தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்
ததர்வாறணயம்
விளம் பர எண்: 630
அறிவிக்றக எண் 26/2022

நாள் : 15.09.2022

ஒருங் கிணைந் த குடிணைப் பைிகள் ததர்வு-III (ததொகுதி-IIIA) பணிகளில் அடங் கிய
கீழ் க்காணும் பதவிகளுக்கான காலிப் பணியிடங் களில் நேரடி ேியமனம் செய் வதற் கான
எழுத்துத்

நதர்விற் கு

14.10.2022

அன் று

வரர

இரணய

வழி

மூலம்

மட்டுநம

விண்ணப் பங் கள் வரநவற் கப் படுகின் றன.

எச்சரிக் ணக
 நதர்வாரணயத்தின் சதரிவுகள் அரனத்தும் விண்ணப் பதாரரின் தர வரிரெப் படிநய
நமற் சகாள் ளப் படுகின் றன.
 சபாய் யான வாக்குறுதிகரளெ் சொல் லி, தவறான வழியில் நவரல வாங் கித் தருவதாகக்
கூறும்

இரடத்தரகர்களிடம்

விண்ணப் பதாரர்கள்

மிகவும்

கவனமாக இருக்குமாறு

நேர்ரமயற் றவர்களால்

விண்ணப் பதாரர்களுக்கு

எெ்ெரிக்கப் படுகின் றனர்.
 இது

நபான் ற

தவறான

மற் றும்

ஏற் படும் எவ் வித இழப் புக்கும் நதர்வாரணயம் எே்தவிதத்திலும் சபாறுப் பாகாது.
 இரணயவழி

விண்ணப் பத்தில்

விண்ணப் பதாரநர
இரணயவழியில்

முழுப்

குறிப் பிடப் படும்
சபாறுப் பாவார்.

விண்ணப் பிக்கும் சபாழுது,

விண்ணப் பித்த

அரனத்துத்

இரணயெ்நெரவ

தகவல் களுக்கும்

விண்ணப் பதாரர்,

ஏநதனும்

தவறு

நதர்விற் கு

ஏற் படின் ,

ரமயங் கரளநயா,

தாங் கள்

சபாதுெ்

நெரவ

ரமயங் கரளநயா குற் றம் ொட்டக் கூடாது. விண்ணப் பதாரர் பூர்த்தி செய் யப் பட்ட
இரணயவழி

விண்ணப் பத்திரன

ொன் றிதழ் களுடன்

இறுதியாக

[பிற் தசர்க்ணக-II-இல்

ெமர்ப்பிக்கும்

கொை்க]

ேன் கு

முன் னர்,

ெரிபார்த்த

உரிய

பின் னநர

ெமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறார்.
 விண்ணப் பதாரர்கள்
அவ் விண்ணப் பத்தில்

இரணயவழி

விண்ணப் பத்ரத

சதரிவிக்கப் பட்ட

அரனத்து

ெமர்ப்பிக்கும்

உரிரம

நபாது

நகாரல் களுக்கும்

/

விவரங் களுக்கும் ஆதாராமாக உரிய ொன் றிதழ் கரள / ஆவணங் கரள கட்டாயமாக
பதிநவற் றம் செய் ய நவண்டும் . விண்ணப் பதாரர்கள் இரணய வழி விண்ணப் பத்தில்
நதரவயான ொன் றிதழ் கள் பதிநவற் றம் செய் யப் பட்டுள் ளனவா என் பரத உறுதி செய் து
சகாள் ள நவண்டும் .
 விண்ணப் பதாரர்கள் இந்த நேரடி ேியமனத்திற் கு இரணயவழி மூலம் விண்ணப் பிக்கும்
முன்

இே் த

அறிவிப் பில்

சகாடுக்கப் பட்டுள் ள

அரனத்து

தகவல் /

வழிமுரறகள் /

வழிகாட்டு சேறிமுரறகள் மற் றும் நதர்வாரணயத்தின் ”விண்ணப் பதாரர்களுக்கான
அறிவுரறகள் ”

ஆகியவற் ரற

ேன் கு

படிக்குமாறு

அறிவுறுத்தப் படுகிறார்கள் .

