதரவ்ுக்கட்டணத்துடன் குறித்த 

நேரத்திற்குள் விண்ணப்பத்திரன ெமரப்்பிக்கவில்ரலசயன்றால், விண்ணப்பம் 

உரிய ேரடமுரறகளுககுப் பின்னர ்ேிராகரிக்கப்படும். 
 

[தமலும் தேரவ்ுக் கை்ைைை ் ைலுணக தோைரப்ான விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகளில்” உள்ள ப ்தி  6-ஐ கொண்க] 
 

 7.  ம ரவ்ுக் கட்டணம் தெலு ்தும் முலற: 
 
 

 நதரவ்ுக் கட்டணம் ரூ.100/- ஐ (நூறு ரூபாய் மடட்ும்) இரணயவழியில் (இரணய 

வங்கி, பற்று அடர்ட, கடன் அடர்ட) விண்ணப்பிக்க ேிரண்யிக்கப்பட்ட 

இறுதிோளிற்குள் செலுத்த நவண்டும். 

 விண்ணப்பதாரரக்ள் நெரவக்  கட்டணமும்  நெரத்்து  செலுத்த நவண்டும். 

 விண்ணப்பதாரரக்ளின் கட்டணெ ் ெலுரகக்கான  தகுதியின் 

அடிப்பரடயில்தான் நதரவ்ுக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருே்து  விலக்கு  சபற 

முடியும். 

 இரணயவழியில் நதரவ்ுக் கட்டணம் செலுத்தாமல், நேரடியாக செலுத்தும் 

வரரவு காநொரல/ அஞ்ெலக காநொரல நபான்றரவ 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தரகய விண்ணப்பங்கள் ேிராகரிக்கப்படும். 
 

[ம ரவ்ு கட்டணம் த ொடர்பொக “விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன 

விதிமுலறகளில்” ப ்தி – 2(V) ஐ கொண்க] 
 

8.  ெலுலககள்: 

(i) ஆதிதிராவிடர,் ஆதிதிராவிடர ் (அருே்ததியர)், பட்டியல் பழங்குடியினர,் மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் / சீரம்ரபினர,் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர,் 

ஆதரவற்ற விதரவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர,் ேிரண்யிக்கப்பட்ட 

குரறபாடுரடய மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் பிற வரகயிரனெ ்

ொரே்்தவரக்ளுக்கான வயது / தகுதி மற்றும் கட்டணெ ் ெலுரககள் குறித்த 

விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி  3(D), 5 & 6 

ஐக் காண்க. 

(ii) நமநல குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ெலுரகரய நகாரும் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

அதற்குரிய ஆதாரங்கரள இகணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இகணத்து 

பதிபவற்றம் பசய்ய பவண்டும். பதிதவற்றம் தைய்யே் ேவறினால் உரிய 

வழிமுரறகரளப் பின்பற்றியப் பிறகு விண்ணப்பம் ேிராகரிக்கப்படும். 
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குறிப்பு: 

முன்னொள்  இரொணுவ ்தினர்,  ஏம னும்  ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய ப விக்கு 

ம ர்ந்த டுக்கப்பட்டு விட்டொல்,  பின்னர், மவறு  எந்   நியமன நிகழ்வுகளிலும்  

முன்னொள்  இரொணுவ ்தினர் என்ற ெலுலகலய மகொர முடியொது.  [ மிழ்நொடு அரசுப் 

பணியொளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) ெட்டம், 2016 பிரிவு 3(j)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] 
 

9. ம ரவ்ு ்திட்டம்  (தகொள்குறி வலக) (OMR Method): 

 

பொடம் 
கொல 

அளவு 

அதிகபட்ெ 

மதிப்தபண்கள் 

பதரிவிற்குத் 

தகுதி பபற 

குகறந்தபட்ச 

மதிப்பபண்கள் 

ஆ.தி., 

ஆ.தி(அ), 

ப.ப., 

மி.பி.வ /  

சீ.ம., 

மற்றும் 

பி.வ. 

 

 

ஏலன

மயொர் 

தாள் –I 

பகுதி - அ  

கட்டாயத் தமிழ் பமாழித் 

தகுதி மற்றும் மதிப்பீட்டுத் பதரவ்ு * 

(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 
 

100 வினாக்கள் / 150 மதிப்பபண்  
 

பகுதி - ஆ  
 

பபாது அறிவு   

(75 வினாக்கள்)  

(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 

       மற்றும் 

திறனறிவுத் பதரவ்ு  

(25 வினாக்கள்)  

(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 
 

100 வினாக்கள் / 150 மதிப்பபண் 
 

3   

மணி 

பநரம் 

300 

180 240 

தாள் –II  

1. இந்துமதம் 

     (பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 

    (குறியீடு எண் 182) 

2. கசவமும் கவணவமும்     

     (பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 

     ( குறியீடு எண் 183) 
 

200  வினாக்கள் /300  மதிப்பபண் 
 

3   

மணி 

பநரம் 

300 

பமாத்தம் 600 
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குறிப்பு: 

(i) தாள்-I-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குரறே்தபடெ் மதிப்சபண் [ 40% - அோவது 60 

மதிப்தபை்கள்] சபற்றால் மடட்ுநம நதரவ்ரக்ளின் தாள்-I-இல் பகுதி-ஆ மற்றும் 

தாள்-II விரடத்தாடக்ள் மதிப்பீடு செய்யப்படும். 

(ii) ோள்-I மற்றும் தாள்-II-இல் சபறும் தமாே்ே மதிப்சபண்கள் தர ேிரண்யத்திற்கு 

கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளப்படும். 

(iii) ோள்-I-இல் பகுதி ‘அ’ மற்றும் தாள்-II-க்கான வினாத்தாள் தமிழில் மடட்ும் 

அரமக்கப்படும். தாள்-I-இல் பகுதி ‘ஆ’ விற்கான வினாத்தாள் தமிழ் மற்றும் 

ஆங்கிலத்தில் அரமக்கப்படும்.  

(iv) நதரவ்ாரணயம் ேடத்தும் நபாட்டித் நதரவ்ுகளில் பங்நகற்கும் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் கரடபிடிக்க நவண்டிய விதிமுரறகரள 

விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன அறிவுலரகள் ப ்தி 17-இல் கொண்க. 

(v) நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்ரகயின் 

பிற்மெரக்்லக-I –ல் உள்ளது. 
 

10. த ரிவுதெய்யும் முலற: 

எழுத்துத் நதரவ்ில் சபறும் மதிப்சபண்களின் அடிப்பரடயில் தகுதியான 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் உத்நதெப் பட்டியல் நதரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் 

சவளியிடப்படும். ஏற்கனநவ பதிநவற்றம் செய்யப்படட்ுள்ள ொன்றிதழ்களின் 

ெரிபாரப்்பிற்கு பின்னர ் தகுதியான விண்ணப்பதாரரக்ள், இை ஒதுக்கீைட்ு 

தகாள்ணக அவரக்ள் ொரே்்த பிரிவு, காலிப்பணியிடங்கள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயில் அவரக்ளின் தரவரிரெயின்படி மூலெெ்ான்றிதழ்களின் 

ெரிபாரப்்பிற்குப் பின்னர ்கலே்தாய்வில் பங்நகற்க அனுமதிக்கப்படுவர ்

[“விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள்” ப ்தி 18-C-ஐ கொண்க.] 

 

குறிப்பு: 

1. முேலில், முன்தகாைரப்பை்ை காலிப்பைியிைங்களுக்கு தேரிவு 

தமற்தகாள்ளப்படும் [ேமிழ்ோடு அரசுப் பைியாளர ் (பைி ேிபே்ேணனகள்) 

ைை்ைம், 2016 பிரிவு 27]. 

2. இரை்ைாவோக, இைஒதுக்கீைட்ு விதிகளின்படி ேைப்புக் 

காலிப்பைியிைங்களுக்கு தேரிவு தமற்தகாள்ளப்படும். 
 

11. ம ரவ்ு லமயங்கள்: 
 

எழுத்துத்பதரவ்ு கீபழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கமயங்களில் நகடபபறும். 
 

கமயம் 
கமயக் 

குறியீடு 
கமயம் 

கமயக் 

குறியீடு 
கமயம் 

கமயக் 

குறியீடு 

அரியலூர் 3001 மதுகர 1001 பதனி 2001 

பசங்கல்பட்டு 3301 மயிலாடுதுகற 3801 திருவள்ளூர் 2101 

பசன்கன 0101 நாகப்பட்டினம் 1101 திருவண்ணாமகல 2201 

பகாயம்புத்தூர் 0201 நாமக்கல் 1201 திருவாரூர் 2301 

கடலூர் 0301 பபரம்பலூர் 1401 தூத்துக்குடி 2401 

தர்மபுரி 0401 புதுக்பகாட்கட 1501 திருசச்ிராப்பள்ளி 2501 

திண்டுக்கல் 0501 இராமநாதபுரம் 1601 திருபநல்பவலி 2601 

ஈபராடு 0601 இராணிப்பபட்கட 3501 திருப்பத்தூர் 3701 

கள்ளக்குறிசச்ி 3401 பசலம் 1701 திருப்பூர் 3201 

காஞ்சிபுரம் 0701 சிவகங்கக 1801 பவலூர் 2701 

நாகர்பகாவில் 0801 பதன்காசி 3601 விழுப்புரம் 2801 

கரூர் 0901 தஞ்சாவூர் 1901 விருதுநகர் 2901 

கிருஷ்ணகிரி 3101 உதகமண்டலம் 1301 
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குறிப்பு: 
 

i. விை்ைப்போரர ் தேரவ்ு எழுதுவேற்கு தமதல உள்ள ஏதேனும் இரை்டு 

ணமயங்கணளே் தேரே்்தேடுக்க தவை்டும். விை்ைப்போரரக்ளுக்கு இே்ே இரை்டு 

மாவை்ை ணமயங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் தேரவ்ு ணமயம் ஒதுக்கப்படும். 

இருப்பினும், மாற்றுே் திறனாளி விை்ைப்போரரக்ள் ஒரு மாவை்ை ணமயே்ணே 

தேரவ்ு தைய்ய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். [பமலும் விவரங்களுக்கு 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள்  2 (R)- ஐ காண்க] 

ii. தேரவ்ு ணமயங்கணள மாற்றக் தகாரும் தகாரிக்ணக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பைமாை்ைாது. 

[பமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுகரகள்  17(A)(ii)” ஐ 

காண்க] 

iii. தேரவ்ு ணமயங்களின் எை்ைிக்ணகணயக் கூை்ைதவா / குணறக்கதவா அல்லது 

விை்ைப்போரரக்ணள தவறு ணமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தைய்யதவா 

தேரவ்ாணையே்திற்கு உரிணமயுை்டு. 

iv. எழுே்துே் தேரவ்ு / ைான்றிேழ் ைரிபாரப்்பு / கலே்ோய்வு ஆகியவற்றில் பங்தகற்க 

விை்ைப்போரரக்ள் ேங்களது தைாே்ே தைலவில் வரதவை்டும். 
 

