தமிழ்ேொடு அசுப் பணிொரர் நதர்லொணைம்
விரம்ப ண். 581
அறிவிக்ண ண்: 06 /2021

ேொள்:05.03.2021

எருங்கிணைந்த பபொறியில் சொர்நிணயப் பணிளில் அடங்கி

ொலிப்பணியிடங்ளில் நேடி நினம் பசய்லதற்ொன ழுத்துத் நதர்விற்கு

லண இணை லழி மூயம் ட்டுந விண்ைப்பங்ள் லநலற்ப்படுகின்மன.

பதவிளுக்ொன

04.04.2021 அன்று

ச்சரிக்ண


நதர்லொணைத்தின் பதரிவுள் அணனத்தும் விண்ைப்பதொரின் தலரிணசப்படிந
நற்பொள்ரப்படுகின்மன.



பபொய்ொன லொக்குறுதிணர பசொல்லி , தலமொன லழியில் நலணய

லொங்கிதருலதொ

கூறும் இணடத்தர்ளிடம் விண்ைப்பதொர் மிவும் லனொ இருக்குொறு
ச்சரிக்ப்படுகின்மனர்.


இதுநபொன்ம தலமொன ற்றும் நேர்ணற்மலர்ரொல் விண்ைப்பதொருக்கு ற்படும்
வ்வித இறப்புக்கும் நதர்லொணைம் ந்தவிதத்திலும் பபொறுப்பொொது.



இணைழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அணனத்துத் தலல்ளுக்கும்

விண்ைப்பதொந முழுப்பபொறுப்பொலொர். விண்ைப்பதொர், நதர்விற்கு இணைலழியில்

விண்ைப்பிக்கும் பபொழுது, நதனும் தலறு ற்படின், தொங்ள் விண்ைப்பித்த இணை
நசணல ணங்ணரநொ / பபொதுச்நசணல ணங்ணரநொ குற்மம்சொட்டக்கூடொது .
விண்ைப்பதொர் பூர்த்தி பசய்ப்பட்ட இணைலழி விண்ைப்பத்திணன இறுதிொ

சர்ப்பிக்கும் முன்னர் ேன்கு சரிபொர்த்த பின்னந சர்ப்பிக்குொறு அறிவுறுத்தப்படுகிமொர்
.
விண்ைப்பதொர்ள் பதிவுக்ட்டைொ ரூ .150/- (ரூபொய் நூற்று ம்பது ட்டும் ) பசலுத்தி

தங்ரது அடிப்பணட விலங்ணர நிந்தப்பதிவு மூயொ (OTR) ட்டொொ பதிவு பசய்து பொள்ர
நலண்டும். இந்த நிந்த பதிவு முணமயில் பதிவு பசய்த விண்ைப்பங்ள் பதிவு பசய்த ேொளிலிருந்து

5 லருட ொயங்ளுக்கு பசல்யத்தக்தொகும் . அதன் பிமகு உரி பதிவுக் ட்டைத்ணதச் பசலுத்தி
புதுப்பித்துக் பொள்ர நலண்டும்
ருதப்படொட்டொது.

.

நிந்த பதிலொனது ந்த எரு பதவிக்ொன விண்ைப்பொ

2
1. பணியிடங்ள் பற்றி விலங்ள்
ொலிப்
ல.

பதவியின் பபர் ற்றும் பதவிக்

பணியின் பபர் ற்றும்

பணியிடங்ளின்

ண்.

குறியீட்டு ண்

பணிக்குறியீட்டு ண்

ண்ணிக்ண

சம்பர ற்ம முணம

**

1)

இபநிலன லதொழில்
அலுனர் (தடுஞ்சொலனத்

பபொறியில் சொர்நிணயப் பணி

துலந)

(குறியீட்டு ண்: 012 )

(பதவிக் குறியீட்டு ண்: 3115 )
2)

இபநிலன லதொழில்

தமிழ்ேொடு பபொறியில்

அலுனர் (ததொதுப்தணித் துலந)

சொர்நிணயப் பணி

(பதவிக் குறியீட்டு ண்: 3120)
3)

தமிழ்ேொடு பேடுஞ்சொணயப்

இபநிலன தொழில்நுட்த
உவிொபர் (லைத்றி ற்றும்
துணிநூல் துலந)

ொலிப்பணியிடங்ள்)
Rs.35400-112400
((நிணய 11)
ொற்றிணக்ப்பட்ட

(குறியீட்டு ண்:012 )
தமிழ்ேொடு பபொது சொர்நிணயப்
பணி (குறியீட்டு ண்:036 )

சம்பர முணம)

1*
[GT(G)(BL & LV)]
(முன்பொைப்பட்ட
ொலிப்பணியிடம்)

இபநிலனப் ததொறிொபர்

மிழ்ொடு மீன்பப்

(மீன்பத் துலந)

ததொறியில் சொர்நிலனப் தணி

(பதவிக் குறியீட்டு ண்:3107 )

(*முன்பொைப்பட்ட

348

(பதவிக் குறியீட்டு ண்:1853 )

4)

177+6*

(குறியீட்டு ண்: 107)

Rs.35900-113500
05

(நிணய 13)
ொற்றிணக்ப்பட்ட
சம்பர முணம)

** ரிலச ண். 1 ற்றும் 2 ல் உள்ப தவிைளுக்கு அசொல நிலன ண். 6, இலபஞர் னம் ற்றும்
விலபொட்டு மம்தொடு (S1) துலந, ொள் 20.01.2019-ன்தடி 3% ைொலிப்தணியிடங்ைள் சிநந் விலபொட்டு
வீர்ைளுக்கு ஒதுக்கீடு தசய்ப்த

ட்ட பின் உள்ப

ைொலிப்தணியிடங்ைள் ட்டும மமன

அட்டலயில் குறிப்பிடப்தட்டுள்பது.

குறிப்பு
குறிப்பிட்டு அறிவிக்ப்பட்டிருந்தொயன்றி, அறிவிக்ப்பட்ட ொலிப்பணியிடங்ளின்
ண்ணிக்ணொனது நதொொொனதொகும் .

நலும் ொலிப்பணியிடங்ளின் ண்ணிக்ண

ொறுதலுக்குட்டபட்டதொகும். விலங்ளுக்கு விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன அறிவுணள் பத்தி
11 (A)-க் ொண்.

2. ொலிப் பணியிடங்ளுக்ொன பகிர்ொனப் பட்டில்

இட எதுக்கீட்டு விதி இத்பதரிவிற்கு பபொருந்தும்
பின்னர் அறிவிக்ப்படும்.

ற்றும் ொலிப்பணியிட பகிர்ொன பட்டில்ள்
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3. முக்கிொன ேொட்ள் ற்றும் நேம்:அ

அறிவிக்ண ேொள்

05.03.2021

இணைதரம் மூயம் விண்ைப்பங்ள்

ஆ

04.04.2021

சர்ப்பிப்பதற்குரி இறுதி ேொள்
ழுத்துத் நதர்வு ேணடபபறும் ேொள் ற்றும் நேம்

தொள் 1 (பொடம்)

06.06.2021 முற்பல் 10.00 ணி முதல் 1.00 ணி லண

தொள் 2 (பபொது அறிவு)

06.06.2021 பிற்பல் 03.00 ணி முதல் 5.00 ணி லண

குறிப்பு:-

இத் நதர்வின் பசல்பொடுளுக்ொன உத்நதச ொய நிர்ைம் பதொடர்பொபிற்நசர்க்ண – IV- ொண்.
4. ட்டைம்
அ)

பதிவுக் ட்டைம்
நிந்திப் பதிவுக்ட்டைம் (அ.ஆ(நி) ண்.32, பணிொரர் () நிர்லொ சீர்திருத்தத்துணம , ரூ.150/ேொள் 01.03.2017-இன் படி திருத்திணக்ப்பட்ட ட்டைம்.
குறிப்பு

நிந்த பதிவில் பதிவு பசய்த ேொளிலிருந்து ந்தொண்டுள் முடிவுமொத
விண்ைப்பதொர்ள்,

இத்நதர்வுக்ொன பதிவுக்ட்டைம் பசலுத்துலதிலிருந்து

வியக்கு அளிக்ப்படுகின்மனர்
ஆ) நதர்வுக் ட்டைம்
குறிப்பு

கீநற குறிப்பிடப்பட்டுள்ர நதர்வுக்ட்டைச் சலுண பபம தகுதியுணடலர்ள் தவி பிம

விண்ைப்பதொர்ள், இணைலழி விண்ைப்பத்ணதச் சர்ப்பிக்கும்நபொது நதர்வுக்ட்டைம்

ரூ.100/-

பசலுத்த நலண்டும்.
குறிப்பு

(1) விண்ைப்பதொர் தங்ளுணட எரு முணமப் பதிவுடன் ஆதொர் ண்ணை இணைப்பது
ட்டொொகும்.

பநொபட்ரிக் உள்ளிட்ட ஆதொர் ண்ணுடன்

பதொடர்புணட தலல்ள் ,

விண்ைப்பதொர் அணடொரம் ொணும் நேொக்த்திற்ொ ட்டுந பன்படுத்தப்படும்

.

நதர்லொணைம் அத்தலல்ணர நசமிக்நலொ , ொருடனும் பகிநலொ பசய்ப்படொட்டொது .
விண்ைப்பதொர் எருமுணமப்பதிவில் தங்ரது ஆதொர் ண்ணிணன இணைப்பதற்ொன
எப்புதணய அளிக்குொறு நட்டுக் பொள்ரப்படுகின்மனர்

. விண்ைப்பதொரின் உண்ணத்

தன்ணயிணன உறுதி பசய்லதற்ொ ட்டும் Central Identities Data Repository-க்கு ஆதொர்
பதொடர்புணட விலங்ணர நதர்லொணைம் பகிர்ந்துக் பொள்ளும்

.

லருங்ொயத்தில்

விண்ைப்பிக் இருக்கும் விண்ைப்பதொர் அணனலரும் புதிதொ எருமுணமப் பதிவு ண்ணை
உருலொக்குலதற்கும் / புதுப்பிப்பதற்கும் / ற்னநல பன்பொட்டில் உள்ர எருமுணமப் பதிவில்
உள் நுணறலதற்கும் , ந்த எரு நதர்வு அறிவிக்ணக்ொ விண்ைப்பிப்பதற்கும் ஆதொர்

ண்ணிணன இணைப்பது ட்டொொனதொகும். “விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமளில்”

உள்ர பத்தி 2(B)- ொண்..
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(2) எருமுணமப்பதிவு ன்பது பதிவு பசய்தேொள் முதல் ந்து ஆண்டுள் லணபசல்லுபடிொகும்
ந்து ஆண்டுள் முடிந்த பின்னர்

.

, விண்ைப்பதொர், எருமுணமப்பதிவிணன(One Time

Registration), அதற்ொ நிர்ையிக்ப்பட்ட ட்டைத்திணனச் பசலுத்தி ட்டொம் புதுப்பித்துக்
பொள்ர நலண்டும் .
ொறுபட்டதொகும்.

எருமுணமப்பதிவு ன்பது நதர்வுக்ொன விண்ைப்பத்திலிருந்து

விண்ைப்பதொர் நதர்வு ழுத விரும்பும் எவ்பலொரு நதர்விற்கும்

தனித்தனிந இணைலழியில் விண்ைப்பிக் நலண்டும்

விதிமுணமளில்” உள்ர பத்தி 2(C)- ொண்].

(3) நிந்த பதிவில் பதிவு பசய்து பதிவுக்ட்டைொன

,

. [விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன

ரூ50/- 01.03.2017க்கு முன் பசலுத்தி

தற்நபொது அனுதிக்ப்பட்ட நிணயயில் உள்ர ற்றும் 01.03.2017க்கும் பின் ரூ .150/- பசலுத்தி
நிந்த பதிவிணன பசய்தலர்ள் பதிவுக் ட்டைம் பசலுத்த வியக்ளிக்ப்படுலொர்ள்
.

நதர்வுக் ட்டைச் சலுண:லண

சலுண

1) ஆதிதிொவிடர்/ ஆதிதிொவிடர்(அருந்ததிர்),

ட்டைம் பசலுத்த நதணலயில்ணய

2) பறங்குடியினர்

ட்டைம் பசலுத்த நதணலயில்ணய

3)மிவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர்

/ மூன்று முணம ட்டும் ட்டைம் பசலுத்தத்

சீர்பினர்

நதணலயில்ணய

4)இஸ்யொமில்யொத பிற்படுத்தப்பட்ட

மூன்று முணம ட்டும் ட்டைம் பசலுத்தத்

லகுப்பினர்
லகுப்பினர்

/பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்யொமி

நதணலயில்ணய

5) முன்னொள் இொணுலத்தினர்

இண்டு முணம ட்டும் ட்டைம் பசலுத்தத்

6)நிர்ையிக்ப்பட்ட குணமபொடுணட

ட்டைம் பசலுத்தத் நதணலயில்ணய.

7) ஆதலற்ம விதணலள்

ட்டைம் பசலுத்தத் நதணலயில்ணய.

ொற்றுத்திமனொளிள்

நதணலயில்ணய.

குறிப்பு
(i) முந்ணத விண்ைப்பங்ளில் நொப்பட்ட ட்டைசலுண

, உரிணணர உள்ரடக்கி

பொத்த நதர்வுக்ட்டை இயலச லொய்ப்புளின்ண்ணிக்ண ைக்கிடப்படும்.