இரணயவழி விண்ணப் பத்திரன ெமர்ப்பிப் பதுத் சதாடர்பாக ஏநதனும்

ெே்நதகம்

இருப் பின் நதர்வாரணயத்தின் சதாரலப் நபசி மற் றும் மின் னஞ் ெல் மூலமாக நபாதிய
கால

அவகாெத்திற் கு

விண்ணப் பதாரர்கள்

முன் னர்
இரணயவழி

சதளிவுபடுத்திக்சகாள் ளலாம் .
விண்ணப் பத்தில்

நமலும்

சகாடுக்கப் பட்டுள் ள

வழிமுரறகரள பின் பற் றுமாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறார்கள் .
1. ஒரு முறைப் பதிவு:
விண்ணப் பதாரர்கள்

பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய்

நூற் று ஐம் பது மட்டும் )

செலுத்தி தங் களது அடிப் பரட விவரங் கரள இரணயவழி ேிரே்தரப் பதிவு மூலமாக (OTR)
கட்டாயமாக பதிவு செய் து சகாள் ள நவண்டும் . இே் த ேிரே்தர பதிவு முரறயில் பதிவு
செய் த

விண்ணப் பங் கள்

பதிவு

செய் த

ோளிலிருே்து

5

வருட

காலங் களுக்கு

2
செல் லத்தக்கதாகும் . அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டணத்ரதெ் செலுத்தி புதுப் பித்துக்
சகாள் ள நவண்டும் . ஒரு முரறப் பதிவானது எே்த ஒரு பதவிக்கான விண்ணப் பமாக
கருதப் படமாட்டாது. விண்ணப் பதாரர் நதர்வு எழுத விரும் பும் ஒவ் சவாரு நதர்விற் கும்
தனித்தனிநய இரணய வழியில் விண்ணப் பிக்க நவண்டும் . ஒரு முரறப் பதிவுக்கான
பதிவுக் கட்டணம் இே் த ேியமனத்திற் கான விண்ணப் பம் / நதர்வுக் கட்டணம் அல் ல.
விண்ணப் பதாரர்கள்

இத்நதர்வுக்கான

ேிர்ணயிக்கப் பட்ட

நதர்வுக்

கட்டணத்ரதெ்

செலுத்த நவண்டும் . விண்ணப் பதாரர் தங் களுரடய ஒரு முரறப் பதிவுடன்

ஆதார்

எண்ரண இரணப் பது கட்டாயமாகும் .
[நமலும் விவரங் களுக்கு “விண்ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் ” பத்தி-2(B) & 2(C)-ஐ காண்க]

2. காலிப் பணியிடங் கள் பை் றிய விவரங் கள் :
பணியின் பபயர்
மை் றும்
பணிக் குறியீட்டு
எண்

பதவியின் பபயர் மை் றும்
பதவிக் குறியீட்டு எண்

காலிப்
பணியிடங் களின்
எண்ணிக் றக

தமிழ் நொடு

கூட்டுறவு சங் கங் களில் இளநிணல

கூட்டுறவு

ஆய் வொளர், கூட்டுறவுத் துணற

14

சொர்நிணலப்

(குறியீட்டு எை் 1095)

ரூ. 20,600 –

பைி

பை்டக கொப் பொளர், நிணல – II,
ததொழில் ைற் றுை் வர்த்தகத் துணற

(குறியீட்டு எை் 1098)

சம் பள
ஏை் ை முறை

75900
(நிறை-10)

தமிழ் நொடு

1

அணைச்சுப் பைி

குறிப் பு:
அறிவிக்கபட்ட காலிப் பணியிடங் களின்
எண்ணிக்ரக நதாரயமானதாகும் .
மாற் றத்துக்கு உட்பட்டதாகும்
[விண்ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 11-A-ஐ காண்க].

இரவ

3. காலிப் பணியிடங் களுக் கான பகிர்மானப் பட்டியை் :

ஆ.தி. ( தப.)

1

1

1

1

1

1

2

1

14

-

-

-

-

1

-

-

-

1

தைொத்தை்

ஆ.தி. (தபொ.)

-

மி.பி.வ/சீ.ை (தப.)

-

மி.பி.வ/சீ.ை (தபொ.)

-

பி.வ. (இ.அ) (தப.)(த.வ.க.)