12.  (அ) பணி விவரங்கள்: 
 

விண்ணப்பதாரர,் இரணய வழியில் விண்ணப்பிக்கும்நபாது, இே்திய அரசின் 

அல்லது இே்தியாவில் உள்ள ஒரு மாேில அரசின் பணியில் அல்லது  உள்ளாட்சி 

அரமப்புகள் அல்லது  பல்கரலக்கழகங்கள்  அல்லது இே்திய  அரசின்  அல்லது  

இே்தியாவிலுள்ள  ஒரு மாேில அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அரமக்கப்பட்டிருக்கும் 

அரசு  ொரப்ுள்ள  ேிறுவனங்கள்  அல்லது  சபாதுத்துரற  ேிறுவனங்களில்  

ேிரே்தரப் பணியில்  அல்லது  தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி 

குறித்த விவரத்திரன நதரவ்ாரணயத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும். 

விண்ணப்பதாரர,் பணி குறித்த உண்ரமரய மரறக்கும் படெ்த்தில், அவரது 

விண்ணப்பம் உரிய ேணைமுணறகளுக்குப் பின்னர ் ேிராகரிக்கப்படும். 

தரடயின்ரமெ ் ொன்றிதரழ தகாரும் பை்ைே்தில் விண்ணப்பதாரர ் ெமரப்்பிக்க 

நவண்டும். 

[பமலும் விவரங்களுக்கு விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன அறிவுலரகள் ப ்தி 

14(P)-ஐ காண்க] 
 

ஆ) குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்லககள் த ொடர்பொன உறுதிதமொழி: 
 

i. இரணய வழி விண்ணப்பத்தில் தன்மீதான ேிலுரவயிலுள்ள குற்றவியல் / 

ஒழுங்கு ேடவடிக்ரககள் பற்றி சதரிவித்துள்ள விண்ணப்பதாரரக்ள், அது 

சதாடரப்ான முதல் தகவல் அறிக்ரகயின் ேகரல / குற்றக் குறிப்பாரணயின் 

ேகரல (நேரவ்ுக்நகற்ப) கண்டிப்பாக  இகணயவழி விண்கணப்பத்துடன் 

இகணத்து பதிபவற்றம் பசய்ய பவண்டும். தமற்கை்ை ஆவைங்கணள 

பதிதவற்றம் தைய்ய தவறும் ேிரலயில் விண்ணப்பம் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் 

பின்னர ்ேிராகரிக்கப்படும். 

ii. விண்ணப்பதாரரக்ள், தங்கள் மீதான குற்றவியல் ேடவடிக்ரககளில் குற்றத் தீரப்்பு 

/ ஒழுங்கு ேடவடிக்ரககளில் தண்டரண விதிக்கப்பட்டது சதாடரப்ாக தங்களது 

இரணய வழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், நகாரும்நபாது சதாடரப்ுரடய 

ேீதிமன்ற ஆரண அல்லது ஒழுங்கு ேடவடிக்ரகயிலிருே்து விடுவிக்கப்பட்ட 

ஆரணயிரன இகணயவழி விண்கணப்பத்துடன் இகணத்து பதிபவற்றம் 

பசய்ய பவண்டும். தமற்குறிப்பிை்ை ஆவைங்கணள பதிதவற்றம் தைய்ய ேவறும் 

ேிணலயில் விண்ணப்பம் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ்ேிராகரிக்கப்படும். 

iii. தரடயின்ரமெ ் ொன்றிதரழ ெமரப்்பித்த பிறநகா அல்லது இரணய வழி 

விண்ணப்பத்திரனெ ் ெமரப்்பித்த பிறநகா,  ேியமனம் சதாடரப்ான பணிகள் 
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முழுரமயாக ேிரறவரடவதற்கு முன் வரர உள்ள சதரிவு பணிகளின் எே்த ஒரு 

ேிரலயின் நபாதும் விண்ணப்பதாரர ் மீது, ஏநதனும் குற்றவியல் வழக்கு 

பதியப்பட்டிருே்தாநலா / ஒழுங்கு ேடவடிக்ரக  எடுக்கப்பட்டிருே்தாநலா, அவர ்

குற்றத்தீரப்்பு / தண்டரண ஏதும் சபற்றிருே்தாநலா, நதரவ்ாரணயத்தால் 

ஆவணங்கரளப் பதிநவற்றம் / ெமரப்்பிக்கக் நகாரும் ேிரலயில், 

விண்ணப்பதாரரக்ள் அது குறித்த உண்ரம விவரங்கரள, நதரவ்ாரணயத்திற்குத் 

சதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், இே்த அறிவுரரயிரன கரடபிடிக்கத் தவறினால் 

அத்தரகய விண்ணப்பதாரரக்ளுரடய விண்ணப்பம் நதரவ்ாரணயத்தால் உரிய 

ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ் இரத்து செய்யப்படட்ு, ஓராண்டுக்குத் நதரவ்ு 

எழுதுவதிலிருே்து விலக்கி ரவக்கப்படுவர.் [விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன 

விதிமுலறகள்  14(S) உள்ளவொறு] 
 

நமற்கூறிய அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீறப்பட்டால் அவரக்ளது விண்ணப்பம் 

உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ்ேிராகரிக்கப்படும். 
 

13. தபொதுவொன  கவல்கள்: 
 

(A) இட ஒதுக்கீடு விதி இதச்தரிவிற்கு சபாருே்தும். 
 

(B)  மிழ்வழிக் கல்வி மூலம் படி ்  நபரக்ளுக்கு 
 

i. மாேிலத்தின்  கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் 

ேியமனம் செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2(d)-ல் 

சொல்லப்படுவதாவது:  

 மிழ்வழியில் படி ்  நபர் என்றொல், மொநில ்தில் மநரடி 

நியமன ்தின் வொயிலொக நிரப்பப்படும் ப விகளுக்கொன சிறப்பு 

விதிகளில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட கல்வி ் குதி வலர  மிழ்வழியில் 

படி ் வரொவொர்.  
 

ii. தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிரமநகாரும் 

விண்ணப்பதாரரக்ள், அதற்கான ொன்றாவணமாக, பத்தாம் வகுப்பு, 

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாற்றுெ ் ொன்றிதழ் / தற்காலிகெ ் ொன்றிதழ்/ 

பட்டெ ் ொன்றிதழ் / மதிப்சபண் பட்டியல் / ேிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித் 

தகுதியிரன விண்ணப்பதாரர ் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார ் என 

பதிவுசெய்யப்படட்ு, குழுமம் அல்லது பல்கரலக்கழகம் அல்லது கல்வி 

ேிறுவனங்களிடமிருே்து   சபறப்பட்ட  பட்டெ ் ொன்றிதழ் / 

பட்டநமற்படிப்புெ ்  ொன்றிதழிரன இகணயவழி விண்ணப்பத்துடன் 

இகணத்து பதிபவற்றம் பசய்ய பவண்டும். 
 

iii. விண்ணப்பதாரரக்ள், ேிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரக்கும் 

அரனத்துக்கல்வித் தகுதியிரனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார ்

என்பதற்கு ஆதாரமான ொன்றுகரள கட்டாயம் இணையவழி 

விை்ைப்பே்துைன் இணைே்து பதிதவற்றம் தைய்ய தவை்டும்.   

உ ொரணம் : 

ஒரு ப விக்கு ப ் ொம் வகுப்பு நிரண்யிக்கப்பட்ட 

கல்வி ் குதியொக இருப்பின், விண்ணப்ப ொரர் ஒன்றொம் வகுப்பு 

மு ல் ப ் ொம் வகுப்பு வகர கட்டொயம்  மிழ்வழியில் 

பயின்றிருக்க மவண்டும்.  
 

iv. தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான ொன்றாவணம் எதுவும் 

இல்ரலசயனில், கல்வி ேிறுவனத்தின் முேல்வர ் / ேணலணம ஆசிரியர ் / 

மாவை்ை கல்வி அலுவலர ் / முேன்ணம  கல்வி அலுவலர ் / மாவை்ை 

ஆதிதிராவிை ேல அலுவலர ்/ பதிவாளர ் / நதரவ்ுக்கடட்ுப்பாடட்ு அலுவலர ்
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/ கல்விேிறுவனே்ேணலவர ்/ இயக்குேர ்/ தோழில்நுை்பக்கல்வி இயக்குேர ்

/ கல்வி ேிறுவனே்தின் இணை இயக்குேர ் / பல்கணலக்கழகங்களின் 

பதிவாளரிைமிருே்து விண்ணப்பதாரரக்ளின் விதிமுரறகளில் 

குறிப்பிடட்ுள்ள படிவத்தில், ேிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி 

வரரயிலான ஒவ்சவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதரழப் சபற்று 

இகணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இகணத்துப் பதிபவற்றம் பசய்ய 

பவண்டும். 
 

v. ேிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரயிலான அரனத்து 

கல்வித்தகுதிகரளயும் தமிழ்வழிக் கல்வியில்  பயின்றுள்ளார ்

என்பதற்கான ஆதாரெெ்ான்றிரன இகணயவழி விண்ணப்பத்துடன் 

இகணத்துப் பதிபவற்றம் பசய்யத் தவறும் பட்சத்தில்  விண்ணப்பம் 

உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ்நிராகரிக்கப்படும். 
 

vi. ஏநதனும் ஒரு பாடத்ரத பகுதி நேரமாக படித்ததற்காகநவா / ஏநதனும் 

நதரவ்ிரன தனித்நதரவ்ராக எழுதியதற்காகநவா, தனியர ்

தமிழ்வழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ளார ் என ொன்றாவணம் ஏநதனும் 

ெமரப்்பித்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன் விண்ணப்பம் 

உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ் ேிராகரிக்கப்படும். [மமலும் 

விவரங்களுக்கு “விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகளில் உள்ள 

ப ்தி  14(R)-ஐ” கொண்க] 
  

(C) இப்பேவிக்குரிய  தேரிவு  தோைரப்ாக,  மாை்பணம தைன்ணன உயரேீ்திமன்றம்  

மற்றும் தைன்ணன உயரேீ்திமன்றே்தின் மதுணரக் கிணளயில் ஏதேனும் 

வழக்குகள் ேிலுணவயில் இருப்பின், அவற்றின் மீோன இறுதி 

ஆணைகளுக்குை்பைட்ு ேற்காலிகமாக தேரிவு தைய்யப்படும். 
 

(D)  மிழ்நொடு அரசுப்பணியொளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 

26 மற்றும் 27(இ)-ல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவாறு ஆதரவற்ற விதரவ மற்றும் 

முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடு இப்பதவிக்குப் சபாருே்தும். 
 

(E) நிரண்யிக்கப்பட்ட குலறபொடுலடய மொற்று ்திறனொளிகள் :- 

அரெொலண (நிலல) எண்.88, சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் அறநிகலயங்கள் 

துலற, நொள் 18.05.2020–இல் இப்பதவிக்கு கீழ்க்கண்ட குரறபாடுகள் 

தகுதியானதாக அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளது. [தெ.கு.-தெவி ்திறன் 

குலறபொடு, அ.வீ.பொ. - அமில வீெச்ினொல் பொதிக்கப்பட்மடொர்.] 
 

(F) ேிரண்யிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத்திறனாளிகள், 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிரமகள் விதி, 2017-ல் 

(மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல்துரற (Divyangjan), ெமூகேீதி 

மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அரமெெ்கம், இே்தியஅரசு) குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

கீழ்க்காணும் படிவத்தில் அரொரண (ேிரல) எண்.28, மாற்றுத்திறனாளிகள் 

(DAP.3.1) ேலத்துரற, ோள் 27.07.2018-ல், வரரயறுக்கப்படட்ுள்ள ொன்றிதழ் 

வழங்கக்கூடிய தகுதிவாய்ே்த அலுவலரிடமிருே்து சபறப்பட்ட 

மாற்றுத்திறனாளிெ ் ொன்றிதரழ ெமரப்்பிக்கநவண்டும். 

[விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள் ப ்தி 14(M)-ஐ கொண்க]. 
 

(G) நேரடி ேியமனம் மூலம் ேிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குரறே்தபட்ெம் 

30% சபண்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் சதரிவு  செய்யப்பட  நதரெ்ச்ியும்,  தகுதியும்  

வாய்ே்த  நபாதிய  சபண் விண்ணப்பதாரரக்ள் கிரடக்கப் சபறாவிடில், 

அவரக்ளுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத வகுப்பினரர ொரே்்த 

தகுதிவாய்ே்த ஆண் விண்ணப்பதாரரக்ரளக் சகாண்டு ேிரப்பப்படும். 
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[ மிழ்நொடு அரசுப்பணியொளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 

26 (5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] 
 

(H) ஆதிதிராவிட (அருே்ததியர)் வகுப்பினர ் முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் 

அவரக்ளுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் ேிரப்பப்பட்ட பிறகும், 

அவ்வகுப்பினரக்ளில் தகுதி வாய்ே்த விண்ணப்பதாரரக்ளாக இருப்பின் 

அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள், ஆதிதிராவிட வகுப்பினரக்ளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்சபண் தரவரிரெப்படி ேிரப்பப்படுவர .் 

அருே்ததியரக்ளுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவாய்ே்த 

விண்ணப்பதாரரக்ள் கிரடக்கப்சபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற 

ஆதிதிராவிடர ் வகுப்ரபெ ் ொரே்்தவரக்ரளக் சகாண்டு ேிரப்பப்படும். 

[ மிழ்நொடு அரசுப்பணியொளரக்ள் (பணி நிபந்தகனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 

27-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு ] 
 

(I) இலணயவழி விண்ணப்ப ்தில் த ரிவிக்கப்பட்ட உரிலம 

மகொரல்களுக்கொன ஆவணெ ்ெொன்றுகலள இகணயவழி விண்ணப்பத்துடன் 

இகணத்து பதிபவற்றம் பசய்ய பவண்டும். விண்ணப்பத்தில் 

த ரிவிக்கப்படொமல் பின்னர் மகொரப்படும் எந் தவொரு மொற்றமும், 

மகொரிக்லகயும் ஏற்றுக் தகொள்ளப்படொது. குறிப்பிட்ட கொலமநர ்திற்குள் 

ஆவணங்கலள பதிமவற்றம் தெய்ய ்  வறினொல் உரிய 

நலடமுலறகளுக்குப் பின்னர் விண்ணப்பம்  நிரொகரிக்கப்படும். 
 

(J) கீழ்க்காணும் உண்ரமகரள மரறக்கும்படெ்த்தில் விண்ணப்பதாரரக்ளின் 

விண்ணப்பம் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ் ேிராகரிக்கப்படும் மற்றும் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் நதரவ்ாரணயத்தால் ேிரே்தரமாகநவா அல்லது தக்கசதன 

கருதப்படும் காலம் வரரயில் விலக்கிரவக்கப்படுவர.் (i) முே்ரதய நதரவ்ுகளில் 

கலே்துசகாண்டது மற்றும் இலவெ ெலுரகரய பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு 

அல்லது மத்திய மாேில அரசின் கீழ் உள்ள ேிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி 

மன்றங்கள், சபாதுத் துரற ேிறுவனங்கள், ெட்டத்தின் வாயிலாக ேிறுவப்பட்ட 

ேிறுவனங்கள், அரசுத் துரற கழகங்கள், பல்கரலக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் 

முரறயாகநவா / தற்காலிகமாகநவா பணிபுரிே்து வருவது / பணிபுரிே்தது. (iii) 

குற்றவியல் ேிகழ்வுகள், ரகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டரன சபற்றது. (iv) 

மத்திய அரசுப் பணியாளர ் நதரவ்ாரணயம் / மாேில அரசுப் பணியாளர ்

நதரவ்ாரணயங்களினால் நதரவ்ு எழுதும் உரிரம இரத்து செய்யப்பட்டது 

அல்லது தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது. 
 

(K) ரகது செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீரப்்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவரலக்கு 

ஆடக்ள் சதரிவு செய்யும் ஏநதனும் ஒரு முகரமயினால் தரட / தகுதியின்ரம 

செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற ேடவடிக்ரக (அல்லது) ஏநதனும் ஒழுங்கு 

ேடவடிக்ரக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல் / முடிவுற்றிருத்தல் ஆகியவற்றுடன் 

சதாடரப்ுரடய ெரியான மற்றும் உண்ரமயான தகவல்கரள, விண்ணப்பத்தில் 

சதரிவிப்பதுடன், தீரப்்பின் அெல் / ஆரண / அரொரண/ துரற ேடவடிக்ரக 

ரகவிடப்பட்ட அரொரண அல்லது இதர ஆவணங்கரள இகணயவழி 

விண்ணப்பத்துடன் இகணத்து பதிபவற்றம் பசய்ய பவண்டும். 

நமற்குறிப்பிடப்பட்ட ேிகழ்வுகள் விண்ணப்பம் ெமரப்்பித்த பின்னர ,் ேியமனம் 

சபறும் காலம் வரர எப்நபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக 

நதரவ்ாரணயத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட நவண்டும். தவறினால், தகுே்த 

தண்டரனக்குரிய ேடவடிக்ரகரய நதரவ்ாரணயம் எடுக்கும். 

(விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள் ப ்தி 12-ஐ கொண்க) 
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(L) இடஒதுக்கீடு குறி ்   வறொன  கவல்கள் /  குதிக்கொன கொரணிகளொன 

வயது, பொலினம், வகுப்பு பிரிவுகள், கல்வி ்  குதி, பயிற்று தமொழி, உடற் 

 குதி மபொன்ற அடிப்பலட ்  குதிகள் குறி ்   வறொன  கவல் தகொண்ட 

விண்ணப்பங்களும் முழுலமயொக நிரப்பப்படொ  விண்ணப்பங்களும் உரிய 

நலடமுலறகளுக்குப் பின்னர் நிரொகரிக்கப்படும். 
 

(M) ேிரே்தரப்பதிவு என்பது எே்தசவாரு பதவி / ேியமனத்துக்கான விண்ணப்பமாக 

கருதப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பதாரரக்ளால் ேிரே்தரப்பதிவில் சபாதுவான 

தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்  ் ம ரவ்ுக்குரிய விண்ணப்ப ்தில் 

அளிக்கப்படும் விவரங்கள் /  கவல்கள் மட்டுமம இ ்ம ரவ்ுக்கு 

பரிசீலிக்கப்படும். இே்த ேியமனத்திற்கான இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் 

ெமரப்்பிக்கப்பட்ட நதரவயான விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக அல்லது 

முழுரம சபறாதரவயாக இருே்தால் அதற்கு நதரவ்ாரணயம் சபாறுப்பாகாது. 
 

(N) திருநங்லககளின் வகுப்பு நிரண்யம்; 
 

i. எே்த ஒரு ொதிெ ் ொன்றிதழும் இல்லாத திருேங்ரக விண்ணப்பதாரரக்ள் 

தங்களது இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் அரொரண(ேிரல) எண்.28, 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர,் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர ் மற்றும் 

சிறுபான்ரமயினர ் ேலத்துரற, ோள் 06.04.2015-இன் படி, மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் பிரிவிரனநயா அல்லது ஏரனநயார ்

பிரிவிரனநயா நதரவ்ு செய்து சகாள்ளலாம்.  

ii. ொதிெெ்ான்றிதழ் ரவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர ் / ஆதிதிராவிட (அருே்ததியர)் / 

பழங்குடியினர ் வகுப்பிரனெ ் ொரே்்த திருேங்ரக விண்ணப்பதாரர,் 

அவரக்ளது ெமூகத்திரனெ ்ொரே்்தவரக்ளாகநவ கருதப்படுவர.்   

iii. ஆதிதிராவிடர ்/ ஆதிதிராவிட(அருே்ததியர)் / பழங்குடியினர ்வகுப்ரபத் தவிர 

மற்ற வகுப்பிரனெ ் ொரே்்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் 

ொதிெெ்ான்றிதழ் சபற்றுள்ள திருேங்ரக விண்ணப்பதாரர,் அவருரடய 

வகுப்பு (Class) அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய இரண்டு 

வகுப்புகளில், அவருக்கு ொதகமாக நதான்றுகின்ற ஒன்ரற, ஒருமுரறப் 

பதிவின் நபாநத நதரவ்ு செய்ய நவண்டும். அதன்பிறகு, வகுப்ரப 

எப்சபாழுதும் மாற்ற இயலாது.  

திருேங்ரககள் வகுப்பு ேிரண்யம் குறித்து அரொரண ேிரல எண்.90, ெமூக ேலம் 

மற்றும் ெத்துணவுத் [SW8(2)] துரற, ோள் 22.12.2017 மற்றும் 

விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள் ப ்தி 14F(vi)-(xi)-ஐ கொண்க. 
 

(O) மவலலவொய்ப்பில்  திருநங்லக   விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன   இட 

ஒதுக்கீடு: 
 

1. திருேங்ரக விண்ணப்பதாரக்ளில் சபண் என தன்ரன 

அரடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும்  விண்ணப்பதாரர ் சபண்களுக்கான 30 

ெதவிகிதம் மற்றும் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் (ஆண் மற்றும் 

சபண்) ஆகிய இரண்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர.் 

2. திருேங்ரக விண்ணப்பதாரரக்ளில் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலினத்தவர”் 

என தன்ரன அரடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ணப்பதாரர ்

சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் 

சபண்) கருதப்படுவர.் 

3. தமிழ்ோடு திருேங்ரககள் ேல வாரியத்தில் இருே்து சபறப்பட்ட 

திருேங்ரககள் / திருேங்ரக ஆண் / திருேங்ரக சபண் ொன்றிதழ் சகாண்ட 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு  மடட்ுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு 

சபாருே்தும். 



15 
 
 

(P) பிலண: 

தமிழ்ோடு இே்து ெமயம் மற்றும் அறேிரலக் சகாரடகள்  ெட்டம், 1959  (ெட்டம் 

22/ 1959)-இல் பிரிவு 116(2)(xvi)-இல் உள்ள பிரணதச்தாரக சதாடரப்ாக 

வகுக்கப்பட்ட விதிகள் தெயல் அலுவலர், நிலல-IV பதவிக்கு ேியமனம் 

செய்யப்படுபவருக்குப் சபாருே்தும். 
 

(Q) உறுதிபமாழி: 

இே்த பதவிக்கு ேியமனம் செய்ய தேரிவு தைய்யப்பை்ை விண்ணப்பதாரரக்ள் 

தமிழ்ோட்டில் உள்ள மரலப்பகுதிகளில் கட்டாயம் பணியாற்ற தயாராக இருக்க 

நவண்டும்.  அவரக்ள் மரலப்பகுதிகளில் பைியில் தைர மறுத்தால் அல்லது 

காலம் ோழ்ே்தினால் அவரக்ள் ேியமனத்ரத இழப்பாரக்ள். விண்ணப்பதாரரக்ள் 

இப்பேவிக்கு  இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கும் நபாது கீநழ 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ள உறுதிதமாழிணய அளிக்க நவண்டும். 
 