(ii) விண்ைப்பதொர் பபறும் இயலச லொய்ப்புளின் ண்ணிக்ணொனது பதரிவின்
ந்நிணயயிலும் நதர்லொணைத்தொல் சரிபொர்க்ப்படும்.

(iii) விண்ைப்பதொர் தம்முணட முந்ணத விண்ைப்பங்ள் பதொடர்பொன தலல்ணர ணமத்து
விண்ைப்பக்ட்டைம் பசலுத்துலதிலிருந்து ட்டை வியக்கு தலமொக்
அலருணட விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படுலதுடன்

,

நொரும்பட்சத்தில்,

நதர்லொணைத்தொல் ேடத்தப்படும்

நதர்வுள் / பதரிவுளில் யந்து பொள்லதிலிருந்து எருலருட ொயத்திற்கு வியக்கி
ணலக்ப்படுலொர்.

(iv) விண்ைப்பதொர் நதர்வுக்ட்டைவியக்கு பதொடர்பொன இயலச சலுணணப் பபறுலதற்கு
“ஆம்”

அல்யது

“இல்ணய”

ன்ம விருப்பங்ணர லனொ நதர்வு பசய்யுொறு

அறிவுறுத்தப்படுகிமொர். விண்ைப்பம் பலற்றிொ சர்ப்பிக்ப்பட்ட பின்னர்

பசய்ப்பட்ட விருப்பங்ணர ொற்மம் பசய்நலொ, திருத்தம் பசய்நலொ இயொது.

, பதரிவு
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(v) விண்ைப்பதொர், தங்ளுணட தன்விலப்பக்த்தின் Application History-ல் நதொன்றும்
தலல்ணரப் பபொருட்படுத்தொல் நதர்வுக்ட்டைச்சலுண இதுலண த்தணன முணம
பன்படுத்தப்பட்டுள்ரது ன்பணத தங்ளின் பசொந்தேயன் ருதி

ைக்கிட்டு

(vi) ட்டைச்சலுண நொரி விண்ைப்பிக்ப்பட்ட விண்ைப்பொனது

விண்ைப்பிக்ப்பட்ட

ணலத்துக்பொள்ளுொறு அறிவுறுத்தப்படுகிமொர்.
பதவிணரப் பபொருட்படுத்தொல்

விண்ைப்பதொர்ளுக்கு அனுதிக்ப்பட்ட பொத்த

இயலசலொய்ப்புளின் ண்ணிக்ணயிலிருந்து எரு லொய்ப்பு குணமக்ப்பட்டதொக் ருதப்படும்.
(vii) அனுதிக்ப்பட்ட அதிபட்ச இயலச லொய்ப்புணர பபற்றுக்பொண்ட விண்ைப்பதொர்

/

நதர்வுக்ட்டைச் சலுணண பபம விரும்பொத விண்ைப்பதொர்/ நதர்வுக்ட்டைச் சலுணக்கு
தகுதிற்ம விண்ைப்பதொர் நதர்வுக்ட்டைச்சலுண நொருகிமொொ ன்ம நள்விக்கு திொ
“இல்ணய”

ன்ம விருப்பத்திணன பதரிவு பசய்நலண்டும்

.

அவ்விண்ைப்பதொர்

நிர்ையிக்ப்பட்ட நதர்வுக்ட்டைம் பசலுத்தும் முணம மூயம் நதணலொன ட்டைத்திணன
பசலுத்த நலண்டும்.

(viii) விண்ைப்பதொர் நிர்ையிக்ப்பட்ட நதர்வுக்ட்டைத்துடன் குறித்த நேத்திற்குள்
விண்ைப்பத்திணன சர்ப்பிக்வில்ணயபன்மொல்

,

விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும்

(“விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமளில்” பத்தி - 6-ல் உள்ரலொறு)

.

5. நதர்வுக் ட்டைம் பசலுத்தும் முணம

 நதர்வுக் ட்டைம் ரூ.100/-  (ரூபொய் நூறு ட்டும்) இணைலழியில் ட்டும் (இணை லங்கி/
பற்று அட்ணட/ டன் அட்ணட) விண்ப்பிக்ை நிர்ையிக்ப்பட்ட இறுதி ேொளிற்குள் பசலுத்த
நலண்டும் .

 விண்ைப்பதொர்ள் நசணலக் ட்டைமும் இணைத்து பசலுத்த நலண்டும்.
 விண்ைப்பதொர்ளின் ட்டைச் சலுணக்ொன தகுதியின் அடிப்பணடயில்தொன்
நதர்வுக்ட்டைம் பசலுத்துலதிலிருந்து வியக்கு பபம முடியும்.

 இணைலழியில் நதர்வுக் ட்டைம் பசலுத்தொல், நேடிொ பசலுத்தும் லணவு ொநசொணய/

அஞ்சய ொநசொணய நபொன்மணல ற்றுக்பொள்ரப்படொட்டொது. அத்தண விண்ைப்பங்ள்
நிொரிக்ப்படும்.

 நதர்வுக் ட்டைச் சலுண நொரும் விண்ைப்பதொர்ணரத் தவி ற்னநல நிந்த பதிவு

பசய்த விண்ைப்பதொர்ள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்ப்பட்ட நதர்வுக் ட்டைத்ணத பசலுத்த
நலண்டும். நிந்தப் பதிவு முணமயில் பதிவு பசய்துள்ர விண்ைப்பதொர்ள் நிந்த பதிவு

முணமயில் பதிவு பசய்த ேொளிலிருந்து 5 லருட ொயத்திற்கு பதிவுக் ட்டைம் பசலுத்துலதற்கு
ட்டும் வியக்கு அளிக்ப்படும் . இந்த நிந்தப் பதிவு இப்பதவிக்குரி நதர்வுக் ட்டைொ
ருதப்படொட்டொது

(நதர்வு ட்டைம் பதொடர்பொ “ விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமளில்” பத்தி – 2(V)

ொண்)

6
6.தகுதிள்

(அ) லது லம்பு (01.07.2021 அன்றுள்ரபடி)
.ண்.

தவியின் ததர்

அதிைதட்ச து
“ணனநொர்” (ஆ.தி.,

ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல., / சீ..,
பி.ல., பி.ல.(மு) தவி

1)

இபநிலன லதொழில்
அலுனர்

(தடுஞ்சொலனத் துலந)
2)

அணனத்து லகுப்புணரயும்

சொர்ந்த ஆதலற்ம விதணலள்
ஆ.தி./ ஆ.தி(அ)/ ப.ப., - 33

அலடந்திருத்ல் கூடொது

பி.ல., பி.ல.(மு)/மி.பி.ல., / சீ.., - 32
35 து

அலுனர் (ததொதுப்தணித்

அலடந்திருத்ல் கூடொது

இபநிலன தொழில்நுட்த

30 திலண பூர்த்தி

து ம்பு இல்லன

30 திலண பூர்த்தி

து ம்பு இல்லன

உவிொபர் (லைத்றி

ற்றும் துணிநூல் துலந)
4)

சீ.., பி.ல., பி.ல.(மு) ற்றும்

30 திலண பூர்த்தி

இபநிலன லதொழில் 30 திலண பூர்த்தி
துலந)

3)

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல., /

இபநிலனப் ததொறிொபர்
(மீன்பத் துலந)

அலடந்திருத்ல் கூடொது

அலடந்திருத்ல் கூடொது

லது லம்புச் சலுண

(i) நிர்ையிக்ப்பட்ட குணமபொடுணட ொற்றுத்திமனொளிள்:-

நிர்ையிக்ப்பட்ட லது லம்பிற்கு நல் பத்தொண்டு லண லது லம்புச் சலுண பபமத்

தகுதியுணடலொலொர்ள் [தமிழ்ேொடு அசுப்பணிொரர்ள் (பணி முணமணள்) சட்டம் 2016,
பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலொறு]

(ii) முன்னொள்இொணுலத்தினருக்கு

அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல., / சீ.., பி.ல., ற்றும் பி .ல.(மு) தவி ணன லகுப்பிணனச்

சொர்ந்தலர்ளுக்கு 48 லது ற்றும் ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல., / சீ.., பி.ல., ற்றும் பி.ல.(மு)
லகுப்பிணனச் சொர்ந்தலர்ளுக்கு 53 லது

லண சலுண லறங்ப்படும்

. [தமிழ்ேொடு

அசுப்பணிொரர்ள்(பணி முணமணள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 63-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலொறு]

ஆ)ற்னநல நதனும் எரு பிரிவு / பணி/ பதவிக்குத் நதர்ந்பதடுக்ப்பட்ட விண்ைப்பதொர் ,
முன்னொள் இொணுலத்தினர் ன்ம சலுணணப் பபம முடிொது

.

[தமிழ்ேொடு

அசுப்பணிொரர்ள்(பணி முணமணள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் குறிப்பிட்டுள்ரலொறு]
குறிப்பு:(i)

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல., / சீ.., பி.ல., ற்றும்பி.ல.(மு) தவி“ணனநொர்”ொநிய, த்தி
அசில் ந்தொண்டுள் அல்யது அதற்கு நற்பட்டு முணமொன பணியில் பணிபுரிந்து

லருபலர் இப்பதவிக்குரி லது லம்பிற்குள் இருந்தொலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்த்
தகுதிற்மலர்ள் ஆலொர்ள். விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன அறிவுணள் பத்தி

3(F) க்

ொண். [தமிழ்ேொடு அசுப்பணிொரர்ள் (பணி முணமணள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல்
(ii)

குறிப்பிட்டுள்ரலொறு]

உச்ச லது லம்பு

இல்ணய” ன்மொல் விண்ைப்பதொர் விரம்ப அறிவிக்ண

பலளியிடப்பட்ட ேொரன்நமொ / பதவிக்கு நதர்வு பசய்ப்பட்ட ேொரன்நமொ, பதவியில்
அர்த்தப்பட்ட ேொரன்நமொ 60 லதிணன பூர்த்திபசய்திருக்கூடொது.
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ஆ) ல்வித்தகுதி ( 05.03.2021 அன்றுள்ர படி)
விண்ைப்பதொர்ள் கீநற குறிப்பிடப்பட்டுள்ர ல்வித்தகுதி ற்றும் அதற்கு இணைொன
ல்வித்தகுதியிணன பபற்றிருக் நலண்டும்.
Name of the post
Junior Draughting Officer
in Highways Department

Educational Qualification
A Diploma in Civil Engineering or its equivalent
from any University or Institution awarded by the
State Board of Technical Education and Training of
the concerned State Government;
Provided that while making appointment by
direct recruitment to the post of Junior Draughting
Officer, preference shall be given if other things
being equal, to those who have undergone one year
of apprenticeship training under the Government of
India
Scheme
or
the
State
Government
Apprenticeship Scheme.”

Junior Draughting Officer
in Public Works Department

Diploma in Civil Engineering awarded by the
State Board of Technical Education and Training,
Tamil
Nadu or its equivalent qualification
recognized
by
the
Director
General
of
Employment and Training, Government of India
or by the All India Council for Technical
Education;
or
Diploma
in
Architectural
Assistantship
awarded by the State Board of Technical
Education and Training, Tamil
Nadu or its
equivalent qualification recognized by the
Director General of Employment and Training,
Government of India or by the All India Council
for Technical Education.

Junior Technical
Assistant in Handlooms
and Textiles Department

i)

Must possess Minimum
Educational Qualification.

General

AND
ii)

Must possess a Diploma in Handloom
Technology obtained from the Indian
Institute of Handloom Technology,
Salem or Varanasi or from any other
recognised Institute
of Handloom
Technology.
(OR)
Diploma in Textile Manufacture
obtained
from
the
Technological
Diploma Examination Board, Madras or
the State Board of Technical Education
and Training, Tamil Nadu.
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Junior Engineer in
Fisheries Department

Must possess a Diploma in Civil Engineering.
Provided that other things being equal,
preference shall be given to those who have
undergone apprenticeship training for a period of not
less than one year under the Government of India
Schemes or State Government apprenticeship
training scheme.

குறிப்பு
1.

+ பட்டம் ( 10+3) அல்னது

ல்வித்தகுதிொனது பத்தொம் லகுப்பு

பத்தொம் லகுப்பு +

பன்னிபண்டொம் லகுப்பு + பட்டம் ( 10+2+2) அல்னது பத்தொம் லகுப்பு+ பன்னிபண்டொம்
லகுப்பு + இபநிலன ததொறியில் பட்டம் ( 10+2+4) ன்ம லரிணசயின்படி பயின்றிருக்
நலண்டும்.

நதர்வு முடிவுள் அறிவிக்ண ேொரன்நமொ அல்யது அதற்கு முன்பொ

அறிவிக்ப்பட்டிருக் நலண்டும். (தமிழ்ேொடு அசுப்பணிொரர்ள்(பணி முணமணள்) சட்டம் 2016,
2.

பிரிவு 20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலொறு).

இணைக் ல்வித் தகுதி பபற்றிருப்பதொ உரிண நொரும் விண்ைப்பதொர் இணைக்ல்வி ன
அறிவிக்ப்பட்ட அசொணையிணன சொன்மொலைொ சர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில்

அவ்லசொணைொனது நதர்வுக்ொன அறிவிக்ண ேொரன்நமொ அல்யது அதற்கு முன்னதொநலொ
பலளியிடப்பட்டிருக் நலண்டும் . நலும், அவ்லசொணையிணன நதர்லொணைம் நொரும்
பபொழுது சர்ப்பிக் அல்யது பதிநலற்மம் பசய் நலண்டும்

.