பை்டக
கொப் பொளர்,
நிணல – II,
ததொழில்
ைற் றுை்
வர்த்தகத்
துணற

1

பி.வ. (இ.அ) (தபொ.) (மு.இ)

1

பி.வ. (இ.அ) (தபொ.) (த.வ.க.)

2

தபொது.பி (தப.) (ஆ.வி)

தபொது.பி (தபொ.) (த.வ.க.)

கூட்டுறவு
சங் கங் களில்
இளநிணல
ஆய் வொளர்,
கூட்டுறவுத்
துணற

பதவியின் தபயர்

தபொது.பி (தப.)

தபொது.பி (தபொ.)

இட ஒதுக்கீடு விதி இத்பதரிவிை் கு பபாருந் தும் .

3
விரிவொக் கை் :
தபொது.பி-தபொதுப் பிரிவு; பி.வ (இ.அ) - பிற் படுத் தப் பட்ட வகுப் பினர் (இஸ்லொமியர் அல் லொதவர்);
மி.பி.வ./சீ.ை.–மிகவுை் பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர் / சீர் ைரபினர், ஆ.தி.–ஆதிதிரொவிடர்
[தபொ.-தபொது; த.வ.க.-தமிழ் வழியில்
கல் வி பயின்தறொர்;
ஆதரவற் ற விதணவ, மு.இ.-முன்னொள் இரொணுவத்தினர்]

தப.-தபை்கள் ;

ஆ.வி.-

4. முக்கியமான நாட்கள் மை் றும் தநரம் :
அ

அறிவிக்றக நாள்

15.09.2022

ஆ

இறணய வழி மூைம் விண்ணப் பங் கள்
சமர்ப்பிப் பதை் குரிய இறுதி நாள்

14.10.2022

இ

இணையவழி விை்ைப் பை் திருத்தை்
தசய் வதற் கொன கொலை்

19.10.2022

21.10.2022

நள் ளிரவு 12.01 முதல்

இரவு 11.59 வணர

எழுத்துத் ததர்வு நறடபபறும் நாள் மை் றும் தநரம்
A. கட்டாயத் தமிழ் பமாழித் தகுதி மை் றும்
மதிப் பீட்டுத் ததர்வு / தபொது ஆங் கிலை்

கொணல
9.30 மு. ப. முதை்
12.30 பி. ப. வறர

28.01.2023

B. பபாது அறிவு
குறிப் பு:
(i)

விண்ணப் பதாரர்கள்
இரணயவழி விண்ணப் பத்திரனெ் ெமர்பிப் பதற் கான
கரடசி நததி வரர தங் களது இரணயவழி விண்ணப் பத்ரதெ் ெமர்ப்பிக்கவும்
திருத்தம் செய் யவும் அனுமதிக்கப் படுகிறார்கள் .
(ii) விண்ணப் பதாரர்கள் இரணயவழி விண்ணப் பத்தில் கவனக் குரறவு காரணமாக
தவறுகள் / பிரழகள் மற் றும் தவறான தகவல் கள் அளித்திருே்தால் விண்ணப் பம்
திருத்தம் செய் வதற் கான கால இரடசவளியில் , ெரியான தகவரலக் சகாடுத்து
விண்ணப் பத்திரனத் திருத்தம் செய் ய அனுமதிக்கப் படுவார்கள் . விண்ணப் பம்
திருத்தம் செய் வதற் கான காலம் முடிே்த பிறகு எே்த ஒரு தகவரலயும் திருத்தம்
செய் ய அனுமதிக்கப் படமாட்டார்கள் . நமலும் , இது சதாடர்பான எே்த ஒரு
நகாரிக்ரககளும் கவனிக்கப் படமாட்டாது.
(iii) நதர்வுக் கட்டணத்ரதெ் செலுத்த தவறிய விண்ணப் பதாரர்கள் இக்காலத்ரதப்
பயன் படுத்திக் சகாண்டு நதர்வுக் கட்டணத்ரதெ் செலுத்தலாம் .
(iv) இத்ததர்வின்
செயல் பாடுகளுக்கான நதாராய காலநிர்ணயம்
சதாடர்பாக
பிை் தசர்க்றக– IV-ஐ காண்க.
(v) விண்ணப் பதாரர் இே் த ேியமனத்திற் கு ஒநர ஒரு விண்ணப் பத்ரத மட்டுநம
ெமர்பிப் பிக்க நவண்டும் .
5. தகுதிகள் :
(அ) வயது வரம் பு [01.07.2022 அன் றுள் ளபடி]
(1) கூட்டுறவு சங் கங் களில் இளநிணல ஆய் வொளர், கூட்டுறவுத் துணற
வ.
எை்.