“இப்ப விக்கு நொன் த ரிவு தெய்யப்படும் நிலலயில் 

மலலப்பிரம ெங்களில் பணிபுரிய மறுப்மபொ அல்லது பணியில் மெர 

கொல ொம மமொ தெய்ய மொட்மடன் என்று உறுதியளிக்கிமறன். மமலும், 

அவ்வொறு பணிபுரிய மறுப்பபா அல்லது பணியில் பசர காலதாமதபமா 

பசய்யும் நிகலயில் நொன் என்னுகடய பவகலவாய்ப்பிகன இழப்பபன் 

என்பதகன நன்கு அறிபவன்.” 
 

14.  ஏலனய முக்கிய அறிவுலரகள்: 
 

a) விண்ணப்ப ொரரக்ள் ம ரவ்ிற்கொன  ங்களுலடய  குதிகலள உறுதி 

தெய் ல்: நதரவ்ிற்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரரக்ள் தரப்படட்ுள்ள 

அறிவுரரகரள ேன்கு படித்த பின்னர ் தாங்கள் அத்நதரவ்ிற்கான அரனத்துத் 

தகுதிகரளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி செய்து சகாள்ள நவண்டும். 

எழுத்துத்நதரவ்ு/ ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு /  நேரம்ுகத்நதரவ்ு / கலே்தாய்விற்கு 

அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது சதரிவு செய்யப்பட்நடார ் பட்டியலில் 

தற்காலிகமாக விண்ணப்பதாரரின் சபயர ் நெரக்்கப்படுவதால் மடட்ுநம, 

ஒருவிண்ணப்பதாரர ் பதவி ேியமனம் சபற உரிரம 

அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார.் எனநவ, விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம், 

எல்லாேிரலகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் விண்ணப்பதாரரால் 

அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றாநலா நதரவ்ாரணய அறிவுரரகள் 

அல்லது விதிகள் மீறப்படட்ுள்ளன என்று கண்டறியப்படும்படெ்த்தில், 

எே்ேிரலயிலும், சதரிே்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர ் கூட, உரிய 

ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ் விண்ணப்பத்ரத ேிராகரிக்கும் உரிரம 

நதரவ்ாரணயத்திற்கு உண்டு. [விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள்” 

ப ்தி -11(B)(C) & (D) -ல் உள்ளவொறு]. 
 

b) தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரருக்கு, நதரவ்ு எழுதுவதற்கான அனுமதிெச்ீடட்ுகள், 

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற நதரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் 

பதிநவற்றம் செய்யப்படும். விண்ணப்பதாரர ் அவற்ரற பதிவிறக்கம் செய்து 

சகாள்ளநவண்டும். அனுமதிெச்ீடட்ு தனியாக அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட 

மாட்டாது. விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ின் சபாழுது அனுமதிெச்ீட்டில் 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ள ஒவ்சவாரு ேிபே்தரனரயயும் கட்டாயம் கரடப்பிடிக்க 

நவண்டும்..[விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள்” ப ்தி -2 (V) (g) -ல் 

உள்ளவொறு]. 
 

c) சதளிவுரரநவண்டுநவார,் தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர ் நதரவ்ாரணய 

அலுவலகத்திரன நேரில் அல்லது 1800 419 0958 என்ற கட்டணமில்லா 

சதாரலநபசி எண்ணின் மூலம், அரனத்து நவரல ோட்களிலும் முற்பகல் 10.00 

மணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி வரரசதாடரப்ு சகாள்ளலாம். ஒருமுணற பதிவு 
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மற்றும் இணையவழி விை்ைப்பம் குறிே்ே ைே்தேகங்களுக்கு 

helpdesk@tnpscexams.in என்ற மின்னஞ்ைல் முகவரிக்கும் இேர ைே்தேகங்களுக்கு 

grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்ைல் முகவரிக்கும் அனுப்பலாம்.  

[விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள்” ப ்தி -2(V)–ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ல்  

உள்ளவொறு]. 
 

d) விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன  கவல் பரிமொற்றம்:  

ொன்றிதழ் ெரிபாரப்்பு/ வாய்சமாழித் நதரவ்ு / கலே்தாய்விற்கான ோள் மற்றும் 

நேரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு அஞ்ெல் மூலமாக 

அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த தகவல்கள் நதரவ்ாரணய 

இரணயதளத்தில் சவளியிடப்படும். நமற்கூறிய தகவல் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு குறுஞ்செய்தி / மின்னஞ்ெல் ஆகியவற்றின் மூலம் 

மடட்ுநம விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு சதரிவிக்கப்படும். குறுஞ்செய்தி / 

மின்னஞ்ெல் ஏநதனும் காரணங்களினால் சென்றரடயாமல்/ 

கிரடக்கப்சபறாமல் இருப்பின் அதற்கு நதரவ்ாரணயம் சபாறுப்பாகாது. 
 

e) விளம்பர அறிவிக்லக தவளியிடப்பட்ட பின் த ரிவு பணிகள் முழுவதுமொக 

முடிவுறொமல்  கவல் அறியும் உரிலமெ ் ெட்ட ்தின் கீழ் எவ்வி   கவலும் 

வழங்கப்படமொட்டொது. 
 

f) லகப்மபசி மற்றும் இ ர மின்னணு  ெொ னங்களுக்கு ்  லட: 
 

1. விண்ணப்பதாரரக்ள் நதரவ்ுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது 

சபாருடக்ளான கருப்பு பே்துமுரன நபனா தவிர. மின்னணு 

ொதனங்களான தரவி (Blue Tooth) ரகப்நபசி, ேிரனவூடட்ு 

உள்கட்டரமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ரகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் 

நமாதிரம் அல்லது ஏரனய மின்னணு ொதனங்கள், மின்னணு அல்லாத 

பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ரகப்ரப வண்ண எழுது நகால், 

சபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் 

வரரப்படக் கருவிகள், மடக்ரக அட்டவரண, படிசயடுக்கப்பட்ட 

வரரபடம், காட்சி வில்ரலகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக் 

குறிப்புத் தாடக்ள் மற்றும் பதிவுசெய்யும் தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் 

அல்லது ரகக்கடிகாரத்தின் இரணப்பாகநவா சகாண்டுவரக் கூடாது. 

2. அவ்வாறான சபாருட்கரள ரவத்திருப்நபார ் காணப்பட்டால் அவரக்ள் 

சதாடரே்்து நதரவ்ு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டாரக்ள். நமலும், அவரக்ளது 

விரடத்தாள் செல்லாததாக்கப்படுவதுடன் நதரவ்ு எழுதுவதிலிருே்து 

விலக்கியும் ரவக்கப்படுவர.் நதரவப்படின், அவ்விடத்திநலநய முழுெ ்

நொதரனக்கு உட்படுத்தப்படுவர.்   

3. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் ரகப்நபசி உள்ளிட்ட தரடசெய்யப்பட்ட 

சபாருடக்ரள நதரவ்ுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுவர நவண்டாம் என 

அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் 

தர இயலாது எனவும் சதரிவித்துக் சகாள்ளப்படுகிறது. 

(மமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள் 17(E) 

ஐ கொண்க) 
 

g) நதரவ்ுக்கு விண்ணப்பிப்பவரக்ள் அத்நதரவ்ிற்கு அனுமதிக்கப்பட அரனத்து 

தகுதிகரளயும் சபற்றவராக இருத்தல் நவண்டும். விண்ணப்பதாரரக்ளால் 

சதரிவிக்கப்படட்ுள்ள தகவல்கரள நதரவ்ாரணயம் ஐயமறத் சதரிே்து 

சகாள்ளும்வரர அவரக்ளின் விண்ணப்பங்கள் எழுத்துத் நதரவ்ிற்கு (அதாவது 

எல்லா ேிரலகளிலும்)  தற்காலிகமாக ஏற்கப்படட்ுள்ளதாகநவ  கருதப்படும். 

விண்ணப்பதாரர ் நதரவ்ிற்கு முன்நபா அல்லது பின்னநரா ேியமனத்திற்கு 
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நபாட்டியிடத் தகுதியற்றவர ் என்று நதரவ்ாரணயத்தால் கண்டறியப்பட்டால், 

எே்ேிரலயிலும், அதாவது சதரிே்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர ் கூட உரிய 

ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ்விண்ணப்பத்ரத ேிராகரிக்கும் உரிரம உண்டு. 
 

h) சதரிவிக்கப்படட்ுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய 

ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ் விண்ணப்பம் ேிராகரிக்கப்படுவதுடன்   

அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள் மீது தகுே்த ேடவடிக்ரக நமற்சகாள்ளவும் நேரிடும். 
 

i) ஒழுங்கீனெ ்தெயல்களுக்கு ்  லட: 

நதரவ்ு எழுதும் அரறயில் மற்ற விண்ணப்பதாரரக்ளுரடய 

விரடத்தாள்களிலிருே்து பாரத்்து எழுதுதல் / பாரத்்து எழுத அனுமதித்தல் 

அல்லது நவறு ஏநதனும் முரறயற்ற உதவிகரளப் சபறநவா அல்லது சபற 

முயற்சிக்கநவா அல்லது அத்தரகய முரறயற்ற உதவிகரளத் தரநவா அல்லது 

தர முயற்சிக்கநவா கூடாது.  
 

j) ம ரவ்ுக் கூட ்தில் நடந்து தகொள்ளும் முலற: 

நதரவ்ு எழுதும் எே்த ஒரு விண்ணப்பதாரரும் நதரவ்ுக் கூடத்தில் தவறான 

ேடவடிக்ரகயிநலா (அல்லது) நதரவ்ிரன சீரக்ுரலக்கும் நோக்கத்திநலா 

(அல்லது) நதரவ்ாரணயத்தால் நதரவ்ிரன ேடத்த பணியில் அமரத்்தப்படட்ுள்ள 

அலுவலர ் / பணியாளரக்ரள தாக்கும் முயற்சியிநலா ஈடுபடக்கூடாது. 

அவ்வாறு ஈடுபடும் விண்ணப்பதாரரக்ளின் செயல்கள் கடுரமயான தவறாக 

கருதப்படட்ு, அவ்விண்ணப்பதாரரக்ள் தண்டரனக்கு உட்படுத்தப்படுவர.் 
 

k) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான விதிமுரறகரள மீறும் படெ்த்தில் 

விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள் ப ்தி 17(E)ன்படி அல்லது 

நதரவ்ாரணயம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டரன விதிக்கப்படும். 
 

l) சகாள்குறி வரகத் நதரவ்ிற்கான உத்நதெ விரடகள் நதரவ்ு ேரடசபற்ற 

ோளிலிருே்து 6 தவணல ோடக்ளுக்குள்  நதரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் 

சவளியிடப்படும் நதரவ்ாரணயத்தால் சவளியிடப்படும் சகாள்குறிவரகத் 

நதரவ்ிற்கான உத்நதெ விரடகள் சதாடரப்ாக முரறயீடு செய்ய 

நவண்டுமானால் நதரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge 

என்ற ொளரத்ரதப் பயன்படுத்தி முரறயீடு செய்யலாம் (Result – >  Answer keys) 
 

விண்ணப்பதாரரக்ள் சகாள்குறிவரகத் நதரவ்ிற்கான உத்நதெ விரடகள் 

நதரவ்ாரணயத்தால் சவளியிடப்பட்ட 7 ோடக்ளுக்குள் இரணயவழி 

வாயிலாக மடட்ுநம முரறயீடு செய்யநவண்டும்.  அஞ்ெல் வழியாகநவா 

அல்லது   மின்னஞ்ெல் வழியாகநவா சபறப்படும் முரறயீடுகள் 

ஏற்கப்படமாட்டாது. 
 