தலறும் பட்சத்தில்

அவ்விண்ைப்பதொரின் விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும் . அசொணை இத்நதர்வின் அறிவிக்ண
ேொளுக்கு பிமகு பலளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ற்றுக்பொள்ரப்படொட்டொது

.

[விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன அறிவுணள் பத்தி9ன் குறிப்பிணனக் ொண்].
(இ) உடற்தகுதி சொன்றிதழ்

பணி நின திற்ொ பதரிவு பசய்ப்படும் விண்ைப்பதொர்ள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ர தத்தில்

உடற்தகுதி சொன்றிதணறச் சர்பிக் நலண்டும்.

நிர்ையிக்ப்பட்டுள்ர பொர்ணலயின் தம் உடற்தகுதி சொன்றிதழ் படிலம்
பொர்ணல தம்–III

பசயொட்சி ற்றும் அலச்சுப் தணி அல்னொ

நிமக்குருடு குணமபொடு உள்ரலர்ள்

பதவிக்கு நிர்ையிக்ப்பட்டுள்ர படிலம்.

இப்பதவிக்கு தகுதிற்மலொலர்

பதரிவிற்கு லரும்

ண்பொர்ணல குணமபொடுணட விண்ைப்பதொர்ள் தகுதி லொய்ந்த ண்

ருத்துல நிபுைரிடம்( Specialist) ண்பொர்ணலத் தகுதிச் சொன்றிதணறப் பபற்று சர்ப்பிக் நலண்டும்
.
(ஈ) தமிழ் பொழியில் தகுதி

விண்ைப்பதொர்ள் நபொதுொன தமிறறிவு பபற்றிருக் நலண்டும் . (நலும் விலங்ளுக்கு

“விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமளில்” உள்ர பத்தி 14(I)- ொண்)
7. சலுணள்
(i)

ஆதிதிொவிடர்,

ஆதிதிொவிடர்

(அருந்ததிர்),

பட்டில் பறங்குடியினர் ,

மிவும்

பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் / சீர்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் / பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுயொமி லகுப்பினர்

,

ஆதலற்ம விதணல

,

முன்னொள் இொணுலத்தினர்

நிர்ையிக்ப்பட்ட குணமபொடுணட ொற்றுத் திமனொளிள் ற்றும் பிம லணயிணனச்
சொர்ந்தலர்ளுக்ொன லது

/

தகுதி ற்றும் ட்டைச் சலுணள் குறித்த

விலங்ள்“விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள்” பத்தி 3(D),5 & 6 க் ொண்.

,
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(ii) நநய குறிப்பிடப்பட்டுள்ர சலுணண நொரும் விண்ைப்பதொர்ள் அதற்குரி

ஆதொங்ணர நதர்லொணைம் நொரும் நபொது சர்ப்பிக் நலண்டும்

குறிப்பு:

தலறினொல் விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும்.

. சர்ப்பிக்த்

முன்னொள் இொணுலத்தினர், நதனும் எரு பிரிவு / பணியில் அடங்கி பதவிக்கு நதர்ந்பதடுக்ப்பட்டு

விட்டொல், பின்னர், நலறு ந்த நின நிழ்வுளிலும் முன்னொள் இொணுலத்தினர் ன்ம சலுணண
நொ முடிொது. (தமிழ்ேொடு அசுப் பணிொரர்ள் (பணி முணமணள் சட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) (vii) -ல்
குறிப்பிட்டுள்ரலொறு)

8. ழுத்துத் நதர்விற்ொன பொடத்திட்டம்(பொள்குறி லண) (OMR Method):பதரிவிற்குத் தகுதி பபம குணமந்தபட்ச
ொய

பொடம்

அரவு

அதிபட்ச

திப்பபண்ள்

திப்பபண்ள்

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப.,

“ணனநொர்”

மி.பி.ல., / சீ.., பி.ல.(மு.)
தவி ற்றும் பி.ல.(மு)

தொள் –I (200 வினொக்ள்)
(பட்டப்படிப்பு தம்)

1. ட்டடப் பபொறியில் (Civil
Engineering)

3

ணி

நேம்

(பொடக்குறியீடு-299)

300

2. ட்டடக் ணய உதவிொரர்

(Architechtural Assistantship)
(பொடக்குறியீடு-323)

3.ணத்தறி பதொழில் நுட்பம்/

துணிநூல் பதொழில்நுட்பம்/
துணிநூல் தொரிப்பு

150

(Handloom Technology/Textile
Technology/Textile
Manufacture)

(பொடக்குறியீடு-.339)

தொள் –II(100 வினொக்ள்)
(பொடக்குறியீடு-.003)

2

பபொது அறிவு

(பன்னிபண்டொம் லகுப்பு தம்)

(75 வினொக்ள்)

200

ணி

நேம்

ற்றும்

திமனறிவுத் நதர்வு (பத்தொம்

லகுப்பு தம்) (25 வினொக்ள்)
பொத்தம்

500

200
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1..

தொள் –I

ட்டடப் பபொறியில் பொட

ொணது தடுஞ்சொலனத் துலந

இபநிலன லதொழில் அலுனர்
பதவிளுக்ொனது.

ற்றும்

ற்றும் ததொதுப்தணித் துலந யின்

மீன்பத் துலந யின் இபநிலனப் ததொறிொபர்

2. ட்டடக் ணய உதவிொரர் பொடொனது ததொதுப்தணித் துலநயின் இபநிலன லதொழில் அலுனர்
தவிக்கு ட்டுொனது.

3.

ணத்தறி பதொழில் நுட்பம் / துணிநூல் பதொழில்நுட்பம் / துணிநூல் தொரிப்பு பொடொனது

லைத்றி

ற்றும் துணிநூல் துலந யின் இபநிலனப் தொழில்நுட்த உவிொபர் தவிக்கு ட்டுொனது.

(i) தொள் 1 - ைட்டடப் ததொறியில் (குறியீடு -299) (தட்டப் தடிப்புத் ம்) தொடத்திற்ைொண விணொத்ொள்
தமிழ் ற்றும் ஆங்கிய பொழி லழியிலும் இத பொடங்ளுக்ொன (குறியீடு-323 ற்றும் 339)
வினொத்தொள்ள் ஆங்கிய பொழி லழியில் ட்டும் அணக்ப்பட்டிருக்கும்
.

ொள் 2 – ததொது அறிவு ொள் , மிழ் ற்றும் ஆங்கின தொழி ழியில் அலக்ைப்தட்டிருக்கும்.

(ii) நதர்லொணைத்தொல் ேடத்தப்படும் நபொட்டித் நதர்வுளுக்கு பசல்லும் முன் பின்பற்ம நலண்டி
லழிமுணமள் குறித்து விண்ைப்பதொர்ளின் விதிமுணமயில் பத்தி 17 ொண்.

(iii) நற்குறிப்பிட்ட பொடங்ளுக்ொன பொடத்திட்டம் இவ்லறிக்ணயின் பிற்நசர்க்ண
உள்ரது.

II –ல்

9. பதரிவுபசய்யும் முணம
பதரிவு எற்ணம நிணயயிணனக் பொண்டது . ழுத்துத் நதர்வில் விண்ைப்பதொர்ள் பபற்ம

திப்பபண்ள், பணியிட எதுக்கீட்டு விதி ஆகிலற்றின் அடிப்பணடயில் நற்பொள்ரப்படும்
.
விண்ைப்பதொர்ளின் சொன்றிதழ்ள் சரிபொர்க்ப்பட்ட பின் பதரிவுக்கு தகுதியுணட

விண்ைப்பதொர்ள் யந்தொய்விற்கு அணறக்ப்படுலர்.
குறிப்பு:1.

முதலில் முன்பொைப்ப்பட்ட ொலிப்பணியிடங்ளுக்கு நதர்வு பசய்ப்படும் . [ தமிழ்ேொடு

2.

இண்டொலது இடஎதுக்கீட்டு

அசுப் பணிொரர்ள்(பணி முணமணள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27)]
நதர்ந்பதடுக்ப்படும்.

முணமயில் தற்நபொணத

பணியிடங்ளுக்கு

10. நதர்வு ணங்ள்
கீழ்ொணும் நதர்வு ணங்ளில் ழுத்துத் நதர்வு ேணடபபறும்.
லரிணச

ணத்தின்

ணக் குறியீட்டு

லரிணச

ணத்தின்

ணக்

ண்

பபர்

ண்

ண்

பபர்

குறியீட்டு ண்

1.

பசன்ணன

0101

5.

திருதல்மலி

2601

2.

துண

1001

6.

மசனம்

1701

3.

நொம்புத்தூர்

0201

7.

ஞ்சொt{h;

1901

4.

திருச்சிொப்தள்ளி

2501

(i) நற்குறிப்பிட்டுள்ர நதர்வு ணங்ளில் நதனும் இண்டு ணங்ணர
விண்ைப்பதொர்ள் ழுத்துத் நதர்விற்ொ நதர்ந்பதடுக் நலண்டும்
..
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(ii) நதர்வு ணங்ணர ொற்மக் நொரும் நொரிக்ண ற்றுக்பொள்ரப்படொட்டொது

விலங்ளுக்கு “ விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள் 17(A)(ii) க்” ொண்)

(iii) நதர்வு ணங்ளின் ண்ணிக்ணணக் கூட்டநலொ

,

. (நலும்

குணமக்நலொ அல்யது

விண்ைப்பதொர்ணர நலறு ணங்ளுக்கு எதுக்கீடு பசய்நலொ நதர்லொணைத்திற்கு
உரிணயுண்டு.

(iv) விண்ைப்பதொர்ள் நதர்வு ழுதுலதற்கும்

/ சொன்றிதழ் சரிபொர்ப்புக்கும் / யந்தொய்விற்கும்

தங்ரது பசொந்த பசயவில் லநலண்டும்.

11. அ) பணி விலங்ள்

விண்ைப்பதொர், இணை லழியில் விண்ைப்பிக்கும் மதொது, இந்தி அசின் அல்யது

இந்திொவில் உள்ர எரு ொநிய அசின் பணியில் அல்யது உள்ரொட்சி அணப்புளின் அல்யது
பல்ணயக்றங்ள் அல்யது இந்தி அசின் அல்யது இந்திொவிலுள்ர எரு ொநிய அசின்

அதிொத்தின் கீழ் அணக்ப்பட்டிருக்கும் அசு சொர்புள்ர நிறுலனங்ள் அல்யது பபொதுத்துணம
நிறுலனங்ளில் நிந்தப் பணியில் அல்யது தற்ொலிப் பணியில் இருப்பின்
குறித்த விலத்திணன நதர்லொணைத்திற்கு பதரிவித்தல் நலண்டும்

, தங்ரது பணி

.விண்ைப்பதொர், பணி

குறித்த உண்ணண ணமக்கும் பட்சத்தில், அலது விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும்.

விண்ைப்பதொர், தங்ளுணட விண்ைப்பங்ணர துணமத்தணயலர் லொயியொநலொ

அல்யது தொம் லகித்து லரும் பதவிக்கு நினம் பசய்லதற்கு தகுதி பபற்ம அலுலயர்
மூயொநலொ அனுப்பத் நதணலயில்ணய

.

ொமொ,

தது துணமத்தணயலருக்கு ,

தொம்

நதர்லொணைத்தின் ந்தத் நதர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கிமொர் ன்பணத ழுத்து மூயம் பதரிவித்து ,
பதரிலொகும் பட்சத்தில்

விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன அறிவுணள் பத்தி

14

குறிப்பிட்டுள்ரலொறு தணடயின்ணச் சொன்றிதணற சர்பிக் நலண்டும்
.

(P)-ல்

ஆ) குற்மவில் லறக்குள் / எழுங்கு ேடலடிக்ணள் பதொடர்பொன உறுதிபொழி
(i) இணை லழி விண் ைப்பத்தில் நிலுணலயிலுள்ர குற்மவில் / எழுங்கு ேடலடிக்ணள்
பற்றி பதரிவித்துள்ர விண்ைப்பதொர்ள், அது பதொடர்பொன முதல் தலல் அறிக்ணயின்

ேணய / குற்மக் குறிப்பொணையின் ேணய (நேர்வுக்நற்ப) ண்டிப்பொப் பதிநலற்மம் /
சர்ப்பிக் நலண்டும் . நொரும்நபொது நற்ண்ட ஆலைங்ணர சர்ப்பிக்த் தலறும்
பட்சத்தில் விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும்.

(ii) விண்ைப்பதொர்ள், தங்ள் மீதொன குற்மவில் ேடலடிக்ணளில் குற்மத் தீர்ப்பு / எழுங்கு
ேடலடிக்ணளில் தண்டணை விதிக்ப்பட்டது பதொடர்பொ தங்ரது இணை லழி

விண்ைப்பத்தில் பதரிவிப்பதுடன் , நொரும்நபொது பதொடர்புணட நீதின்ம ஆணை
அல்யது எழுங்கு ேடலடிக்ணயிலிருந்து விடுவிக்ப்பட்ட ஆணையிணன பதிநலற்மம்
சர்ப்பிக் நலண்டும் . நற்குறிப்பிட்ட ஆலைங்ணர சர்ப்பிக்த் தலறும் பட்சத்தில்

/

விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும்.