1.

விை்ைப் பதொர்களின்
இன வணககள்

ஆதி
திராவிடர்,
ஆதி
திராவிடர்
(அருே் ததியர்),
பட்டியல்
பழங் குடியினர்
மற் றும்
அனனத்து
வகுப் புகனளயும்
ொர்ந்த
ஆதரவற் ற விதனவகள்
மிகவும்
பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப் பினர் / சீர் மரபினர்,
பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர்
(இஸ்லாமியர் அல் லாதவர்)
மற் றும்
பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப் பினர் (இஸ்லாமியர்)
“ஏரனநயார்”

குணறந் தபட்ச வயது
(நிணறவணடந் திருத்தல்
தவை்டுை் )

அதிகபட்ச வயது
(நிணறவணடந் திருத்தல்
கூடொது)

37* வயது

18 வயது
34* வயது

32* வயது

4
2.

War service candidate and has undergone a course of training for nine months in one
of the Co-operative Training Institute in the State and has passed Examination in
Co-operation, Auditing, Banking and Book-keeping conducted by the Tamil Nadu
Co-operative Union.
ஆதி

திராவிடர்,

திராவிடர்

ஆதி

(அருே் ததியர்),

பட்டியல்

பழங் குடியினர்

மற் றும்

47* வயது

அனனத்து

வகுப் புகனளயும்

ொர்ந்த

ஆதரவற் ற விதனவகள்
மிகவும்

பிற் படுத்தப் பட்ட

18 வயது

வகுப் பினர் / சீர் மரபினர்,
பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர்
(இஸ்லாமியர்
மற் றும்

44* வயது

அல் லாதவர்)

பிற் படுத்தப் பட்ட

வகுப் பினர் (இஸ்லாமியர்)
“ஏரனநயார்”

42* வயது

No Maximum Age limit for applicants belonging to Scheduled Castes / Scheduled Castes
(Arunthathiyar), Scheduled Tribes, Most Backward Classes / Denotified Communities,
Backward Classes (Other than Backward Class Muslims), Backward Classes (Muslims) and
Destitute Widows of all Castes who possess an Educational qualification higher than the
Minimum General Educational Qualification. For this purpose, a pass in the Pre-University
Examination / Higher Secondary Course and above will be deemed to be a qualification higher
than the Minimum General Educational Qualification.
(2) பை்டக கொப் பொளர், நிணல – II, ததொழில் ைற் றுை் வர்த்தகத் துணற
வ.
எை்.

1.

விை்ைப் பதொர்களின்
இன வணககள்

குணறந் தபட்ச வயது
(நிணறவணடந் திருத்தல்
தவை்டுை் )

அதிகபட்ச வயது

ஆதி திராவிடர், ஆதி திராவிடர்
(அருே்ததியர்),

பட்டியல்

பழங் குடியினர்,

மிகவும்

பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர் /
சீர் மரபினர், பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப் பினர்
அல் லாதவர்)

மற் றும்

பிற் படுத்தப் பட்ட
(இஸ்லாமியர்)
அனனத்து

வயது வரம் பு
இை் றை

(இஸ்லாமியர்
வகுப் பினர்

18 வயது

மற் றும்

வகுப் புகனளயும்

ொர்ந்த ஆதரவற் ற விதனவகள்
32* வயது
நிறைவறடந் தவராக
இருத்தை் கூடாது

“ஏரனநயார்”

*அரசாறண (நிறை) எண்.91, மனிதவள தமைாண்றம (எஸ்) துறை, நாள் 13.09.2021இன்

படி

தநரடி

உயர்த்தப் பட்டுள் ளது.