உத்நதெ விரடகரள முரறயீடு செய்வதற்கான அறிவுரரகள் மற்றும் 

வழிமுரறகள் நதரவ்ாரணய இரணயதளத்திநலநய வழங்கப்படட்ுள்ளது.  

நமலும் முரறயீடு செய்ய இரணயவழி மூலமாகநவா அல்லது 

நவறுவழியாகநவா வழங்கப்படட்ுள்ள கால அவகாெம் முடிவுற்ற ேிரலயில் 

சபறப்படும் எவ்வித முரறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 
 

இரணயவழியில் உத்நதெ விரடகரள முரறயீடு செய்வதற்கு உரிய 

நேரத்தில் ெமரப்்பிக்கப்பட்ட நவண்டுநகாளானது ஒவ்சவாரு பாடத்திற்சகன 

வல்லுேரக்ரள சகாண்ட குழுவிற்கு பரிே்துரரக்கப்படும்.  நமலும், வல்லுேர ்

குழுவின் பரிே்துரரயின் அடிப்பரடயில், இறுதியான விரடகள் முடிவு 

செய்யப்படட்ு அதன்பின்னர ் விரடத்தாள் மதிப்பீடு செய்யும் பணியானது 

சதாடங்கப்படும். 

சதரிவுப் பணிகள் முடிவரடயும் வரர இறுதியான விரடகரள 



18 
 
 

நதரவ்ாரணயம் சவளியிடாது. நதரவ்ு ேரடமுரறகள் முழுவதும் 

ேிரறவரடே்த பின்னர,் அத்நதரவ்ுக்கு விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர ்

அரனவருரடய விவரங்களும் நதரவ்ாரணய இரணயதளத்தில் 

சவளியிடப்படும்.  
 

[மமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள் 

ப ்தி 17(D)(v)–(xii)-ஐ கொண்க] 
 

15. விண்ணப்பிக்கும் முலற: 
 
 

1. விண்ணப்பதாரரக்ள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய 

நதரவ்ாரணயத்தின் இரணயதளங்கள் மூலம் மடட்ுநம விண்ணப்பிக்க 

நவண்டும். 
 

2. எே்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிக்கும் முன்பு ஆதார ் எண் மூலம் 

ஒருமுரறப்பதிவு எனப்படும் ேிரே்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் 

(Dashboard) ஆகியன கட்டாயமாகும். விண்ணப்பதாரரக்ள் ேிரே்தர பதிவு மூலம் 

பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி, பதிவு செய்து சகாள்ள நவண்டும். 

ஒருமுரறப்பதிவு, பதிவு செய்த ோள் முதல் ஐே்தாண்டுகள் வரர 

ேரடமுரறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முரறப் பதிவு கணக்கு (One Time 

Registration ID) மற்றும் கடவுெ ் சொல் மூலமாக மடட்ுநம விண்ணப்பதாரரக்ள் 

தங்கள் விண்ணப்பங்கரள ெமரப்்பிக்க நவண்டும். 
 

3. ஒருமுரறப்பதிவில் பதிநவற்றம்செய்ய, விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது 

புரகப்படம், ரகசயாப்பம் ஆகியவற்ரற CD/DVD/Pen drive நபான்ற ஏநதனும் 

ஒன்றில் பதிவு செய்து தயாராக ரவத்திருக்க நவண்டும். 
 

4. ஒரு விண்ணப்பதாரர ்ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுரறப் பதிவுக் கணக்ரக (One 

Time Registration ID) உருவாக்க அனுமதியில்ரல. 
 

5. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கணக்கு மற்றும் 

கடவுெச்ொல்ரலப் பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கரள 

பாரர்வயிடவும், புதுப்பிக்கவும் செய்யலாம். தங்களது ஒருமுரறப் பதிவு , கடவு 

சொல்லிரன நவறு ேபரிடநமா (அ) முகவரக்ளிடநமா பகிரே்்து சகாள்ள கூடாது. 
 

6. ஒருமுரறப்பதிவானது எே்தசவாரு பதவிக்கான விண்ணப்பம் அல்ல. இது 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் விவரங்கரளப் சபற்று அவரக்ளுக்கு தன்விவரப் பக்கம் 

ஒன்றிரன உருவாக்க மடட்ுநம பயன்படும். எே்தசவாரு பதவிக்கும் 

விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரரக்ள், அறிவிக்ரகயில் “Apply” என்ற 

உள்ளடீு வழிநய ேிரே்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர ்குறியீடு மற்றும் கடவுெச்ொல் 

ஆகியவற்ரற உள்ளடீு செய்து விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 
 

7. விண்ணப்பதாரரக்ள் தாங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயரர 

சதரிவு செய்ய நவண்டும். 
 

8. புரகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் ரகசயாப்பம் இல்லாமல் 

பதிநவற்றம் செய்யப்படும் இரணயவழி விண்ணப்பம் உரிய 

ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ்ேிராகரிக்கப்படும். 
 

9. இகணயவழி விண்ணப்பத்தில் அளித்துள்ள தகவல்ககள, 

விண்ணப்பதாரர் அவ்விகணயவழி விண்ணப்பங்ககள சமர்ப்பிக்க 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ள ககடசி நாள் வகர திருத்தம் பசய்து பகாள்ள 

அனுமதிக்கப்படுவர.் இகணயவழி விண்ணப்பத்திகன 

சமர்ப்பிப்பதற்கான ககடசி நாளுக்குப் பின்னர,் விண்ணப்பத்தில் 

விண்ணப்பதாரரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்ககள திருத்தம் பசய்ய 

அனுமதிக்கப்படமாட்டாரக்ள். 

(விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள்” ப ்தி-2-W–இல் உள்ளவொறு) 
 



19 
 
 

10. அெச்ிடு லில் விருப்பம ரவ்ு: 

அ) விண்ணப்பத்ரத இரணய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ணப்பதாரரக்ள் 

PDF முரறயில் தங்கள் விண்ணப்பத்ரத அெச்ிட / நெமிக்க முடியும். 

ஆ) விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு விண்ணப்ப ேகல் நதரவப்பட்டால், பயனாளர ்

குறியீடு மற்றும் கடவுெ ்சொல்ரல பயன்படுத்தி அெச்ிடட்ுக் சகாள்ளலாம் / 

பதிவிறக்கமும் செய்து சகாள்ளலாம். 

இ) இரணயதள விண்ணப்ப அெச்ுப்படி அல்லது நவறு எே்தவிதமான ஆதார 

ஆவணங்கரளயும் நதரவ்ாரணயத்திற்கு அனுப்ப நவண்டாம். 

 (விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள்” ப ்தி - 2–ல் உள்ளவொறு) 
 

16. ஆவணங்கள் பதிமவற்றம்: 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இகணயவழி விண்ணப்பத்கதச ்

சமர்ப்பிக்கும்பபாது சான்றிதழ்கள் / ஆவணங்ககள இகணயவழி 

விண்ணப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அகனத்து உரிகம பகாரல்களுக்கும் / 

விவரங்களுக்கும் ஆதரவாக கட்டாயமாக பதிபவற்றம் பசய்து  

இகணயவழி விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்க பவண்டும். 

விண்ணப்பதாரரக்ள் பதிபவற்றம் பசய்த சான்றிதழ்ககளத் தங்கள் ஒரு 

முகறப்பதிவின் மூலமாக சரிபாரக்்கும் விருப்பம் உள்ளது. 

ஏபதனும் சான்றிதழ்கள் தவறாகப் பதிபவற்றப்பட்டாபலா அல்லது 

பதிபவற்றம் பசய்யப்படாவிட்டாபலா அல்லது ஆவணங்ககளப் 

பதிபவற்றுவதில் ஏபதனும் மாற்றங்கள் பசய்யப்பட பவண்டுமாயின் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் நுகழவுச ் சீட்டு வழங்கும் நாளுக்கு இரண்டு 

நாட்களுக்கு முன்பு வகர / பதரவ்ு நகடபபறுவதற்கு பன்னிரண்டு 

நாட்களுக்கு முன்பு வகர ஆவணங்ககளத் திருத்த மற்றும் மீள்பதிபவற்றம் 

பசய்ய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். 
 

பிற்பசரக்்கக -II-இல் பதிபவற்றம் பசய்யப்பட பவண்டிய சான்றிதழ்களின் 

பட்டியகலக் காண்க. 

(விண்ணப்ப ொரரக்ளுக்கொன விதிமுலறகள்” ப ்தி-2-W–இல் உள்ளவொறு) 
 

17. விண்ணப்பம் ெமர்ப்பிப்ப ற்கொன இறுதி நொள்: 
 

இரணயவழி மூலம் 18.06.2022 அன்று இரவு 11.59 மணி வரர விண்ணப்பிக்க / 

திருே்ே இயலும். பின்னர ் அெந்ெரவ ேிறுத்தப்படும். இணைய வழி 

விை்ைப்பே்துைன் இணைே்து பதிதவற்றம் தைய்ே ஆவைங்கள் / 

ைான்றிேழ்கள் மாற்ற / பதிதவற்ற / மீள்பதிதவற்றம் தைய்ய   29.08.2022 அன்று 

இரவு 11.59 மைி வணர அனுமதிக்கப்படுவர.் பின்னர ்அைத்ைணவ ேிறுே்ேப்படும். 

(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதரவ்ாரணயத்தின் 

“விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான விதிமுரறகரள” நதரவ்ாரணயத்தின் 

இரணயதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-இல் காணலாம்) 

 

 

 

தெயலொளர் 
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மறுப்பு (DISCLAIMER) 
 

இரணக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரணகள் தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர ்

நதரவ்ாரணயத்தின் இரணயதளத்தில் உள்ளன. இதுதவிர 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இத்நதரவ்ிற்கு விண்ணப்பிக்கும் நபாது இரணக்கல்வி 

தகுதிக்கான நவறு ஏநதனும் அரொரணகள் இத்நதரவ்ிற்கான விளம்பர 

அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட ோளிநலா அல்லது அதற்கு முன்னநரா 

சவளியிடப்படட்ு இருப்பின் அது குறித்த தகவரல விண்ணப்பத்தில் 

சதரிவித்தும், நமலும் ொன்றிதழ்கள் பதிநவற்றம் செய்யும் நபாது 

அவ்வரொரணகரளயும் நெரத்்தும் இகணயவழி விண்ணப்பத்துடன் 

இகணத்து பதிபவற்றம் பசய்ய பவண்டும். இவ்வாறு செய்யத் தவறினால் 

விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர ்

ேிராகரிக்கப்படும். இத்நதரவ்ின் விளம்பர அறிவிக்ரக ோளிற்கு பின்பு 

சவளியிடப்பட்ட இரணக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரணகள் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 

 

        

                    தெயலொளர் 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paper-I – Part-A 
 

கட்டாயத் தமிழ் ம ாழித் தகுதி  ற்று ்  திப்பீடட்ுத் ததரவ்ு 

(மகாள்குறிவககத் ததரவ்ு) (பத்தா ் வகுப்புத் தர ்) 
 

பகுதி – அ  

இலக்கண ் 
 

1. ப ொருத்துதல் – ப ொருத்தமொன ப ொருளைத் ததரவ்ு பெய்தல், புகழ் ப ற்ற 

நூல், நூலொசிரியர.் 
 

2. பதொடரும் பதொடரப்ும் அறிதல் (i) இதப்தொடரொல் குறிக்க ் டும் 

ெொன்தறொர ்(ii) அளடபமொழியொல் குறிக்க ் டும் நூல். 
 