(iii) தணடயின்ணச் சொன்றிதணற சர்ப்பித்த பிமநொ அல்யது இணை லழி

விண்ைப்பத்திணன சர்ப்பித்த பிமநொ , நினம் பதொடர்பொன பணிள் முழுணொ
நிணமலணடலதற்கு முன் லண உள்ர பதரிவு பணிளின் ந்த எரு நிணயயின்
விண்ைப்பதொர் மீது , நதனும் குற்மவில் லறக்கு பதிப்பட்டிருந்தொநயொ
ேடலடிக்ண டுக்ப்பட்டிருந்தொநயொ ,

அலர் குற்மத்தீர்ப்பு

/

விண்ைப்பதொர்ள் அது

/ எழுங்கு

தண்டணை தும்

பபற்றிருந்தொநயொ, நதர்லொணைத்தொல் ஆலைங்ணரப் பதிநலற்மம்
நொரும் நிணயயில்,

நபொதும்

/ சர்ப்பிக்க்

குறித்த உண்ண விலங்ணர,

12
நதர்லொணைத்திற்குத் பதரிவித்தல் நலண்டும்

.

நலும்,

இந்த அறிவுணயிணன

ணடபிடிக்த் தலறினொல் அத்தண விண்ைப்பதொர்ளுணட விண்ைப்பம்
நதர்லொணைத்தொல் இத்து பசய்ப்பட்டு
வியக்கி ணலக்ப்படுலர்.

, ஏொண்டுக்கு நதர்வு ழுதுலதிலிருந்து

(விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள்14 (S) உள்ரலொறு )

12.பபொதுலொன தலல்ள்
(A) இட எதுக்கீடு விதி இத்பதரிவிற்கு பபொருந்தும்.
(B) (i) தமிழ் லழிக்ல்வி மூயம் படித்த ேபர்ளுக்கு, ொநியத்தின்கீழ் உள்ர பணிளில் முன்னுரிண
அடிப்பணடயில் நினம் பசய்யும் (திருத்த) சட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)-ல் பசொல்யப்படுலதொலது:
தமிழ் லழியில் படித்தேபர் ன்மொல் , ொநியத்தில் நேடி நினத்தின் லொயியொ நிப்பப்படும்
பதவிளுக்ொன சிமப்புவிதிளில் பரிந்துணக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதி
படித்தலொலொர்.

லண தமிழ்லழியில்

(ii) தமிழ் லழியில் ல்வி பயின்மதற்ொன உரிணநொரும் விண்ைப்பதொர்ள்
சொன்மொலைொ,

பத்தொம் லகுப்பு

,

, அதற்ொன

பன்னிண்டொம் லகுப்பு ொற்றுச்சொன்றிதழ்

/

தற்ொலிச்சொன்றிதழ்/ பட்டச்சொன்றிதழ்/ திப்பபண்பட்டில்/ நிர்ையிக்ப்பட்ட ல்வித்
தகுதியிணன விண்ைப்பதொர் தமிழ்லழியில் பயின்றுள்ரொர் ன பதிவுபசய்ப்பட்டு

, குழும்

அல்யது பல்ணயக்றம் அல்யது ல்வி நிறுலனங்ளிடமிருந்து பபமப்பட்ட சொன்றிதழ்
பட்டபதிநலற்மம் பசய்நலண்டும்.
(iii)

விண்ைப்பதொர்ள்,

நிர்ையிக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதி

/

லணக்கும் அணனத்துக்

ல்வித்தகுதியிணனயும் தமிழ் லழியில் பயின்றுள்ரொர் ன்பதற்கு ஆதொ

ொன சொன்றுணர

ட்டொம் பதிநலற்ம / சர்ப்பிக்நலண்டும்.
உதொைம்:-

எரு பதவிக்கு பட்டப்படிப்பு நிர்ையிக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதிொ இருப்பின்

,

விண்ைப்பதொர் பத்தொம் லகுப்பு ற்றும் பட்டப்படிப்பு / பத்தொம் லகுப்பு, நல்நிணயக்ல்வி
ற்றும் பட்டப்படிப்பிலண (அறிவிக்லையில் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப நிதந்லணக்கு ற்நப்தடி)
ட்டொம் தமிழ்லழியில் பயின்றிருக் நலண்டும்

.

(விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன

விதிமுணமள் 14 -R- உொம் C-ல் உள்ரலொறு )
(iv)தமிழ்லழியில் ல்வி பயின்மதற்ொன சொன்மொல
நிறுலனத்தின் பதிலொரர்

ைம் துவும் இல்ணயபனில் , ல்வி

/முதல்லர்/தணயணொசிரிர்/

நதர்வுக்ட்டுப்பொட்டு

அலுலயரிடமிருந்து விண்ைப்பதொர்ளின் விதிமுணமளில் குறிப்பிட்டுள்ர படிலத்தில்

நிர்ையிக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதி லணயியொன எவ்பலொரு ல்வித்தகுதிக்கும் சொன்றிதணறப்

,

பபற்று சர்ப்பிக்நலண்டும்.
(v)நிர்ையிக்ப்பட்ட ல்வித்தகுதி

லணயியொன அணனத்து ல்வித்தகுதிணரயும்

தமிழ்லழிக்ல்வியில் பயின்றுள்ரொர் ன்பதற்ொன ஆதொச்சொன்றிணன பதிநலற்ம
சர்ப்பிக்த்தலறும்பட்சத்தில்விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும்.

/

13
(vi)நதனும் எருபொடத்ணத பகுதிநேொ படித்ததற்ொநலொ

/

நதனும் நதர்விணன

தனித்நதர்லொ ழுதிதற்ொநலொ , தனிர் தமிழ்லழிக் ல்வியில் பயின்றுள்ரொர் ன
சொன்மொலைம் நதனும் சர்ப்பித்தொல் ற்றுக்பொள்ரப்படொட்டொது ன்பதுடன் விண்ைப்பம்
நிொரிக்ப்படும். (நலும் விலங்ளுக்கு

“விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமளில்

உள்ர பத்தி 14(R) க்” ொண்)
C) இப்பதவிக்குரி பதரிவு பதொடர்பொ, பசன்ணன உர்நீதின்மம் ற்றும் உர்நீதின்ம துணக்
கிணரயில் நதனும் லறக்குள் நிலுணலயில் இருப்பின்

, அலற்றின் மீதொன இறுதி

ஆணைளுக்குட்பட்டு தற்ொலிொ பதரிவு பசய்ப்படும்.
D) தமிழ்ேொடு அசுப்பணிொரர்ள்

(பணி முணமணள்

)

சட்டம்

2016,

குறிப்பிடப்பட்டுள்ரலொறு ஆதலற்ம விதணலளுக்ொன இடஎதுக்கீடு

பிரிவு

26

இப்பதவிளுக்கு

பபொருந்தொது.
தமிழ்ேொடு அசுப்பணிொரர்ள்

(பணி முணமணள் )

சட்டம்

2016,

குறிப்பிடப்பட்டுள்ரலொறு முன்னொள் இொணுலத்தினருக்ொன இடஎதுக்கீடு
ததொறிொபர்

(மீன்பத் துலந )

பிரிவு

தவி விர்த்து இ தவிைளுக்குப்

[விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள்14(O) உள்ரலொறு.]

27(C)-ல்

இபநிலனப்

பபொருந்தும்

E) நிர்யிக்ைப்தட்ட குலநதொடுலட ொற்றுத்திமனொளிள் :அசொணை (நிணய) ண்.21, ொற்றுத்திமனொளிள் ேயத்(DAP3-2) துணம, ேொள் 30.05.2017 ற்றும்
அசொணை நிணய ண்.51, ொற்றுத்திமனொளிள் ேயத்(DAP3-2) துணம, ேொள் 26.12.2017இன் படி

இப்பதவிொனது C பிரிவிற்கு உட்பட்டதொகும். னநல, 4 சதவீத ொற்றுத்திமனொளிளுக்ொன
இட எதுக்கீடு பபொருந்தும்.-

அசொணை (நிணய) ண்.20, ொற்றுத்திமனொளிள் ேயத்(DAP3-2) துணம , ேொள் 20.06.2018 –ல்
கீழ்க்ைண்ட தவிக்கு

கீழ்க்ைண்டொறு குலநதொடுைள் குதிொணொை அலடொபம்

ைொப்தட்டுள்பது
தவியின் ததர்

நிர்ையிக்ப்பட்ட குணமபொடுணட
ொற்றுத்திமனொளிளின் லண

இபநிலனப் ததொறிொபர்
(மீன்பத் துலந)
[தொ. மொ.கு -

தொ.மொ.கு., கு.., கு.தொ, லை.ைொ.இ.கு (ஒ. லை),
த.கு.,

தொழுமொயிலிருந்து குலடந்மொர்,

கு. – குள்பத் ன்ல ,

கு.தொ – குலந தொர்ல; லை.ைொ.இ.கு (ஒ. லை) – லை ைொல் இக்ைக் குலநதொடு (ஒரு லை) ற்றும்

த.கு- தல்லை குலநதொடு ].

F) நிர்ையிக்ப்பட்ட குணமபொடுணட ொற்றுத்திமனொளிள் , உடல் ஊனத்தின் தன்ண
ஊனத்தின் விழுக்ொட்டரவு (%) குறித்த சொன்றிணன நதர்லொணைம் நட்கும் பபொழுது
சர்ப்பிக் / பதிநலற்மம் பசய் நலண்டும்.
14(M)-ல் குறிப்பிட்டுள்ர படிலம்
பபற்றிருக் நலண்டும்.

/

விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள் பத்தி

V, VI& VII-ல் உள்ரலொறு உரி அலுலயரிடமிருந்து
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G) நேடி நினம் மூயம் நிப்பப்படும் ொலிப்பணியிடங்ளில் குணமந்தபட்சம்30% பபண்ளுக்ொ
எதுக்கீட்டில் பதரிவு பசய்ப்பட நதர்ச்சியும்

,

தகுதியும் லொய்ந்த நபொதி பபண்

விண்ைப்பதொர்ள் கிணடக்ப் பபமொவிடில் , அலர்ளுக்பன எதுக்ப்பட்ட இடங்ள் அநத
லகுப்பினண சொர்ந்த தகுதி லொய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதொர்ணரக் பொண்டு நிப்பப்படும்
(தமிழ்ேொடு அசுப்பணிொரர்ள்

குறிப்பிட்டுள்ரலொறு).

(பணி முணமணள் )

சட்டம்

2016,

பிரிவு

.
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H) ஆதிதிொவிட (அருந்ததிர்ைள்) லகுப்பினர் முன்னுரிண அடிப்பணடயில் அலர்ளுக்பன
எதுக்ப்பட்ட இடங்ளில் நிப்பப்பட்ட பிமகும்

,

அவ்லகுப்பினர்ளில் தகுதி லொய்ந்த

விண்ைப்பதொர்ள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதொர்ள் , ஆதிதிொவிட லகுப்பினர்ளுக்ொ
எதுக்ப்பட்ட இடஎதுக்கீட்டிற்கும் திப்பபண் தலரிணசப்படி நிப்பப்படுலர்

.

அருந்ததிர்ளுக்பன எதுக்ப்பட்ட பணியிடங்ளுக்கு தகுதிலொய்ந்த விண்ைப்பதொர்ள்
கிணடக்ப்பபமொவிடில், அப்பணியிடங்ள் பிம ஆதிதிொவிடர் லகுப்ணபச் சொர்ந்தலர்ணரக்

பொண்டு நிப்பப்படும். (தமிழ்ேொடு அசுப்பணிொரர்ள் (பணி முணமணள்) சட்டம் 2016, பிரிவு
27ல் குறிப்பிட்டுள்ரலொறு).
I)

இணைலழி விண்ைப்பத்தில் பதரிவிக்ப்பட்ட நொரிக்ணளுக்ொன ஆலைச்
சொன்றுணர நதர்லொணைம் நட்கும் நேத்தில் பதிநலற்ம

/ சர்ப்பிக் நலண்டும் .

விண்ைப்பத்தில் பதரிவிக்ப்படொல் பின்னர் நொப்படும் ந்தபலொரு ொற்மமும்
நொரிக்ணயும் ற்றுக் பொள்ரப்படொது

,

. குறிப்பிட்ட ொயநேத்திற்குள் ஆலைங்ணர

பதிநலற்ம/ சர்ப்பிக்த் தலறினொல் விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும்
.
J)

கீழ்க்ொணும் உண்ணணர ணமக்கும்பட்சத்தில் விண்ைப்பதொர்ளின் விண்ைப்பம்

நிொரிக்ப்படும் ற்றும் விண்ைப்பதொர்ள் நதர்லொணைத்தொல் நிந்தொநலொ அல்யது
தக்பதன ருதப்படும் ொயம் லணயில் வியக்கி ணலக்ப்படுலர்
.
1)

முந்ணத நதர்வுளில் யந்துபொண்டது ற்றும் இயலச சலுணண
பன்படுத்திது.

2) அசு அல்யது த்தி ொநிய அசின் கீழ் உள்ர நிறுலனங்ள்

, உள்ரொட்சி

ன்மங்ள், பபொதுத் துணம நிறுலனங்ள் , சட்டத்தின் லொயியொ நிறுலப்பட்ட

நிறுலனங்ள், அசுத் துணம றங்ள் , பல்ணயக்றங்ள் முதலிலற்றில்
முணமொநலொ / தற்ொலிொநலொ பணிபுரிந்து லருலது/ பணிபுரிந்தது.