நியைனத்திற் கொன

வயது

உச்ச

வரம் பு

2

ஆை்டுகள்

5
குறிப் பு:(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ)., ப.ப., மி.பி.வ. / சீ.ம., பி.வ.(இ.அ) மற் றும் பி.வ.(இ) ஆகிய
வரககரளெ் ொர்ே்நதார் மற் றும் அரனத்து வகுப் புகரளயும் ொர்ே்த
ஆதரவற் ற விதரவகள் ஆகிநயார் குரறே் தபட்ெ சபாதுக்கல் வித் தகுதிரயக்
காட்டிலும் நமற் பட்ட கல் வித் தகுதிரயப் சபற் றிருப் பின் அதாவது புகுமுக
வகுப் பு / நமல் ேிரலப் பள் ளி / பட்டயப் படிப் பு / பட்டப் படிப் பு ஆகியவற் றில்
நதர்ெ்சி சபற் றவர்களுக்கு உெ்ெ வயது வரம் பு இல் ரல.
(ii) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., மற் றும் பி.வ., தவிர“ஏனனதயார்” மாநில,
மத்திய

அரசில்

பணியில்

ஐந்தாண்டுகள்

பணிபுரிந்து

அல் லது

வருபவர்

அதற் கு

தமற் பட்டு

இப் பதவிக்குரிய

முனறயான

வயது

வரம் பிற் குள்

இருந்தாலும் , இப் பதவிக்கு விண்ணப் பிக்கத் தகுதியற் றவர்கள்

ஆவார்கள் .

விண்ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுனரகள் பத்தி 3(F)-ஐக் காண்க.
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி ேிபே்தரனகள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு
3(r)-இை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
(iii)

விண்ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுனரகள் பத்தி 5-இல் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
வயது வரம் புெ் ெலுரக அதிகபட்ெ வயதிற் கு மட்டும் சபாருே்தும் .

வயது வரம் புச் சலுறக:
(i) நிர்ணயிக்கப் பட்ட குறைபாடுகளுறடய மாை் றுத்திைனாளிகள் :
நிர்ணயிக்கப் பட்ட வயது வரம் பிற் கு தமல் பத்தாண்டு வனர வயது வரம் புெ் ெலுனக
சபறத் தகுதியுனடயவராவார்கள்
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந் தணனகள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 64-இை்
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
(ii) முன்னாள் இராணுவத்தினர்:
அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., மி.பி.வ., பி.வ.(இ.அ) மற் றும் பி.வ.(இ)
வகுப் பினனெ் ொர்ந்தவர்களுக்கு

(குரறே் தபட்ெ சபாதுக்கல் வித் தகுதி

வரர மட்டும் பயின் நறாருக்கு) 55 வயது வனர ெலுனக வழங் கப் படும்
(கூட்டுறவு ெங் கங் களில் இளேிரல ஆய் வாளர், கூட்டுறவுத் துரற பதவிக்கு
மட்டும் ).
ஆ)

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., மி.பி.வ., பி.வ.(இ.அ) மற் றும் பி.வ.(இ) தவிர
ஏனனய

வகுப் பினனெ்

ொர்ந்தவர்களுக்கு

50

வயது

வனர

ெலுனக

வழங் கப் படும் .
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந் தணனகள் ) சட்டம் 2016,
பிரிவு 63-ை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு ைற் றுை் அரசொணை (நிணல) எை்.91,
ைனிதவள தைலொை்ணை (எஸ்) துணற, நொள் 13.09.2021-இன்படி]
இ)

ஏற் கனதவ ஏததனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் ததர்ந்சதடுக்கப் பட்ட
விண்ணப் பதாரர்,

முன் னாள்

இராணுவத்தினர்

என் ற

ெலுனகனயப்

சபறமுடியாது.
[“விண்ணப் பதாரர்களுக் கான

விதிமுறைகளிை் ”

உள் ள

பத்தி

3(F)

ைற் றுை் தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந் தணனகள் ) சட்டம்
2016, பிரிவு 3(j)- ஐ கொை்க]
தைலுை் விவரங் களுக்கு விண்ணப் பதாரர்களுக் கான அறிவுறரகள் பத்தி 3(F) ைற் றுை்
தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந் தணனகள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ஐ காண்க.