3. பிரிதப்தழுதுக. 
 

4. எதிரெ்ப்ெொல்ளல எடுதப்தழுதுதல். 
 

5. ப ொருந்தொெ ்பெொல்ளலக் கண்டறிதல். 
 

6. பிளழதிருத்தம் - ெந்தி ்பிளழளய நீக்குதல், ஒருளம  ன்ளம  

பிளழகளை நீக்குதல், மரபு ் பிளழகை், வழூஉெ ்பெொற்களை நீக்குதல்,  

பிறபமொழிெ ்பெொற்களை நீக்குதல். 
 

7. ஆங்கிலெ ்பெொல்லுக்கு தநரொன தமிழ்ெ ்பெொல்ளல அறிதல். 
 

8. ஒலி தவறு ொடறிந்து ெரியொன ப ொருளை அறிதல். 
 

9. ஓபரழுத்து ஒரு பமொழி உரிய ப ொருளைக் கண்டறிதல். 
 

10. தவரெ்ப்ெொல்ளலத் ததரவ்ு பெய்தல். 
 

11. தவரெ்ப்ெொல்ளலக் பகொடுதத்ு, விளனமுற்று, விளனபயெெ்ம், 

விளனயொலளணயும் ப யர,் பதொழிற்ப யளர  உருவொக்கல். 
 

12. அகர வரிளெ ் டி பெொற்களைெ ்சீரப்ெய்தல். 
 

13. பெொற்களை ஒழுங்கு டுத்தி பெொற்பறொடர ்ஆக்குதல். 
 

14. ப யரெ் ்பெொல்லின் வளக அறிதல். 
 

15. இலக்கணக் குறி ் றிதல். 
 

16. விளடக்தகற்ற வினொளவத் ததரந்்பதடுத்தல். 
 

17. எவ்வளக வொக்கியம் எனக் கண்படழுதுதல். 
 

18. தன்விளன, பிறவிளன, பெய்விளன, பெய ் ொட்டுவிளன 

வொக்கியங்களைக் கண்படழுதுதல். 
 

19. உவளமயொல் விைக்க ்ப றும் ப ொருத்தமொன ப ொருளைத ்

ததரந்்பதழுதுதல். 
 

20. எதுளக, தமொளன, இளயபு இவற்றுை் ஏததனும் ஒன்ளற ததரந்்பதழுதுதல். 
 

21.  ழபமொழிகை். 

 

பிற்ேசர்க்ைக – I
Executive Officer Grade – IV ( Group VIII Services)



 

பகுதி-ஆ 

இலக்கிய ் 

 

1. திருக்குறை் பதொடர ்ொன பெய்திகை், தமற்தகொை்கை், பதொடளர 

நிர ்புதல் (இரு த்ளதந்து  அதிகொரம் மட்டும்)  

அன்பு,  ண்பு, கல்வி, தகை்வி, அறிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம், ப ொளற, நட்பு, 

வொய்ளம, கொலம், வலி, ஒ ்புரவறிதல், பெய்நன்றி, ெொன்றொண்ளம, 

ப ரியொளரத் துளணக் தகொடல், ப ொருை்பெயல்வளக, விளனத்திட் ம், 

இனியளவ கூறல், ஊக்கமுளடளம, ஈளக, பதரிந்து பெயல்வளக, 

இன்னொ பெய்யொளம, கூடொ நட்பு, உழவு.  

 

2. அறநூல்கை் – நொலடியொர,் நொன்மணிக்கடிளக,  ழபமொழி நொனூறு, 

முதுபமொழிக் கொஞ்சி, திரிகடுகம், இன்னொ நொற் து, இனியளவ நொற் து, 

சிறு ஞ்ெமூலம், ஏலொதி, ஔளவயொர ் ொடல்கை் பதொடர ்ொன பெய்திகை், 

 திபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கைில் பிற பெய்திகை். 

 

3. கம் ரொமொயணம், இரொவண கொவியம் பதொடர ்ொன பெய்திகை், 

 ொவளக, சிறந்த பதொடரக்ை். 

 

4. புறநொனூறு, அகநொனூறு, நற்றிளண, குறுந்பதொளக, ஐங்குறுநூறு, 

கலிதப்தொளக பதொடர ்ொன பெய்திகை், தமற்தகொை்கை், அடிவளரயளற, 

எடட்ுதப்தொளக,  தத்ு ் ொட்டு நூல்கைில் உை்ை பிற பெய்திகை். 

 

5. சில ் திகொரம்-மணிதமகளல பதொடர ்ொன பெய்திகை், தமற்தகொை்கை், 

சிறந்த பதொடரக்ை், உட்பிரிவுகை் மற்றும் ஐம்ப ரும்-ஐஞ்சிறுங் 

கொ ்பியங்கை் பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

6. ப ரியபுரொணம் – நொலொயிர திவ்விய ்பிர ந்தம் – திருவிளையொடற் 

புரொணம் – ததம் ொவணி – சீறொ ்புரொணம் பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

7. சிற்றிலக்கியங்கை்: 

திருக்குற்றொலக்குறவஞ்சி – கலிங்கத்து ் ரணி – முதப்தொை்ைொயிரம், 

தமிழ்விடு தூது – நந்திக்கலம் கம் – முக்கூடற் ை்ளு – கொவடிெச்ிந்து - 

முதத்ுக்குமொரெொமி பிை்ளைத் தமிழ் - இரொஜரொஜ தெொழன் உலொ - 

பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

8. மதனொன்மணியம் -  ொஞ்ெொலி ெ தம் – குயில்  ொட்டு - இரட்டுற 

பமொழிதல் (கொைதமக ் புலவர)் - அழகிய பெொக்கநொதர ் பதொடர ்ொன 

பெய்திகை். 

 

9. நொட்டு ்புற ்  ொட்டு - சித்தர ் ொடல்கை் பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

10. ெமய முன்தனொடிகை் – அ ் ர,் ெம் ந்தர,் சுந்தரர,் மொணிக்கவொெகர,் 

திருமூலர,் குலதெகர ஆழ்வொர,் ஆண்டொை், சீத்தளலெ ் ெொத்தனொர,் 

எெ.்ஏ.கிருட்டிணனொர,் உமறு ்புலவர ் பதொடர ்ொன பெய்திகை், 

தமற்தகொை்கை், சிற ்பு ் ப யரக்ை். 

 



 

பகுதி-இ 

தமிழ் அறிஞரக்ளு ், தமிழ்த் மதாண்டு ் 

 

1.  ொரதியொர,்  ொரதிதொென், நொமக்கல் கவிஞர,் கவிமணி ததசிக 

விநொயகனொர ் பதொடர ்ொன பெய்திகை், சிறந்த பதொடரக்ை், சிற ்பு ் 

ப யரக்ை். 

 

2. மரபுக் கவிளத - முடியரென், வொணிதொென், சுரதொ, கண்ணதொென், 

உடுமளல நொரொயண கவி,  ட்டுக்தகொட்ளட கல்யொணசுந்தரம், 

மருதகொசி பதொடர ்ொன பெய்திகை், அளடபமொழி ் ப யரக்ை். 

 

3. புதுக்கவிளத – ந.பிெெ்மூரத்்தி, சி.சு.பெல்ல ் ொ, தருமு சிவரொமு, 

 சுவய்யொ, இரொ.மீனொட்சி, சி.மணி, சிற்பி, மு.தமத்தொ, ஈதரொடு 

தமிழன் ன், அ ்துல்ரகுமொன், கலொ ்ரியொ, கல்யொண்ஜி, ஞொனக்கூத்தன் – 

பதொடர ்ொன பெய்திகை், தமற்தகொை்கை், சிற ்புத் பதொடரக்ை் மற்றும் 

எழுதிய நூல்கை். 

 

4. தமிழில் கடித இலக்கியம் – நொட்குறி ்பு, ஜவகரல்ொல் தநரு, மகொத்மொ 

கொந்தி, மு.வரதரொெனொர,் த ரறிஞர ்அண்ணொ பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

5. நிகழ்களல (நொட்டு ்புறக் களலகை்) பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

6. தமிழில் சிறுகளதகை் தளல ்பு – ஆசிரியர ்- ப ொருத்துதல். 

 

7. களலகை் – சிற் ம் – ஓவியம் – த ெச்ு - திளர ் டக்களல பதொடர ்ொன 

பெய்திகை். 

 

8. தமிழின் பதொன்ளம - தமிழ்பமொழியின் சிற ்பு, திரொவிட பமொழிகை் 

பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

9. உளரநளட - மளறமளல அடிகை்,  ரிதிமொற்களலஞர,் 

ந.மு.தவங்கடெொமி நொட்டொர,் ரொ.பி.தெது, திரு.வி.கல்யொண சுந்தரனொர,் 

ளவயொபுரி, த ரொ.தனிநொயகம் அடிகை், பெய்குதம்பி  ொவலர ் – பமொழி 

நளட பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

10. உ.தவ.ெொமிநொதர,் பத.ப ொ.மீனொட்சி சுந்தரனொர,் சி.இலக்குவனொர ் – 

தமிழ் ் ணி பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

11. ததவதநய ் ொவொணர-்அகரமுதலி,  ொவலதரறு ப ருஞ்சித்திரனொர,் 

தமிழ்தப்தொண்டு பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

12. ஜி.யு.த ொ ் - வீரமொமுனிவர ்தமிழ்தப்தொண்டு சிற ்புத் பதொடரக்ை். 

 

13. தந்ளத ப ரியொர ்– த ரறிஞர ்அண்ணொ – முதத்ுரொமலிங்கர ்– அம்த த்கர ்

– கொமரொெர ்– ம.ப ொ.சிவஞொனம் - கொயிததமில்லத் - ெமுதொயத் பதொண்டு. 

 

14. தமிழகம் – ஊரும் த ரும், ததொற்றம் மொற்றம்  ற்றிய பெய்திகை். 



 

15. உலகைொவிய தமிழரக்ை் சிற ்பும் – ப ருளமயும் – தமிழ் ்  ணியும். 

 

16. தமிழ்பமொழியின் அறிவியல் சிந்தளனகை் பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

17. தமிழ் மகைிரின் சிற ்பு – மூவலூர ் ரொமொமிரத்ம்மொை், டொக்டர ்

முதத்ுலட்சுமி அம்ளமயொர,் தவலு நொெச்ியொர ்மற்றும் ெொதளன மகைிர ்- 

விடுதளல ் த ொரொட்டத்தில் மகைிர ் ங்கு - தில்ளலயொடி வை்ைியம்ளம, 

ரொணி மங்கம்மொை், அன்னி ப ென்ட் அம்ளமயொர.் 

 

18. தமிழர ் வணிகம் – பதொல்லியல் ஆய்வுகை் – கடற்  யணங்கை் – 

பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

19. உணதவ மருந்து – தநொய் தீரக்்கும் மூலிளககை் பதொடர ்ொன பெய்திகை். 