3) குற்மவில் நிழ்வுள், ணதொனது, குற்மங்ளுக்ொன தண்டணன பபற்மது.
4) த்தி அசுப் பணிொரர் நதர்லொணைம்

/

ொநிய அசுப் பணிொரர்

நதர்லொணைங்ளினொல் நதர்வு ழுதும் உரிண இத்து பசய்ப்பட்டது அல்யது
தகுதிற்மலொ அறிவிக்ப்பட்டது.

K) ணது பசய்ப்பட்டிருத்தல், குற்மத்தீர்ப்பு லறங்ப்பட்டிருத்தல், நலணயக்கு ஆட்ள் பதரிவு
பசய்யும் நதனும் எரு முணயினொல் தணட

/ தகுதியின்ண பசய்ப்பட்டிருத்தல் ,

குற்ம ேடலடிக்ண

(அல்யது) நதனும் எழுங்கு ேடலடிக்ண பதொடங்ப்பட்டிருத்தல்

முடிவுற்றிருத்தல்,

ஆகிலற்றுடன் பதொடர்புணட தலல்ணர

,

/

விண்ைப்பத்தில்

பதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அசல் / ஆணை / அசொணை/ துணம ேடலடிக்ண ணவிடப்பட்ட
அசொணை அல்யது இத ஆலைங்ணர நதர்லொணை லணயதரத்தில்
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சொன்றிதழ்ள்பதிநலற்மம் பசய்யும் நபொது தலமொல் சர்ப்பிக் நலண்டும். நற்குறிப்பிடப்பட்ட
நிழ்வுள் விண்ைப்பம் சர்ப்பித்த பின்னர்

, நினம் பபறும் ொயம் லண ப்நபொது

ற்பட்டிருப்பினும் உடனடிொ நதர்லொணைத்திற்கு பதரிவிக்ப்பட நலண்டும். தலறினொல்,
இன்றிணொத தகுந்த தண்டணனக்குரி ேடலடிக்ணண நதர்லொணைம் டுக்கும்
.

L) இடஎதுக்கீடு குறித்த தலமொன தலல்ள்/ தகுதிக்ொன ொணிரொன லது, பொலினம்,லகுப்பு
பிரிவுள், ல்வித் தகுதி , பயிற்று பொழி ,உடற் தகுதி நபொன்ம அடிப்பணடத் தகுதிள் குறித்த

தலமொன தலல் பொண்ட விண்ைப்பங்ளும் முழுணொ நிப்பப்படொத விண்ைப்பங்ளும்
நிொரிக்ப்படும்.

M) நிந்தப்பதிவு ன்பது ந்தபலொரு பதவி
ொட்டொது.

/ நினத்துக்ொன விண்ைப்பொ ருதப்பட

விண்ைப்பதொர்ரொல் நிந்தப்பதிவில் பபொதுலொன தலல்ள்

அளிக்ப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதர்வுக்குரி விண்ைப்பத்தில் அளிக்ப்படும் விலங்ள்

/

தலல்ள் ட்டுந இத்நதர்வுக்கு பரிசீலிக்ப்படும் . இந்த நினத்திற்ொன இணைலழி

விண்ைப்பத்தில் சர்ப்பிக்ப்பட்ட நதணலொன விலங்ள் / தலல்ள் தலமொனதொ அல்யது
முழுண பபமொதணலொ இருந்தொல் அதற்கு நதர்லொணைம் பபொறுப்பொொது
.

N) மூன்மொம் பொலினத்தலரின் லகுப்பு நிர்ைம் குறித்து அசொணை நிணய ண் .90, சமூ ேயம்
ற்றும் சத்துைவுத்

பதரிவிக்ப்பட்டுள்ரது.

[sw8(2)]

துணம,

ேொள்.

22.12.2017-

பிற்நசர்க்ண-

III

-இல்

O) மூன்மொம் பொலின விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன குறிப்பு
1.

ந்த எரு சொதிச் சொன்றிதழும் இல்யொத மூன்மொம் இன பொலின

விண்ைப்பதொர்ள் அசொணை (நிணய) ண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் ,

மிவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் ற்றும் சிறுபொன்ணயினர் ேயத்துணம , ேொள்
2.

06.04.2015-ன் படி மிவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினொ ருதப்படுலொர்ள்
.
ஆதி திொவிட லகுப்பினர்

/ ஆதி திொவிட (அருந்ததிர்)

/ பறங்குடியினர்

லகுப்பிணனச் சொர்ந்த மூன்மொம் பொலின விண்ைப்பதொர்ள் அப்பிரிவின்

அடிப்பணடயில் சொதிச் சொன்றிதழ் பபற்றிருப்பின் அலர்ள் அந்த சமூத்திணனச்
3.

சொர்ந்தலர்ரொக் ருதப்படுலர்.

ஆதிதிொவிட லகுப்பினர் / ஆதிதிொவிட (அருந்ததிர்) பறங்குடியினர் லகுப்ணபத்

தவி ற்ம லகுப்பிணனச் சொர்ந்தலர்ள் ற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பணடயில் சொதிச்
சொன்றிதழ் பபற்ம மூன்மொம் பொலின விண்ைப்பதொர்ள் அலர்ளுணட பசொந்த
சமூப் பிரிவு அல்யது மிவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் ன்ம பிரிவுளில்
அலர்ளுக்கு சொதொ நதொன்றுகின்ம என்றிணன நதர்வு பசய்யொம்

.

நதர்வு பசய்ப்பட்ட குறிப்பிட்ட சமூ பிரிணல பின்னர் ொற்ம இயொது

.

னினும்,

எருமுணம

விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள் பத்தி(14(F) (vi-xi) - க் ொண்.
P) நலணயலொய்ப்பில் மூன்மொம் பொலின விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன இட எதுக்கீடு
1.

மூன்மொம் பொலின விண்ைப்பதொர்ளின் பபண் ன தன்ணன

அணடொரப்படுத்திக்பொள்ளும் விண்ைப்பதொர் பபண்ளுக்ொன 30 சதவிகிதம்
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ற்றும் பபொதுப்பிரிவினருக்ொன70 சதவிகிதம் (ஆண் ற்றும் பபண்) ஆகி இண்டு
2.

இட எதுக்கீட்டின் கீழும் ருதப்படுலர்.

மூன்மொம் பொலின விண்ைப்பதொர்ளின் “ஆண்” அல்யது “மூன்மொம் பொலினத்தலர்”
ன தன்ணன அணடொரப்படுத்திபொள்ளும் விண்ைப்பதொர்

பபொதுப்பிரிவினருக்ொன 70 சதவிகிதம் இட எதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் ற்றும் பபண்)
3.

ருதப்படுலர்.

தமிழ்ேொடு மூன்மொம் பொலினத்தலர்ளுக்ொன ேய லொரித்தில் இருந்து பபமப்பட்ட

மூன்மொம் பொலினத்தலர்ள்/ மூன்மொம் பொலின ஆண்ள்/ மூன்மொம் பொலின பபண்ள்

சொன்றிதழ் பொண்ட விண்ைப்பதொர்ளுக்கு ட்டுந நற்குறிப்பிட்ட இட எதுக்கீடு
பபொருந்தும்.

13) ணன முக்கி அறிவுணள்
அ ( விண்ைப்பதொர்ள் நதர்விற்ொன தங்ளுணட தகுதிணர உறுதி பசய்தல்:-நதர்விற்கு
விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதொர்ள் அளிக்ப்பட்டுள்ர அறிவுணணர ேன்கு படித்த
பின்னர் தொங்ள் அத்நதர்விற்ொன அணனத்துத் தகுதிணரயும் பபற்றுள்ரனொ ன
உறுதி பசய்து பொள்ர நலண்டும். ழுத்துத்நதர்வு / சொன்றிதழ்சரிபொர்ப்பு / யந்தொய்விற்கு
அனுதிக்ப்படுலது அல்யது பதரிவுபசய்ப்பட்நடொர் பட்டிலில் தற்ொலிொ
விண்ைப்பதொரின் பபர் நசர்க்ப்படுலதொல் ட்டுந

, எரு விண்ைப்பதொர் பதவி

நினம் பபம உரிண அளிக்ப்பட்டலொ ருதப்படொட்டொர்

.

னநல,

விண்ைப்பதொரின் விண்ைப்பம் , ல்யொ நிணயளிலும் தற்ொலிொனது ற்றும்
விண்ைப்பதொொல் அளிக்ப்பட்ட விலங்ள் தலறு ன்மொநயொ நதர்லொணை
அறிவுணள் அல்யது விதிள் மீமப்பட்டுள்ரன ன்று ண்டறிப்படும்பட்சத்தில்

,

ந்நிணயயிலும், பதரிந்பதடுக்ப்பட்ட பின்னர்கூட , விண்ைப்பத்ணத நிொரிக்கும்
உரிண நதர்லொணைத்திற்கு உண்டு. [விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள்” பத்தி

11 - (B) (C) & (D) -ல் உள்ரலொறு].
ஆ)

தகுதியுள்ர விண்ைப்பதொருக்கு ,

நதர்வு ழுதுலதற்ொன அனுதிச்சீட்டுள்

,

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in ன்ம நதர்லொணை இணைதரத்தில்
பதிநலற்மம் பசய்ப்படும்
பொள்ரநலண்டும்.

.

விண்ைப்பதொர் அலற்ணம பதிவிமக்ம் பசய்து

அனுதிச்சீட்டு தனிொ அஞ்சல் மூயம் அனுப்பப்பட ொட்டொது

.

விண்ைப்பதொர் நதர்வின் பபொழுது அனுதிச்சீட்டில் பொடுக்ப்பட்டுள்ர எவ்பலொரு
நிபந்தணனணயும் ட்டொம் ணடப்பிடிக்

நலண்டும்.. [விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன

விதிமுணமள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ரலொறு].
இ) பதளிவுணநலண்டுநலொர், தமிழ்ேொடு அசுப் பணிொரர் நதர்லொணை அலுலயத்திணன
நேரில் அல்யது 1800 425 1002 ன்ம ட்டைமில்யொ பதொணயநபசி ண்ணின் மூயம்
அணனத்து நலணய ேொட்ளிலும் முற்பல்

10.00  ணி முதல் பிற்பல்

,

5.45 ணி

லணபதொடர்பு பொள்ரயொம் . [விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள் ” பத்தி -2(V) –ல்
குறிப்பு (h)(i)(j)-ல் உள்ரலொறு].

17
ஈ) விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன தலல் பரிொற்மம் :சொன்றிதழ் சரிபொர்ப்பு/ யந்தொய்விற்ொன
ேொள் ற்றும் நேம் குறித்த தலல்ள் தும் விண்ைப்பதொர்ளுக்கு அஞ்சல் மூயொ
அனுப்பப்படொட்டொது.

இது குறித்த தலல்ள் நதர்லொணை இணைதரத்தில்

பலளியிடப்படும். நற்கூறி தலல் விண்ைப்பதொர்ளுக்குகுறுஞ்பசய்தி/ மின்னஞ்சல்
ஆகிலற்றின் மூயம் ட்டுந விண்ைப்பதொர்ளுக்கு பதரிவிக்ப்படும் .குறுஞ்பசய்தி/
மின்னஞ்சல் நதனும் ொைங்ளினொல் பசன்மணடொல்

/ கிணடக்ப்பபமொல்

இருப்பின் அதற்கு நதர்லொணைம் பபொறுப்பொொது.

உ) விரம்ப அறிவிக்ண பலளியிடப்பட்ட பின் பதரிவு பணிள் முழுலதுொ முடிவுமொல்

தலல் அறியும் உரிணச் சட்டத்தின் கீழ் , GRC ற்றும் CM special cell ொயினொை வ்வித
தலலும் லறங்ப்படொட்டொது.

ஊ) ணப்நபசி ற்றும் இத மின்னணு சொதனங்ளுக்குத் தணட
:
(i)

விண்ைப்பதொர்ள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுதிக்ப்பட்ட ழுது பபொருட்ரொன ருப்பு
பந்துமுணன நபனொ தவி ,

மின்னணு சொதனங்ரொன தவி

(Blue Tooth) ணப்நபசி,

நிணனவூட்டு உள்ட்டணப்புக் குறிப்புள் அடங்கி ணக்டிொங்ள் ற்றும் நொதிம்
அல்யது ணன மின்னணு சொதனங்ள்

, மின்னணு அல்யொத பதிவுக்ருவிள்

,

புத்தங்ள், குறிப்புள், ணப்ணப லண்ை ழுது நொல் , பபன்சில் புத்தங்ள், குறிப்புள்,
தனித் தொள்ள் ,

ணித ற்றும் லணப்படக் ருவிள்

,

டக்ண அட்டலணை ,

படிபடுக்ப்பட்ட லணபடம், ொட்சி வில்ணயள், பொடப்புத்தங்ள் ற்றும் பபொதுக் குறிப்புத்
தொட்ள் ற்றும் பதிவுபசய்யும் தனிக்ருவிரொநலொ நொதிம் அல்யது
ணக்டிொத்தின் இணைப்பொநலொ பொண்டுலக் கூடொது.
(ii)

அவ்லொமொன பபொருட்ணர ணலத்திருப்நபொர் ொைப்பட்டொல் அலர்ள் பதொடர்ந்து நதர்வு
ழுத அனுதிக்ப்பட ொட்டொர்ள்

.