விளக்கம் :
“உெ்ெ வயது வரம் பு இல் னல” என் றால் விண்ணப் பதாரர் விளம் பர அறிவிக்னக
சவளியிடப் பட்ட நாளன் தறா / பதவிக்கு சதரிவு செய் யப் பட்ட நாளன் தறா மற் றும்
பதவியில் அமர்த்தப் பட்ட நாளன் தறா 60 வயதினன பூர்த்தி செய் திருக்கக் கூடாது.
ஆ) கல் வித் தகுதி:

[15.09.2022 அன் றுள் ளபடி]

விண்ணப் பதாரர்கள் கீதழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ள கல் வித்தகுதியினன அல் லது அதற் கு
இனணயான கல் வித்தகுதியினனப் சபற் றிருக்கதவண்டும் .

6
Name of the Post
(1)

Educational Qualification
(2)

Junior Inspector of
Co-operative
Societies in
Co-operative
Department

For SCs, SC(A)s, STs, MBCs/DCs,
BC(OBCM)s, BCMs
Minimum
General
Educational
Qualification (i.e., S.S.L.C.)
Or
The certificate of eligibility for
College course of studies in the
Madras, Madurai and Annamalai
Universities issued by the Board of
Secondary Education or by any
other competent authority.
For Others
A pass in the Intermediate
Examination or a pass in the PreUniversity Examination of any
University or Institutions
recognised by the University
Grants Commission for the
purpose of its financial grant.

Store-Keeper,
Grade-II in
Industries and
Commerce
Department

Preferential
Qualification
(3)
Provided that other
things being equal,
preference shall be
given
to
the
candidates
possessing such
qualifications and in
such order as
specified below: (1) A
degree
in
Commerce;
Or
(2) Higher Diploma in
Co-operative
Management
awarded by
the Natesan Institute
of Co-operative
Management, Madras
or Institute of
Co-operative
Management,
Madurai.

Must have passed the
Pre-University Or Higher

---

Secondary Examination

குறிப் பு:
(i)

தமிழ் நாடு

அரசுப் பணியாளர்கள்

(பணி

ேிபே்தரனகள் )

ேிர்ணயிக்கப் பட்டுள் ள

ெட்டம்

2016,

பிரிவு

கல் வித்தகுதியிரன

/

25-ல்

குறிப் பிட்டுள் ளவாறு

இத்சதரிவிற் கு

கல் வித்தகுதியிரன

முரறநய 10ஆை் வகுப் பு + 12ஆை் வகுப் பு அல் லது இணைக் கல் வித்

உயர்

தகுதி + இளங் கணலயில் பட்டை் என்று சபற் றிருக்க தவண்டும் . நிர்ணயிக்கப் பட்ட மற் றும்
முன்னுரினம அளிக்கப் படும் கல் வித் தகுதியினன இவ் வறிவிக்னகயின் ோளன்று அல் லது
அதற் கு

முன்னர்

சபற் றிருத்தல்

தவண்டும் .

[தமிழ் நாடு

அரசுப் பணியாளர்கள்

(பணி

நிபந் தறனகள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 20(4)(iv)-இை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு].

(ii)

நிர்ணயிக்கப் பட்ட
விண்ணப் பதாரர்கள்

கல் வித்தகுதிக்கு
குறிப் பிட்ட

இனணயான

கல் வித்

தகுதி

கல் வித்

இனணயானது

தகுதியினன

தகாரும்

என்பதற் கான

ொன்னற

அரொனணயாக இவ் வறிவிக்னக தததியன் று அல் லது அதற் கு முன்னர் சபற் றிருத்தல் தவண்டும் .
நமலும் , அவ் வரொரணயிரன இரணயவழி விண்ணப் பத்துடன் இரணத்து பதிநவற் றம் செய் ய
நவண்டும் . அவ் வாறு பதிதவற் றம் செய் ய தவறும் நினலயில் விண்ணப் பதாரரின் விண்ணப்பம்
உரிய வழிமுனறகனள பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் . அறிவிக்னகயின் தததிக்குப் பின் னர்
இனணயான கல் வித் தகுதி என வழங் கப் பட்ட அரொனண ஏதும் ஏற் றுக் சகாள் ளப் பட மாட்டாது.
தமலும்

விவரங் களுக்கு

விண்ணப் பதாரர்களுக் கான

அறிவுறரகள்

பத்தி
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ைற் றுை்

அறிவிக் ணகயில் இணைக் கப் பட்டுள் ள “ஏற் றுக்தகொள் ள ைறுத்தல் ” (Disclaimer) காண்க].
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(இ) உடற் தகுதி ொன் றிதழ் :
பணி

நியமனதிற் காக

சதரிவு

செய் யப் படும்

விண்ணப் பதாரர்கள்

கீழ்

குறிப் பிட்டுள் ள தரத்தில் உடற் தகுதிெ் ொன் றிதனழெ் ெமர்ப்பிக்க தவண்டும் . மாதிரி
படிவம்

அறிவிக்னகயின்

பிை் தசர்க்றக-III-இல்

இரணக்கப் பட்டுள் ளது.