 

20. ெமய ் ப ொதுளம உணரத்்திய தொயுமொனவர,் இரொமலிங்க அடிகைொர,் 

திரு.வி.கல்யொண சுந்தரனொர ்பதொடர ்ொன பெய்திகை் – தமற்தகொை்கை். 

 

21. நூலகம்  ற்றிய பெய்திகை். 

 

 



Executive Officer Grade – IV ( Group VIII Services) 

 
Paper-I – Part-B 

 

General Studies (SSLC Standard) 
(Topics for objective type) 

 

1. GENERAL SCIENCE 
 

i. Nature of Universe –Measurement of Physical Quantities – General 

Scientific Laws in Motion –Force, Pressure and Energy – Everyday 

application of the basic principles of Mechanics, Electricity, 

Magnetism, Light, Sound, Heat and Nuclear Physics in our daily 

life. 

 

ii. Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum 

Products, Fertilizers, Pesticides, Metallurgy and Food Adulterants. 

 

iii. Main concepts of Life Science, Classification  of living organisms, 

Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, 

Human diseases. 

 

iv. Environmental Science. 
 

2. CURRENT EVENTS 
 

i. Latest diary of events – National symbols–Profile of states –
Eminent personalities and places in news–Sports –Books and 

Authors. 
 

ii. Welfare Scheme of Government – Political parties and Political 
system in Tamil Nadu and India. 

 
iii. Latest inventions in Science and Technology – Geographical Land 

Marks – Current Socio – Economic issues. 
 

 

3. 

 
 

GEOGRAPHY 
 

i. Earth Location – Physical Features – Monsoon, rainfall, weather 
and climate– Water resources–Rivers –Soil, Minerals and Natural 

resources– Forest and Wildlife–Agriculture pattern. 
 

ii. Transport– Communication. 
 

iii. Population density and distribution in Tamil Nadu and India. 
 

iv. Calamities–Disaster Management–Environment – Climate change. 



4. HISTORY AND CULTURE OF INDIA 
 

i. Indus Valley Civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals and 
Marathas – South Indian History. 

 

ii. Characteristics of Indian Culture, Unity in Diversity–Race, 
Language, Custom. 

 

iii. India as a Secular State. 
 

   5. 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. 

6. INDIAN ECONOMY 
 

i. Nature of Indian economy–Five year plan models – an assessment 

– Planning Commission and NitiAyog. 
 

ii. Sources of revenue–Reserve Bank of India – Finance 

Commission– Resource sharing between Union and State 
Governments –Goods and Services Tax. 

 

iii. Economic Trends  – 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. 
 

7. 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, Thanthai Periyar, 

Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore, Kamarajar, Mahatma 
Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Rajaji, Subhash Chandra Bose, 

Muthulaksmi Ammaiyar, Muvalur Ramamirtham and other 
National Leaders. 

 

ii. Different modes of Agitation of Tamil Nadu and movements. 



 

8. HISTORY, CULTURE, HERITAGE AND SOCIO-POLITICAL 

MOVEMENTS OF 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 against 
British Rule – Role of women in freedom struggle. 

 
iv. Various Social reformers, Social reform movements and 

Social transformation of Tamil Nadu. 
 

  

9. DEVELOPMENT ADMINISTRATION IN TAMIL NADU 

 
i. Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio-

Economic Development. 
 

ii. Education and Health systems in Tamil Nadu. 
 

iii. Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth. 
 

10. APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS 
 

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. 
 

 



Executive Officer Grade – IV ( Group-VIII Services) 

 
Paper-I – Part-B 

ப ொது  அறிவு 

(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 

 

(ப ொள்குறி வினொ வக  ் ொன  தகை ்பு ள்) 

1. ப ொது அறிவியை் 

i. பேரண்டத்தின் இயல்பு  –  இயற்பியல் அளவுகளின் அளவீடுகள்  –  

இயக்கவியலில் பேொது அறிவியல் விதிகள் – விசை, அழுத்தம் மற்றும் 

ஆற்றல்  –  அன்றொட வொழ்வில் இயந்திரவியல் ,  மின்னியல் , கொந்தவியல், 

ஒளி, ஒலி, பவே்ேம் மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியலின் அடிே்ேசட 

பகொட்ேொடுகளும் அதன்  ேயன்ேொடுகளும். 

ii. தனிமங்களும் பைரம்ங்களும், அமிலங்கள், கொரங்கள், உே்புகள், 

பேட்பரொலிய பேொருடக்ள், உரங்கள், பூைச்ிக்பகொல்லிகள்,  உபலொகவியல்  

மற்றும்  உணவில்  கலே்ேடம். 

iii. உயிரியலின் முக்கியபகொட்ேொடுகள், உயிரினங்களின் வசகே்ேொடு, 

ேரிணொமம், மரபியல், உடலியல், ஊட்டைை்த்து, உடல் நலம்  மற்றும் 

சுகொதொரம்,  மனிதபநொய்கள். 

iv. சுற்றுே்புறை ்சூழல் அறிவியல். 

 

2. நட ்பு  நி ழ்வு ள் 

i. அண்சம நிகழ்வுகளின் பதொகுே்பு – பதசியை ்சின்னங்கள் – மொநிலங்கள் 

குறித்த விவரங்கள் – பைய்திகளில் இடம்பேற்ற சிறந்த ஆளுசமகளும் 

இடங்களும் – விசளயொடட்ு  –  நூல்களும் ஆசிரியரக்ளும். 

ii. நலன் ைொர ் அரசுத ் திட்டங்கள் – தமிழ்நொடு மற்றும் இந்தியொவின் 

அரசியல் கட்சிகளும் மற்றும் ஆட்சியல் முசறகளும். 

iii. அறிவியல்  மற்றும் பதொழில் நுட்ேத்தில் அண்சமக்கொல 

கண்டுபிடிே்புகள் –  புவியியல் அசடயொளங்கள் –  தற்பேொசதய ைமூக 

பேொருளொதொர பிரைச்ிசனகள். 

 

3. புவியியை் 

i. புவி அசமவிடம் – இயற்சக அசமவுகள் – ேருவமசழ,  மசழே் 

பேொழிவு,  வொனிசல மற்றும் கொலநிசல  –  நீர ்வளங்கள்  –  ஆறுகள்  –   

மண்,  கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்சக வளங்கள் –  கொடு மற்றும் வன 

உயிரினங்கள் –  பவளொண் முசறகள். 

ii. பேொக்குவரத்து –  தகவல் பதொடரப்ு. 

iii. தமிழ்நொடு மற்றும் இந்தியொவில் மக்கள் பதொசக அடரத்்தி மற்றும் 

ேரவல். 

iv. பேரிடர ்–  பேரிடர ் பமலொண்சம – சுற்றுைச்ூழல்  –   ேருவநிசல மொற்றம். 

 

4. இந்தியொவின் வரைொறு  மற்றும்   ண் ொடு 

i. சிந்து சமபவளி நொகரிகம் – குே்தரக்ள், தில்லி சுல்தொன்கள், 

முகலொயரக்ள் மற்றும் மரொத்தியரக்ள் –  பதன் இந்திய வரலொறு . 

ii. இந்தியே் ேண்ேொட்டின் இயல்புகள், பவற்றுசமயில் ஒற்றுசம – இனம்,  

பமொழி, வழக்கொறு. 

iii. இந்தியொ ஒரு மதைை்ொரே்ற்ற நொடு. 



5. இந்திய ஆட்சியியை் 

i. இந்திய அரசியலசமே்பு – அரசியலசமே்பின் முகவுசர – 

அரசியலசமே்பின் முக்கிய கூறுகள் –  ஒன்றியம்,  மாநிலம்  மற்றும்  

யூனியன் பிபரதைங்கள். 

ii. குடியுரிசம, அடிே்ேசட உரிசமகள், அடிே்ேசடக் கடசமகள், அரசின் 

பநறிமுசறக் பகொட்ேொடுகள். 

iii. ஒன்றிய நிரவ்ொகம், ஒன்றிய நொடொளுமன்றம் –  மொநில நிரவ்ொகம், மொநில 

ைட்டமன்றம்  –  உள்ளொட்சி அசமே்புகள்,  ேஞ்ைொயத்து  ரொஜ். 

iv. கூட்டொட்சியின் அடிே்ேசடத் தன்சமகள்: மத்திய  –  மொநில  உறவுகள். 

v. பதரத்ல் –  இந்திய  நீதி  அசமே்புகள்  –   ைட்டத்தின்  ஆட்சி. 

vi. பேொது வொழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுே்பு நடவடிக்சககள் – பலொக்ேொல் 

மற்றும் பலொக் ஆயுக்தொ –  தகவல் அறியும்  உரிசம  –  பேண்களுக்கு 

அதிகொரமளித்தல் – நுகரப்வொர ் ேொதுகொே்பு அசமே்புகள்  –  மனித 

உரிசமகள் ைொைனம். 

 

6. இந்திய ் ப ொருளொதொரம் 

i. இந்தியே் பேொருளொதொரத்தின் இயல்புகள்  –   ஐந்தொண்டு திட்ட 

மொதிரிகள் –  ஒரு மதிே்பீடு  –  திட்டக்குழு  மற்றும்  நிதி ஆபயொக். 

ii. வருவொய் ஆதொரங்கள்  –  இந்திய ரிைரவ்் வங்கி  –  நிதி ஆசணயம்   –  

மத்திய   மொநில அரசுகளுக்கிசடபயயொன நிதிே் ேகிரவ்ு –  ைரக்கு 

மற்றும் பைசவ வரி. 

iii. பேொருளொதொர பேொக்குகள் – பவசலவொய்ே்பு உருவொக்கம், நிலை ்

சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் பவளொண்சம – பவளொண்சமயில் அறிவியல் 

பதொழில் நுட்ேத்தின் ேயன்ேொடு – பதொழில் வளரை்ச்ி – ஊரக நலன்ைொர ்

திட்டங்கள் –  ைமூகே் பிரைச்ிசனகள் –  மக்கள் பதொசக, கல்வி, 

நலவொழ்வு, பவசல வொய்ே்பு,  வறுசம. 

 

7. இந்திய  ததசிய  இய ் ம் 

i. பதசிய மறுமலரை்ச்ி –  ஆங்கிபலயர ்ஆட்சிக்கு  எதிரொன பதொடக்க கொல 

எழுைச்ிகள் – இந்திய பதசிய கொங்கிரஸ் – தசலவரக்ள் உருவொதல் – 

பி.ஆர.்அம்பேத்கர,் ேகத்சிங், ேொரதியொர,் வ.உ.சிதம்ேரனொர,் தந்தத 

பெரியார,் ஜவஹரல்ொல் பநரு, ரவீந்திரநாத் தாகூர,் கொமரொைர,் மகொத்மொ 

கொந்தி, பமௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆைொத,் இரொஜொஜி, சுேொஷ் ைந்திர 

பேொஸ், முத்துபலட்சுமி அம்சமயொர,்  மூவலூர ் இரொமொமிரத்ம் மற்றும் 

ேல பதைத் தசலவரக்ள். 

ii. தமிழ்நொடட்ு விடுதசலே் பேொரொட்டத்தின் ேல்பவறு நிசலகள் மற்றும் 

இயக்கங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 



8. தமிழ்நொட்டின் வரைொறு,   ண் ொடு,  மரபு  மற்றும் சமூ  – அரசியை் 

இய ் ங் ள் 

i. தமிழ் ைமுதொய வரலொறு அது பதொடரே்ொன பதொல்லியல் 

கண்டுபிடிே்புகள், ைங்க கொலம் முதல் இக்கொலம் வசரயிலொன தமிழ் 

இலக்கியம். 