நலும்,

அலர்ரது விணடத்தொள்

பசல்யொததொக்ப்படுலதுடன் நதர்வு ழுதுலதிலிருந்து வியக்கியும் ணலக்ப்படுலர்

.

நதணலப்படின், அவ்விடத்திநயந முழுச் நசொதணனக்கு உட்படுத்தப்படுலர்.
(iii) விண்ைப்பதொர்ள் தங்ள் ணப்நபசி

உள்ளிட்ட தணடபசய்ப்பட்ட பபொருட்ணர

நதர்வுக்கூடத்திற்கு பொண்டுல நலண்டொம் ன அறிவுறுத்தப்படுலதுடன்

அப்பபொருட்ளின் பொதுொப்பிற்கு உத்தலொதம் த இயொது னவும் பதரிவித்துக்

,

பொள்ரப்படுகிமது. (நலும் விலங்ளுக்கு “விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள் 17
(E) க் ொண்)

) விண்ைப்பதொர்ள் தங்ரது லது , ல்வித்தகுதி, அனுபலம், சொதி ற்றும் உடற்குணமபொடு
பதொடர்பொன சொன்றிதழ்ள் ற்றும் ணன சொன்றிதழ்ணர நதர்லொணைம் குறிப்பிட்டு
நொொத பட்சத்தில் விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்பத் நதணலயில்ணய
நதர்லொணைம் நொரும் தருைத்தில் தொக்ல் பசய்ப்பட நலண்டும்

.

. அணல,

நதர்வுக்கு

விண்ைப்பிப்பலர்ள் அத்நதர்விற்கு அனுதிக்ப்பட அணனத்து தகுதிணரயும் பபற்மலொ
இருத்தல் நலண்டும்

.

விண்ைப்பதொர்ரொல் பதரிவிக்ப்பட்டுள்ர தலல்ணர

நதர்லொணைம் மத் பதரிந்து பொள்ளும்லண அலர்ளின் விண்ைப்பங்ள் ழுத்துத்
நதர்விற்கு (அதொலது ல்யொ நிணயளிலும் ) தற்ொலிொ

ற்ப்பட்டுள்ரதொநல

ருதப்படும். விண்ைப்பதொர் நதர்விற்கு முன்நபொ அல்யது பின்னநொ நினத்திற்கு
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நபொட்டியிடத் தகுதிற்மலர் ன்று நதர்லொணைத்தொல் ண்டறிப்பட்டொல் , ந்நிணயயிலும்,
அதொலது பதரிந்பதடுக்ப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்ணத நிொரிக்கும் உரிண உண்டு
.
)பதரிவிக்ப்பட்டுள்ர தலல்ள் தலறு னக் ண்டறிப்பட்டொல்

,

விண்ைப்பம்

நிொரிக்ப்படுலதுடன் அவ்விண்ைப்பதொர்ள் மீது தகுந்த ேடலடிக்ண நற்பொள்ரவும்
நேரிடும்.

) எழுங்கீனச் பசல்ளுக்குத் தணட:

நதர்வு ழுதும் அணமயில் ற்ம விண்ைப்பதொர்ளுணட விணடத்தொள்ளிலிருந்து பொர்த்து
ழுதுதல்/ பொர்த்து ழுத அனுதித்தல் அல்யது நலறு நதனும் முணமற்ம உதவிணரப்
பபமநலொ அல்யது பபம முற்சிக்நலொ அல்யது அத்தண முணமற்ம உதவிணரத்
பசய்தல் அல்யது பசய் முற்சித்தல் கூடொது.

எ) நதர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து பொள்ளும் முணம:
நதர்வு ழுதும் ந்த எரு விண்ைப்பதொரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தலமொன ேடலடிக்ணயிநயொ
(அல்யது) நதர்விணன சீர்குணயக்கும் நேொக்த்திநயொ

நதர்விணன ேடத்த பணியில் அர்த்தப்பட்டுள்ர அலுலயர்

(அல்யது) நதர்லொணைத்தொல்
/ பணிொரர்ணர தொக்கும்

முற்சியிநயொ ஈடுபடக்கூடொது . அவ்லொறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதொர்ளின் பசல்ள்
டுணொன தலமொ ருதப்பட்டு
உட்படுத்தப்படுலர்.

,

அவ்விண்ைப்பதொர்ள் தண்டணனக்கு

ஏ) விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமணர மீறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன
விதிமுணமள் பத்தி 17( E)ன்படி அல்யது நதர்லொணைம் பபொருத்தொனபதனக் ருதும்
தண்டணன விதிக்ப்படும்.

ஐ) பொள்குறி லணத் நதர்விற்ொன உத்நதச விணடள் நதர்வு ேணடபபற்ம ேொளிலிருந்து

ேொட்ளுக்குள் நதர்லொணை இணைதரத்தில் பலளியிடப்படும் . நதர்லொணைத்தொல்

3

பலளியிடப்படும் பொள்குறிலணத் நதர்விற்ொன உத்நதச விணடள் பதொடர்பொ முணமயீடு
பசய் நலண்டுொனொல் நதர்லொணை இணைதரத்தில் உள்ர
ன்ம சொரத்ணதப் பன்படுத்தி முணமயீடு பசய்யொம்

Answer Key Challenge

(Result – > Answer keys)

விண்ைப்பதொர்ள் பொள்குறிலணத் நதர்விற்ொன உத்நதச விணடள் நதர்லொணைத்தொல்
பலளியிடப்பட்ட

7

ேொட்ளுக்குள் இணைலழி லொயியொ ட்டுந முணமயீடு

பசய்நலண்டும். அஞ்சல் லழிொநலொ அல்யது மின்னஞ்சல் லழிொநலொ பபமப்படும்
முணமயீடுள் ற்ப்படொட்டொது.

உத்நதச விணடணர முணமயீடு பசய்லதற்ொன அறிவுணள் ற்றும் லழிமுணமள்

நதர்லொணை இணைதரத்திநயந லறங்ப்பட்டுள்ரது . நலும் முணமயீடு பசய்

இணைலழி மூயொநலொ அல்யது நலறுலழிொநலொ லறங்ப்பட்டுள்ர ொய அலொசம்
முடிவுற்ம நிணயயில் பபமப்படும் வ்வித முணமயீடுளும் பரிசீலிக்ப்படொட்டொது
.

இணைலழியில் உத்நதச விணடணர முணமயீடு பசய்லதற்கு உரி நேத்தில்

சர்ப்பிக்ப்பட்ட நலண்டுநொரொனது எவ்பலொரு பொடத்திற்பன லல்லுேர்ணர பொண்ட
குழுவிற்கு பரிந்துணக்படும் .

நலும், லல்லுேர் குழுவின் பரிந்துணயின் அடிப்பணடயில் ,

இறுதிொன விணடள் முடிவு பசய்ப்பட்டு அதன்பின்னர் விணடத்தொள் திப்பீடு பசய்யும்
பணிொனது பதொடங்ப்படும்.
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பதரிவுப் பணிள் முடிலணடயும் லண இறுதிொன விணடணர நதர்லொணைம் பலளியிடொது.
நதர்வு ேணடமுணமள் முழுலதும் நிணமலணடந்த பின்னர்

, அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த

விண்ைப்பதொர் அணனலருணட விலங்ளும் நதர்லொணை இணைதரத்தில்

பலளியிடப்படும். [நலும் விலங்ளுக்கு “ விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள் பத்தி
(17(D)(v) – (xiii)க் ொண்)
14. விண்ைப்பிக்கும் முணம
1.

விண்ைப்பதொர்ள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகி நதர்லொணைத்தின்

2.

ந்தபலொரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதொர் ண் மூயம் எரு முணமப்பதிவு

இணைதரங்ள் மூயம் ட்டுந விண்ைப்பிக் நலண்டும்.
னப்படும் நிந்தப்பதிவு

(OTR)

ற்றும் தன்விலப்பக்ம்

(Dashboard)

ட்டொொகும். விண்ைப்பதொர்ள் நிந்த பதிவு மூயம் பதிவுக்ட்டைொ ரூ

ஆகின
.150/- 

பசலுத்தி, பதிவு பசய்து பொள்ர நலண்டும் . எரு முணமப்பதிவு , பதிவு பசய்த ேொள் முதல்

ந்தொண்டுள் லண ேணடமுணமயிலிருக்கும் , தங்ளுக்குரி எரு முணமப் பதிவு ைக்கு
(One Time Registration ID) ற்றும் டவுச் பசொல் மூயொ ட்டுந விண்ைப்பதொர்ள்
தங்ள் விண்ைப்பங்ணர சர்ப்பிக் நலண்டும்.
3.

எரு முணமப்பதிவில் பதிநலற்மம்பசய்

,

விண்ைப்பதொர்ள் தங்ரது புணப்படம்

ணபொப்பம் ஆகிலற்ணம CD/DVD/Pen drive நபொன்ம நதனும் பதிவு பசய்து தொொ

,

ணலத்திருக் நலண்டும்.
4.

எரு விண்ைப்பதொர் என்றுக்கும் நற்பட்ட எருமுணமப் பதிவுக் ைக்ண

5.

விண்ைப்பதொர்ள் தங்ளுக்குரி தனித்துலொன பதிவுக்ைக்கு ற்றும் டவுச்பசொல்ணயப்

Registration ID) உருலொக் அனுதியில்ணய.

பன்படுத்தி ற்னநல பதிவிட்ட தங்ரது விலங்ணர பொர்ணலயிடவும்
பசய்யொம். தங்ரது எருமுணமப் பதிவு

முலர்ளிடநொ பகிர்ந்து பொள்ர கூடொது.
6.

(One Time

, புதுப்பிக்வும்

, டவுச் பசொல்லிணன நலறு ேபரிடநொ

எரு முணமப்பதிவு ன்பது ந்தபலொரு பதவிக்ொன விண்ைப்பம் அல்ய

(அ)

.

இது

விண்ைப்பதொர்ளின் விலங்ணரப் பபற்று அலர்ளுக்கு தன்விலப் பக்ம் என்றிணன
உருலொக் ட்டுந பன்படும்

.

ந்தபலொரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக் விரும்பும்

விண்ைப்பதொர்ள், அறிவிக்ணயில் “Apply” ன்ம உள்ளீடு லழிந நிந்தப்பதிவுக்குரி
பனொரர் குறியீடு ற்றும் டவுச்பசொல் ஆகிலற்ணம உள்ளீடு பசய்து விண்ைப்பிக்
நலண்டும்.
7.

விண்ைப்பதொர்ள் தொங்ள் விண்ைப்பிக் விரும்பும் பதவியின் பபண பதரிவு பசய்

8.

புலைப்தடம் ற்றும் லைதொப்தம் ததிமற்நம் தசய்து குறித்ழிமுலநைளின் தடி புலைப்தடம்

நலண்டும்.

ற்றும் லைதொப்தம் ததிமற்நம் தசய்யுொறு அறிவுறுத்ப்தடுகிநொர்

(விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள் பத்தி2 –N, O ற்றும் P க் ொண்)
9.

புணப்படம், குறிப்பிட்ட ஆலைங்ள் ற்றும் ணபொப்பம் இல்யொல் அனுப்பப்படும்
இணைலழி விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும்.

.
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10. இணைலழி விண்ைப்பத்தில் சிய தரங்ள் திருத்த இயொது. னநல, விண்ைப்பதொர்ள்
மிகுந்த லனத்துடன் விலங்ணரப் பதிவு பசய்யுொறு அறிவுறுத்தப்படுகிமொர்ள்

இணைலழியில் சர்ப்பிக்ப்பட்ட விண்ைப்பத்தில் , விண்ைப்பதொர்ளின் விலங்ள்
இறுதிொனணலொக் ருதப்படும் .

.

இணைலழி விண்ைப்பம் சர்ப்பிக்ப்பட்ட பின்பு

திருத்தம் நொரி நதர்லொணைத்தில் பபமப்படும் ந்தபலொரு நொரிக்ணயும்
பரிசீலிக்ப்படொட்டொது.
11. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு

அ) விண்ைப்பத்ணத இணை லழியில் அனுப்பிபின், விண்ைப்பதொர்ள் PDF முணமயில்
தங்ள் விண்ைப்பத்ணத அச்சிட/ நசமிக் முடியும்.

ஆ) விண்ைப்பதொர்ளுக்கு விண்ைப்ப ேல் நதணலப்பட்டொல், பனொரர் குறியீடு ற்றும்
டவுச் பசொல்ணய பன்படுத்தி அச்சிட்டுக் பொள்ரயொம்
பொள்ரயொம்.

/ பதிவிமக்மும் பசய்து

இ)இணைதர விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்யது நலறு ந்தவிதொன ஆதொ
ஆலைங்ணரயும் நதர்லொணைத்திற்கு அனுப்ப நலண்டொம்

. விண்ைப்பதொர்ள்,

நதர்வுக்குப்பின் அடுத்த ட்ட பதரிவிற்கு லரும் பபொழுது ட்டுந விண்ைப்பம் ற்றும்
சொன்றிதழ்ள் சரிபொர்க்ப்படும்.

(விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள்” பத்தி - 2–ல் உள்ரலொறு)
15. ஆலைங்ள் பதிநலற்மம்

விண்ைப்பதொர்ரொல் இணைலழி விண்ைப்பத்தில் பதரிவிக்ப்பட்ட விலங்ணர உரிண

நொல்ணர உறுதிப்படுத்துலதற்ொன சொன்றிதழ் /ஆலைங்ணர நதர்லொணைம் நொரும்

நேத்தில் பதிநலற்மம் பசய் நலண்டும். உரி நேத்தில் சொன்றிதழ்ணர பதிநலற்மம் பசய்ப்படொத
விண்ைப்பதொர்ளின் விண்ைப்பொனது நிொரிக்ப்படும்.

(விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமள்” பத்தி -13 –ல் உள்ரலொறு)
16. விண்ைப்பம் சர்ப்பிப்பதற்ொன இறுதி ேொள்
இணைலழி மூயம்

04. 04 . 2021 அன்று இவு 11.59 ணி லண விண்ைப்பிக்யொம் . பின்னர்

அச்நசணல நிறுத்தப்படும்.

(நலும் கூடுதல் தலல்ளுக்கு நதர்லொணைத்தின்“விண்ைப்பதொர்ளுக்ொன விதிமுணமணர”
நதர்லொணைத்தின் இணைதர முலரிொனwww.tnpsc.gov.in-ல் ொையொம்)
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றுப்பு
இணைக்ல்வி தகுதிக்ொன அசொணைள் தமிழ்ேொடு அசுப் பணிொரர்
நதர்லொணைத்தின் இணைதரத்தில் உள்ரன

. னினும்

,

விண்ைப்பதொர்ள்

இத்நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபொது இணைக்ல்வி தகுதிக்ொன அசொணைள்
இத்நதர்விற்ொன விரம்ப அறிவிக்ண பலளியிடப்பட்ட ேொளிநயொ அல்யது அதற்கு
முன்நபொ இணைக்ல்வி நதனும் இருப்பின் அது குறித்த தலணய விண்ைப்பத்தில்
பதரிவித்தும்,நலும் சொன்றிதழ்ள் பதிநலற்மம் பசய்யும் நபொது அவ்லசொணைணரயும்
நசர்த்து சர்ப்பிக் நலண்டும்
விண்ைப்பம் நிொரிக்ப்படும் .

.

இவ்லொறு பசய்த் தலறினொல் விண்ைப்பதொரின்
இத்நதர்வின் விரம்ப அறிவிக்ண ேொளிற்கு பின்பு

பலளியிடப்பட்ட இணைக்ல்வி தகுதிக்ொன அசொணைள் ற்றுக்
பொள்ரப்படொட்டொது.
பசயொரர்

22

gpw;nrh;f;if -I
The following qualifications are declared as equivalent.
S.No
1.

G.O. in which ordered

Qualification
ைொந்தி கிொ ஊைக் ைல்வி ைைத்ொல் ங்ைப்தடும்
“ைொதி ற்றும் லைத்றி நுட்தவில் தட்டத்திலண

அசொல (நிலன) ண்.299,

” தணிொபர் ற்றும் நிருொைச்
(Diploma in Khadi and Handloom Technology) சீர்திருத்த் துலந, ொள்
―துணிநூல் தொழில்நுட்தவில் தட்டம்

”

ற்றும் 18.12.1998.
“லைத்றி நுட்தவில் தட்டத்திற்கு ” (Diploma in
அசு ஆல (நிலன) ண்.
Textile Technology and Diploma in Handloom
71, தணிொபர் ற்றும்
Technology ) இலொை அங்கீைரிக்ைப்தடுகிநது.

நிருொைச் சீர்திருத்த் (ஆர்)

2.

3.

துலந, ொள் 04.07.2002.
(i) B.Tech (Textile Technology) in Anna G.O.(Ms).No.178, Higher
University, Bharathiar University , Madras Education (J1) Department,
University and Periyar University is dated 17.07.2015.
equivalent to Diploma in Handloom
Technology obtained from the Indian
Institute of Handloom Technology, Salem or
Varanasi or from any other recognised
Institute of Handloom Technology.
(ii) B.E (Textile Technology) Bharathidasan
University and Madras University is
equivalent
to
Diploma
in
Textile
Manufacture
obtained
from
the
Technological Diploma Examination Board,
Chennai or the State Board of Technical
Education and Training, Tamil Nadu.
(i)

Diploma in Textile Technology with
Maintenance of Textile Machineries offered
by State Board of Technical Education,
Tamil Nadu is equivalent to Diploma in
Handloom Technology obtained from Indian
Institute of Handloom Technology, Salem or
Varanasi or from any other recognized
Institute of Handloom Technology.

G.O.(Ms).No.57,
Handloom, Textiles and
Khadi (E2) Department,
dated 22.03.2018
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4..

(i) Diploma
in
Textile
Manufacturing
(Sandwich) offered by State Board
Technical Education and Training,Tamil
Nadu is equivalent to Diploma
in
Handloom Technology obtained from Indian
Institute of Handloom Technology, Salem or
Varanasi or from any other recognized
Institute of Handloom Technology.

G.O.(Ms).No.57,
Handloom, Textiles
and
Khadi
(E2)
Department, dated
22.03.2018

(ii) B.Sc., Textile offered by Madurai Kamaraj
University is equivalent to Diploma in Textile
Manufacture
obtained
from
the
Technological Diploma Examination Board,
Chennai or the State Board of Technical
Education and Training, Tamil Nadu.
(ii) B.Tech (Textile Technology) offered by
Anna University, Bharathiar University,
Madras University and Periyar University is
equivalent
to
Diploma
in
Textile
Manufacture
obtained
from
the
Technological Diploma Examination Board,
Chennai or the State Board of Technical
Education and Training, Tamil Nadu.
(iv) B.E (Textile Technology) offered by
Bharathidasan University and Madras
University is equivalent to Diploma in Textile
Manufacture
obtained
from
the
Technological Diploma Examination Board,
Chennai or the State Board of Technical
Education and Training, Tamil Nadu.

Qualification
The Diploma in Civil Engineering
awarded by the College of Military
Engineering, Pune, be recognised for
the purpose of recruitment of
Ex-Servicement to posts in Public
Services.

G.O. in which ordered
G.O.(Ms.) No.299, Personnel and
Administrative Reforms (R) Department,
dated 18.12.1998
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gpw;nrh;f;if –II
TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
PAPER – I
CIVIL ENGINEERING (DIPLOMA STANDARD)

Objective Type
SUBJECT CODE: 299
UNIT - I: ENGINEERING MECHANICS
Direct Stresses and strains (Tensile and compressive) due to Axial forces –
Deformation of elastic bar due to uni-axial force - Shear force and bending moment
diagrams for statically determinate beams - Geometrical properties of sections Stresses in beams due to bending – Stresses in shafts due to torsion – Pin jointed
perfect frames with vertical loads on nodal points (method of joints only).
UNIT - II: MECHANICS OF STRUCTURE
Deflection of cantilever and simply supported beams – Shear force and bending
moment diagrams for statically indeterminate structures (Propped cantilever, Fixed
Beams, continuous beams, Non-sway Portal frames) using Mohr’s theorems and
moment distribution method. Euler’s and Rankin’s formula for columns – Stresses due
to eccentric loads – combined stresses due to direct loads and bending moments in
rectangular sections.
UNIT - III: CONSTRUCTION MATERIALS & CONSTRUCTION PRACTICE
Bricks, Tiles, Cement, Fine Aggregate, Coarse Aggregate, Timber, Ply wood, Steel,
Glass, Plastics, PVC, UPVC, Paints, Mortars, Concrete – Different types, qualities,
requirements, standard specifications, Admixtures for cement mortar and concrete.
Different types of Foundations, Masonry, Floors, Roofs, Doors and Windows,
Weathering Course, Damp proof course, Plastering, Painting, Colour Washing –
Specifications for different works.
UNIT - IV: TRANSPORTATION ENGINEERING
Roads – Different types – methods of formation of water bound macadam, bituminous
and concrete roads – Hill roads – Requirements – Camber, gradient, super elevation,
carriage way, pavements, drainage system, sight distance etc., Traffic Engineering,
Bridges – Classification of bridges – Site selection and alignment – Foundation,
substructure and super-structure. Sub-grade soil – Soil mass as a three phase system
– Grain size classification - Atterberg limits – IS Classification of soils–Compaction –
Shear strength – Road Arboriculture – Express Highways – Rapid Transport System.
UNIT - V: HYDRAULICS
Measurement of pressure in liquids – Pressure distribution and total pressure on
immersed surfaces – Types of flow (Laminar, turbulent, steady, unsteady, uniform,
nonuniform) – Flow through pipes –Losses – Hydraulic gradient and total energy
lines. Bernoullis theorem – use of Orifice, Mouthpiece, Orifice meter and
Venturimeters – Flow through channels – Bazin’s and manning’s formula –
Economical sections for open channels, Pumps – Reciprocating pumps – Centrifugal
pumps – Characteristics – Discharge – Power and efficiency, Ground water – Types
of well – Test for yield of wells.
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UNIT - VI: SURVEYING
Types of Surveys –Chain surveying – Compass surveying – Levelling – Contour
surveying –Theodolite surveying – Trignometrical levelling – Tacheometry – Field
work – Simple problems. Curves, Global Positioning System (GPS), Remote sensing
– Photogrammetric Surveying and Hydrographic Surveying,Total Station and
Geographical Information System (GIS).
UNIT - VII: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND POLLUTION CONTROL
Sources of water – Conveyance of water – Treatment of water – Quality of water –
Tests on water –Distribution systems – Sewers – Collection and conveyance of
sewage– Sewer Appurtenances – Drainage arrangements and Sanitary fittings in
buildings –Treatment and disposal of sewage, Solid waste Management.
Environmental pollution – Air – water – Soil – Noise - Pollution Control.
UNIT - VIII: ESTIMATING AND COSTING
Systems of taking out quantities – Trade and Group systems – Material requirement
for different items of works – Preparation of data for works – Report writing –
Valuation of buildings and properties – Fixation of rents – Approximate estimates –
Detailed estimate and Abstract estimate for buildings, well, sump, septic tanks,
compound wall, roads etc.
UNIT - IX: STRUCTURAL ENGINEERING
Reinforced cement concrete structure – Analysis and design of singly and Doubly
reinforced rectangular and T-beam sections – Cantilever, simply supported,
continuous beams – One way and two way slabs – Lintels and sunshades –
Staircases – Rectangular and circular short columns – Isolated column footings. (All
designs by Limit State Method only). Steel structures – simple beams –Tension and
compression members – simple columns.
UNIT - X: CONSTRUCTION MANAGEMENT
Planning of a project – Factors to be considered – Project reports – Organization
structure on construction departments – Construction planning – CPM and PERT
networks – Contracts – Tenders and Tender documents – Bill- Supervision and
Quality control – Safety measures in construction sites – Banking practice – Cash flow
diagrams. Entrepreneurship, Ethics in Engineering, Use of computers – Information
Management, Financial Management, Disaster Management – Types of Natural
calamities – Causes for major disaster – Preparedness – Response and Recovery.
**************
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ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP
(DIPLOMA STANDARD)
SUBJECT CODE: 323
UNIT – I: ENGINEERING MECHANICS
Simple Stresses and Strain – Stress and Strain – Modulus of Elasticity /
Elastic constants – Application of stress and strain in engineering field –
Behaviour of ductile and brittle material – Loads – Shear Force and
Bending Moment – Geometrical properties of sections – Centroid –
Moment of Inertia – Stress in Beams and Shafts – Stresses in Beams due
to bending – Stress in shafts due to torsion – Pin Jointed Frames Analytical Method – Graphical Method.
UNIT – II: BUILDING MATERIALS & CONSTRUCTION
Properties, characteristics, strengths, manufacturing, components &
applications of materials & methods of construction & detailing for the
following:
Stone – Brick & Clay Products – Lime – Cement – Timber – Concrete –
Ferrous and Non-Ferrous Metals – Glass – Plastics – Asphalt, Sealants &
Adhesives – Protective and Decorative Coatings – Water Proofing and
Damps Proofing Materials – Rural Building Materials(Bamboo, Soil, etc.).
UNIT – III: HISTORY & THEORY OF ARCHITECTURE
History of Architecture
Egyptian Architecture – Greek Architecture – Roman Architecture – Early
Christian & Byzantine Architecture – Gothic Architecture – Renaissance
Architecture.Indian Architecture –
Buddhist Architecture,
India.Modern

Indus

Valley

Civilization,

Hindu Architecture – Islamic Architecture in

Architecture,

Post

Modernism,

Deconstructivism

Contemporary World Architecture.
Theory of Architecture
Definition of Architecture – Architecture as satisfying functional, aesthetic
& psychological human needs.Elements of Architecture – Form, Space,
Light, colour, etc.Principles of Architecture – Proportion, Balance, Scale,
Symmetry, etc.
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UNIT – IV: STRUCTURAL ENGINEERING
Slope and Deflection of Beams – Propped Cantilevers – Fixed Beams –
Arches – Continuous Beams – Theorem of Three Moments – Continuous
Beams – Moment Distribution Method – Columns and Struts – Combined
Bending and Direct Stresses
– Earth Pressure and Retaining Walls – Working Stress Method Design of
Beams for Flexure by L.S.M – Design of T-Beams and Continuous Beams
by L.S.M – Design of Beams for Shear by L.S.M – Design of Oneway Slabs
by L.S.M - Design of Twoway Slabs by L.S.M - Design of Staircases by
L.S.M - Design of Columns by L.S.M - Design of Column Footings –
Design of Simple Beams – Design of Tension Members – Design of
Compression Members – Design of Welded Connections.
UNIT – V: ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Sources of Water – Collections and Conveyance of Water – Quality of
Water – Treatment of Water – Distribution System – Appurtenances and
Maintenance of Water Lines – Collections and Conveyance of Sewage –
Treatments and Disposal – Environmental Pollution and Control –
Industrial Waste Water Treatment and Solid Waste Disposal – Land,
Water & Air Pollution.
UNIT – VI: BUILDING SERVICES
Water Supply & Sewage Disposal, Mechanical Systems – Pumps & Motors,
Electrical Systems – Generation & Distribution, Ventilation & Lighting, Air
Conditioning – Principles, systems & applications, Vertical Transportation
systems, Fire Hazards, Safety & Design Regulations, Acoustics.
UNIT – VII: SITE SURVEY & PLANNING
Chain Surveying – Compass Surveying – Plane Table Surveying –
Levelling – Theodolite – Contouring – Minor Instruments.
Site Drawings – Site marking, Importance & procedures for making site
drawings & dimensioning.
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UNIT – VIII: SPECIFICATION & ESTIMATION
Stages of Detailed Estimate – Measurements & Material Requirement –
Specification & Report Writing – Approximate Estimates – Areas and
Volumes – Data – Valuation – Detailed Estimate.
UNIT – IX: TOWN PLANNING
Town Planning Principles – Road and Street Planning – Housing –
Economy, Society, Environment and Transport Policy and Planning –
Town Planning Rules, Building Bye-Laws & Development Control Rules.
UNIT – X: COMPUTER AIDED DRAFTING & VISUALIZATION
2D & 3D Drafting & Visualization - Using AutoCAD, etc– Setting limits and
creating entities like LINE, ARC, CIRCLE etc – Editing the drawing with
edit commands like TRIM, FILLET, COPY, MOVE etc., Creating 2D building
working drawings.
Visualization using SKETCH UP, 3DMAX, etc.
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HANDLOOM TECHNOLOGY / TEXTILE TECHNOLOGY/
TEXTILE MANUFACTURE (DIPLOMA STANDARD)
SUBJECT CODE: 339
UNIT- I: FIBRE PROPERTIES AND MAN-MADE FIBRE SPINNING
i) Properties of textile fibres
ii) Classification of Textile fibres – vegetable, animal, mineral, regenerated,
synthetic
iii) Microscopic, physical and chemical test methods for fibre identification
iv) Physical & Chemical properties of Vegetable fibres – Cotton, Jute, linen
v) Physical & Chemical properties of Animal fibres – Wool, Silk
vi) Physical & Chemical properties of Regenerated Cellulosic fibres –
Viscose and Acetate Rayon, Cuprammonium Rayon
vii) Physical & Chemical properties of Synthetic fibres – Polyester, Nylon
viii) Requirements of fibre forming polymers
ix) Spinning of Polymers - Melt Spinning, Wet spinning, Dryspinning
x) Post Spinning Operations – Drawing, Crimping, Heat setting,
Texturisation and spin finish application
UNIT- II: SPUN YARN FORMATION
i) Ginning – Principle, machines and gin out-turn.
ii) Objectives / Principles of opening, cleaning and mixing/blending
machines
iii) Working mechanisms of blowroom, card, drawframe, comber, comber
preparatory, speedframe, ringframe, doubling machinery.
iv) Salient features of blowroom, card, drawframe, comber, comber
preparatory, speedframe, ringframe, doubling machinery.
v) Working principles and features of open end spinning machines – rotor,
air jet and air vortex
vi) Norms and Critical settings related to quality / production in spinning
machinery.
vii) Yarn conditioning, reeling, bundling and baling
viii) Maintenance of spinning machines
UNIT- III: TEXTILE CALCULATIONS
i) Calculations of speed, draft, hank, production and efficiency in spinning
machines.
ii) Production and efficiency calculations in Winding, Warping, Sizing and
Weaving
iii) Indirect count systems –English, French, Worsted, linen and metric
iv) Directcountsytems – Tex and Denier.
v) Conversion of yarn count from one system to other -Within Indirect,
within Direct systems
vi) Conversion of yarn count from indirect to direct systems and vice versa
vii) Resultant count of folded yarn, Average count, Yarn Costing
viii) Reed and heald calculations; Fabric cover, Fabric Costing.
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UNIT- IV: FABRIC FORMATION
i) Objectives of preparatory processes
ii) Preparatory processes for handloom industry
iii) Warp winding - random and precision winding, winding drum
parameters
iv) Stop motions, yarn clearers, tensioners and knotters/splicers
v) Warping –Types of warping, Creels, Length measurement, stop motion
vi) Working principles of Pirn winders
vii) Sizing –Ingredients, Size recipes for cotton, silk and blends of cotton
with polyester and viscose.
viii) Principles of Drawing-in and Denting.
ix) Primary, Secondary and Tertiary motions of loom, Loomtiming diagram.
x) Tappet, Dobby and Jacquardshedding, Handloom shedding motion, Drop
Box mechanism.
xi) Features of Pit loom, raised pit loom, frame loom, semi-automatic loom
and improved handlooms.
xii) Principles of Shuttleless Weft insertionsystems.
xiii) Maintenance of shuttle and shuttleless looms
xiv) Fabric defects – causes and remedies
UNIT- V: FABRIC STRUCTURE
i) Elements of woven fabric design – weave, draft and peg plan
ii) Construction of Weaves - Plain weave and its derivatives, Regular and
Modified Twills, Sateen and Satin, Crepe, Honey comb, Brighton honey
comb, Mock-leno, Huck-a-back, Bedford cords, Welt, pique, backed cloth,
Double Cloth, Triple Cloth, Tubular cloth, damask, tapestry, patent satin.
iii) Extra warp and Extra weft figuring
iv) Terry Pile – 3 pick, 4 pick, 5 pick and 6 pick terry weaves.
v) Cut Pile – Velvets and Velveteens.
vi) Gauze and Leno structures
vii) Colour and Weave Effect
viii) Computer Aided Textile Designing (CATD) – Photoshop, Coreldraw,
Paintshop Pro and CATD softwares
UNIT - VI: CHEMICAL PROCESSING
i) Preparatory processes – Desizing, Scouring and Bleaching – Objectives,
Machines and Methods
ii) Mercerisation – Objectives, Machines and Methods
iii) Dyeing techniques for cotton, silk and blends– Direct, Reactive, Vat,
Acid, Basic and Disperse dyes.
iv) Batchwise and Continuous dyeing. Dyeing machines.
v) Styles of printing – Direct, Resist, Discharge.
vi) Printing techniques – Roller, Rotary Screen, Flat bed.
vii) Mechanical and chemical finishing – calendaring, anti-shrink, resin
finish, water repellent finish, flame retardant finish.
UNIT - VII: KNITTING, GARMENTS & MODERN DEVELOPMENTS IN
HANDLOOMS
i) Knitting - Yarn quality requirements, principles of weft and warp knitting
ii) Basic weft and warp knitted structures and itsproperties – plain, rib,
interlock and purl.
iii) Garments - Pattern making, Spreading, Cutting, Sewing
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iv) Developments in Handlooms – Solid border weaving, multiple putta
weaving, pneumatic / electrical lifting devices for jacquard, electronic
jacquard for handlooms.
UNIT - VIII: TESTING & QUALITY CONTROL
i) Important terms in Textile quality control – Mean, Median, Mode, SD, SE
and CV.
ii) Calculations related to test of significance.
iii) Control charts and their applications in textile quality control.
iv) Sampling techniques – objectives and types of sampling
v) Humidity control – Standard and Testing atmosphere, Measurement of
Relative Humidity.
vi) Measurement of fibre length, strength , fineness,maturity and trash
vii) Determination of yarn count, twist – Twist per unit length, twist
multiplier; strength - CSP, RKM; elongation, hairiness, Evenness
viii) Determination of fabric strength, stiffness, handle, drape, thickness,
GSM, crease resistance, abrasion resistance, pilling resistance, air / water
permeability, dimensional stability.
ix) Determination of fastness to washing, rubbing, light.
x) Inspection and Merchandising.
UNIT- IX: NONWOVENS, TECHNICAL TEXTILES& HANDLOOM FABRICS
i) Classification of Nonwovens - Mechanical,Thermal and Chemical bonded
fabrics
ii) Technical Textiles- Belts, Tyre-cords, Coatedabrasives, Airbags, Flame
Resistant fabrics, Ballistic protective fabrics, Geotextiles, Medical Textiles.
iii) Quality Particulars of handloom fabrics – Sarees, dhotis, angavastrams,
bedsheets, towels, lungies, fabrics reserved for exclusive production on
handlooms.
iv) Traditional handloom Saris – Banaras, Kanchipuram, Jamdhani,
Paithani, Chanderi, Patola, Sungudi, Ikats of Andhrapradesh and Orissa.
UNIT- X: TEXTILE MILL MANAGEMENT
i) Plant location, lay out, material handling in textile mills
ii) Selection and balancing of preparatory machines and looms
iii) Costing – Elements, Balance sheet, Profit& LossAccount
iv) Production, Planning& Control.
v) Total Quality Management, Management Information System.
vi) Human Resources management – Selection, recruitment, training,
Industrial relations and Labour laws
vii) Role of BIS, AEPC, HEPC, IIHT, WSC, Textile Committee, Textile
Commissioner Office.
viii) New Textile Policy.
ix) Pollution Control: Types - Air, Water, Noise; Characteristics of Effluent
and Effluent treatment of Wet Processing industry
x) Energy audit and conservation.
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PAPER-II
GENERAL STUDIES (H.S.C STANDARD)
OBJECTIVE TYPE
SUBJECT CODE: 003
UNIT-I GENERAL SCIENCE:
Physics: Nature of Universe-General Scientific laws-Inventions and discoveries-National
scientific laboratories-Mechanics and properties of matter-Physical quantities, standards and
units-Force, motion and energy-Magnetism, electricity and electronics -Heat, light and sound.
Chemistry-Elements
insecticides.

and

Compounds-Acids,

bases

and

salts-Fertilizers,

pesticides,

Botany-Main Concepts of life science-Classification of living organism-Nutrition and dieteticsRespiration.
Zoology-Blood and blood circulation-Reproductive system-Environment, ecology, health and
hygiene-Human diseases including communicable and non – communicable diseases prevention and remedies-Animals, plants and human life.
UNIT-II. CURRENT EVENTS
History-Latest diary of events-national - National symbols - Profile of States-Eminent persons
& places in news-Sports & games-Books & authors - Awards & honors’-India and its
neighbours
Political Science-1. Problems in conduct of public elections-2. Political parties and political
system in India-3. Public awareness & General administration-4. Welfare oriented govt.
schemes, their utility
Geography--Geographical landmarksEconomics-- Current socio-economic problems
Science-Latest inventions on science & technology
UNIT- III. GEOGRAPHY
Earth and Universe-Solar system-Monsoon, rainfall, weather & climate-Water resources --rivers in India-Soil, minerals & natural resources-Forest & wildlife-Agricultural patternTransport including surface transport & communication-Social geography – population-density
and distribution-Natural calamities – Disaster Management.
UNIT - IV. HISTORY AND CULTURE OF INDIA AND TAMIL NADU
Indus valley civilization-Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas-Age of Vijayanagaram
and the bahmanis-South Indian history-Culture and Heritage of Tamil people-India since
independence-Characteristics of Indian culture-Unity in diversity –race, colour, language,
custom-India-as secular state-Growth of rationalist, Dravidian movement in TN-Political parties
and populist schemes.
UNIT-V. INDIAN POLITY
Constitution of India--Preamble to the constitution- Salient features of constitution- Union,
state and territory- Citizenship-rights amend duties- Fundamental rightsFundamental
duties- Human rights charter- Union legislature – Parliament- State executive- State
Legislature – assembly- Local government – panchayat raj – Tamil Nadu- Judiciary in India –
Rule of law/Due process of law— Elections- Official language and Schedule-VIII- Corruption in
public life- Anti-corruption measures – CVC, Lok-adalats, Ombudsman, CAG - Right to
information- Empowerment of women- Consumer protection forms.
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UNIT-VI. INDIAN ECONOMY
Nature of Indian economy- Five-year plan models-an assessment-Land reforms & agricultureApplication of science in agriculture-Industrial growth-Rural welfare oriented programmersSocial sector problems – population, education, health, employment, poverty-Economic trends
in Tamil Nadu
UNIT-VII. INDIAN NATIONAL MOVEMENT
National renaissance-Emergence of national leaders-Gandhi, Nehru, Tagore-Different modes
of agitations-Role of Tamil Nadu in freedom struggle Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar &
others.
UNIT-VIII. APTITUDE & MENTAL ABILITY TEST (S
SSLC STANDARD)
Conversion of information to data - Collection, compilation and presentation of data - Tables,
graphs, diagrams - Analytical interpretation of data - Simplification-Percentage - Highest
Common Factor (HCF) - Lowest Common Multiple (LCM) - Ratio and Proportion - Simple
interest - Compound interest – Area – Volume -Time and Work - Logical Reasoning - Puzzles
– Dice -Visual Reasoning - Alpha numeric Reasoning - Number Series.
----------------
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