 

      ii.   திரு ்குறள்: 

 

(அ) மதச ்சாரெ்ற்ற தனித்தன்தமயுள்ள இலக்கியம். 

(ஆ) அன்றாட வாழ்வியலலாடு பதாடரப்ுத் தன்தம. 

(இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம். 

(ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – சமத்துவம், 

மனிதலநயம்     முதலானதவ. 

(உ) சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் 

பொருத்தெ்ொடு. 

(ஊ) திருக்குறளின் தத்துவக் லகாட்ொடுகள். 

       

   iii. விடுதசலே் பேொரொட்டத்தில் தமிழ்நொட்டின் ேங்கு – ஆங்கிபலயருக்கு   

எதிரொன    பதொடக்க கொல கிளரை்ச்ிகள் – விடுதசலே் பேொரொட்டத்தில் 

பேண்களின் ேங்கு. 

 

    iv. தமிழ்நொட்டின் ேல்பவறு சீரத்ிருத்தவொதிகள், சீரத்ிருத்த இயக்கங்கள்    

மற்றும் மொற்றங்கள். 

 

9. தமிழ த்திை்  வளரச்ச்ி  நிரவ்ொ ம் 

i. ைமூக நீதியும் ைமூக நல்லிணக்கமும் ைமூகே் பேொருளொதொர 

பமம்ேொட்டின் மூலொதொரங்கள். 

ii. தமிழகத்தின் கல்வி  மற்றும்  நலவொழ்வு முசறசமகள். 

iii. தமிழகே் புவியியல் கூறுகளும் பேொருளொதொர வளரை்ச்ியில் அவற்றின் 

தொக்கமும்.  

 

10. திறனறிவும்  மன ் ண ்கு  நுண்ணறிவும்  (APTITUDE & MENTAL ABILITY)  

iii. தனி வட்டி  –  கூடட்ு வட்டி  –   ேரே்பு  –   பகொள்ளளவு –   கொலம் மற்றும் 

பவசல. 

iv. தருக்கக் கொரணவியல்  –   புதிரக்ள்  –   ேகசட  –   கொட்சிக் கொரணவியல்  

–  எண் எழுத்துக் கொரணவியல்  –  எண் வரிசை. 

 

i. சுருக்குதல் – விழுக்கொடு   –   மீே்பேரு  பேொதுக் கொரணி  –  மீைச்ிறு பேொது 

மடங்கு   

ii. விகிதம் மற்றும் விகிதொசை்ொரம். 



Executive Officer Grade – IV 

(Group VIII Services) 
 

Paper-II 

இந்துமதம், சைவமும் சவணவமும் 

(பத்தாம் வகுப்புத் தரம்) 

(கைொள்குறி வகைைளுை்ைொன தகைப்புைள்) 

 

இந்துமதம் 
 

1. இந்துமதம் – ததோற்றமும் வரலோறும் 

2. தவதங்கள், ஆகமம், ததோத்திரம், சோத்திரம், இதிகோசம், புரோணங்கள் 

3. தகோட்போடுகள் (தரிசனங்கள்) 

4. இந்து மத உட்பிரிவுகள் 

5. அத்வவத, விசிட்டோத்வவத, துவவத சித்தோந்தங்கள் 

6. உலகத் ததோற்றம் 

7. கடவுள் 

8. ஓம் 

9. ஆன்மோக்கள் 

10. குரு 

11. ஆலயம் 

12. ஆலய நிரம்ோணம், ஆலய அவமப்பு 

13. பூவச 

14. ஆலய வழிபோடு 

15. மந்திரம் 

16. திருவிழோக்கள் 

17. பண்டிவககள் 

18. ததோத்திரமோவல தபோற்றிகள் 

19. தகோயிற்கவல, திருப்பணிகள் மற்றும் சிற்பங்கவள பரோமரித்தல் 

20. தகோயில் திருதமனிகள் 

21. பக்தி இலக்கியம் 

22. அண்வமக் கோல அருளோளரக்ள், இரோமகிருஷ்ணபரமஹம்சர,் விதவகோனந்தர,் 

போம்பன் சுவோமிகள் 
 

சைவம் 
 

1. வசவமும் சிவமும் 

2. தமிழும் வசவமும் 

3. வழிபோடு 

4. திருதத்தோண்டர ்புரோணம் (தபரியபுரோணம்) 

5. வசவ குருமோரக்ள் (வசவ ஆசச்ோரியரக்ள்) 

6. பன்னிரு திருமுவறகள் – அறிமுகம் 

7. வசவ சித்தோந்தம் 
 

சவணவம் 
 

1. வவணவம் 

2. ஆகமும் நோரோயணனும் 

3. ஆழ்வோரக்ளின் வரலோறு 

4. இரோமோனுஜரும் தகோட்போடுகளும் 

5. வவணவ ஆசச்ோரியரக்ள் 

6. நோலோயிர திவ்யபிரபந்தம் – அறிமுகம் 

7. வவணவ உவரயோசிரியரக்ள் 



பிற்சேரக்்கக –II 

List of Documents to be uploaded 

(Not less than 200KB in PDF) (single or multiple page in 200 KB in PDF) 

1.  SSLC Mark Sheet 

2.  HSC Mark Sheet or its equivalent 

3.   I. U.G. Degree 

II. P.G. / I.P.G. Degree 

    Provisional Certificate / Degree Certificate / Consolidated Mark Sheet 

    Exp. Certificate: Employees of Religious Institutions (other than    

    Government Servants) 

Note: 

If the issue date of Provisional Certificate / Degree Certificate falls 

after the date of notification (i.e., 20.05.2022) candidates should 

upload evidence for having acquired the prescribed qualification 

on or before the date of Notification, failing which their 

applications will be summarily rejected after due process. 
 

4.  Equivalence G.O. (If applicable) 

5.  PSTM Certificate upto the prescribed qualification of entire duration. 

(If applicable) [1 to 10 or 1 to 11] 

6.  Community Certificate 

7.  Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board / Differently 

Abled Book (If applicable) 

8.  Destitute Widow Certificate (If applicable) 

9.  Ex-Servicemen Certificate (If applicable) 

10. Transgender ID Card with Gender (If applicable) 

11. Gazetted copy for name change (If applicable) 

12. No Objection Certificate (If applicable) 

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

of pending cases for Criminal Cases registered (If applicable) 

14. A Passport size photo 

Other documents (if applicable) 

 

For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants” 



EXPERIENCE CERTIFICATE (MODEL FORMAT) 

 

 

 

 

 

 

 

Office Seal: 

Date: 

Place:                                                                                                                                                        

                                                                                   Signature  

                                                                         Name & Designation 

                                                                         of the Issuing Authority   

 

Note: 

The Authority who issues the certificate is cautioned that issuing of any 

Certificate which contains false details will lead to Legal/ Penal/ Criminal 

action on him/her. 

1. Name of the Employee and Date of Birth :  
 

2. Designation of the Employee :  
 

 

3. Name and Address of the  
Religious Institution(s) 

 

:  
 

 

4. Date of Appointment :  

5. Period of Experience  
 

: From (date) ………………… 

To (date)     ………………… 

6. Total Experience 
(In Years/ Months/ Days) 

 

:  

7. Whether Attendance Register/Attendance 

Rolls / Pay Register and other records 
/available for this Employee 

:       

8. Whether appointment is approved by the 

competent authority 

:  

Affix photograph 

of the employee 

with signature 

of the Certifying 

Authority on the 

photograph 



பிற்சேரக்்கக –III 

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY 
A SINGLE MEDICAL OFFICER 

THE CIVIL MEDICAL BOARD 

 

Signature of Candidate________________________________________ 

 

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

Selvan / Selvi _______________________________________ a Candidate 

____________ for employment under the Government as __________ in the 

__________________________________ Office in the 

_________________________________________________ Department and whose 

signature is given above and cannot discover that he / she has any disease, communicable 

or otherwise, constitutional affliction or bodily infirmity / except that his / her weight is in 

excess of / below the standard prescribed, or except 

 

I / We do not consider this a disqualification of the employment he / she seeks. 

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

appearance about ___ / ___ years. 

 

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

 

Chest measurement in Inches 

On full Inspiration 

On full expiration 

Difference expansion 

 

Height in ft.  

Weight in kg. 

Cardio–Vascular System 

Respiratory System 

His / Her vision is normal 

Hypermetropic/                            Myopic/                       Astigmatic/ 

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

Hearing is normal / defective (much or slight)  

Urine - Does chemical examination show  

(i) Albumen   (ii) Sugar State                   specific gravity: 

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

                1. 

         2. 

SIGNATURE:  

RANK:  

DESIGNATION:       PRESIDENT: 

Member (I) 

  (II)  

 

STATION:         STATION: 

DATE:          DATE: 

  



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

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

directed to the warning contained in the note below:- 

 

1. State your name in full: 

 

2. State your age and birth place: 

 

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

or any other fever, enlargement or suppuration of 

glands spitting of blood, asthma, inflammation of  

lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism, 

appendicitis?  

OR  

    (b) any other disease or accident requiring confinement 

to bed and medical or surgical treatment? 

 

4. When, where your last vaccinated 

 

5. Have you or any of your near relations been  

    afflicted with consumption, serefula gout, 

    asthma, fits, epilepsy or insanity? 

 

6. Have you suffered from any form of nervousness 

    due to over work or any other cause? 

 

7. Furnish the following particulars concerning your family:  

 

Father's age, if 

living and state of 

health 

Father's age at 

death 

and cause of death 

No. of brothers 

living, 

their ages, state of 

health 

No. of brothers 

dead, their 

ages at and cause 

of death 

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

    

 

Mother's age, if 

living 

and state of health 

Mother's age at 

death 

and cause of death 

No. of Sisters living, 

their 

ages and state of 

health 

No. of Sisters dead, 

their 

ages at and cause 

of death 

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

    

 

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

 

 

CANDIDATE’S SIGNATURE 
 

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

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

appointed, of forfeiting all claim to superannuation allowance or gratuity. 

MedI. I-68. 



பிற்சேரக்்கக –IV 

தெரிவு முகற குறிெ்ெ உெ்செே கால அட்டவகை 

வ. 

எை். 
நிகழ்வு கால வரிகே 

1.  இகையவழி விை்ைப்பெ்திகை 

விை்ைப்பிக்க விை்ைப்பெ்திலுள்ள 

விவரங்ககளெ் திருெ்ெ / கட்டைம் 

தேலுெ்ெ இறுதி நாள் 

18.06.2022 

2.  ோை்றிெழ்ககள பதிசவற்றம் தேய்ய / 

மாற்ற / மீள் பதிசவற்றம் தேய்ய இறுதி 

நாள் 
29.08.2022 

3.  எழுதத்ுத் ததரவ்ு முடிவு வெளியீடு 
நெம்பர ்2022 

4.  சான்றிதழ் சரிபாரப்்பு  

டிசம்பர ்2022 
5.  கலந்தாய்வு 

 

 

தேயலாளர ்
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