இெ்

ொன் றினன சதரிவு செய் யப் பட்ட ததர்வர், தனது நியமன அலுவலரிடம் பணியில்
தெரும் தபாது ெமர்பிக்க தவண்டும் .
பதவியின் தபயர்

நிர்ணயிக் கப் பட்டுள் ள
பார்றவயின் தரம்

கூட்டுறவு சங் கங் களில்
இளநிணல ஆய் வொளர்,
கூட்டுறவுத் துணற

பசயைாட்சிப் பதவிக்கு
நிர்ணயிக் கப் பட்டுள் ள படிவம் .

பார்றவ தரம் – III

பை்டக கொப் பொளர்,
நிணல – II,
ததொழில் ைற் றுை்
வர்த்தகத் துணற
சதரிவிற் கு

உடை் தகுதி சான்றிதழ் படிவம்

தமிழ் நொடு அணைச்சுப் பைி /
தமிழ் நொடு நீ தி அணைச்சுப் பைி
/ தமிழ் நொடு தணலணைச்
தசயலகப் பைி பதவிகளுக்கு
நிர்ணயிக் கப் பட்டுள் ள படிவம் .

பார்றவ தரம் – III
அல் லது அதற் கு
தைை் பட்ட தரை்

வரும் கண்பார்னவ குனறபாடுனடய

வாய் ந்த அரசு கண் மருத்துவ நிபுணரிடம்

விண்ணப் பதாரர்கள் தகுதி

(Specialist) கண்பார்னவத் தகுதிெ்

ொன் றிதனழப் சபற் று நியமன அலுவலரிடம் ெமர்ப்பிக்க தவண்டும் .
(ஈ) தமிழ் சமாழியறிவு:
விண்ணப் பதாரர்கள் தபாதுமான தமிழ் சமாழியறிவு சபற் றிருக்க தவண்டும் .
[தமலும் விவரங் களுக்கு “விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகளிை் ” உள் ள
பத்தி 14(I)-ஐ காண்க]
6. கட்டணம் :
அ)

பதிவுக் கட்டணம்
நிரந் திரப் பதிவுக்கட்டணம் [(அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம)
நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை, நாள் 01.03.2017-இன் படி]
குறிப் பு :
நிரந்தர

ரூ.150/பதிவில்

பதிவு

செய் த

நாளிலிருந்து

ஐந் தாண்டுகள்

முடிவுறாத விண்ணப் பதாரர்கள் , இத்ததர்வுக்கான பதிவுக்கட்டணம்
செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப் படுகின் றனர்
ஆ)

ததர்வுக் கட்டணம்
கீதழ

குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

ததர்வுக்கட்டணெ்

ெலுனக

சபற

தகுதியுனடயவர்கரளத் தவிர பிற விண்ணப் பதாரர்கள் , இனணயவழி

ரூ.100/-

விண்ணப் பத்னதெ் ெமர்ப்பிக்கும் தபாது ததர்வுக்கட்டணம் செலுத்த
தவண்டும் .
ததர்வுக் கட்டணச் சலுறக:
வறக
1.

ஆதிதிராவிடர்/
ஆதிதிராவிடர்(அருந் ததியர்)

சலுறக
கட்டணம் பசலுத்தத் ததறவயிை் றை.

2.

பட்டியல் பழங் குடியினர்

கட்டணம் பசலுத்தத் ததறவயிை் றை.

3.

மிகவும் பிை் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர்/

மூன்று முறை மட்டும் கட்டணம்

சீர்மரபினர்

பசலுத்தத் ததறவயிை் றை.
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4.

இசுலொமியர் அல் லொத பிை் படுத்தப் பட்ட

மூன்று முறை மட்டும் கட்டணம்

வகுப் பினர் / பிை் படுத்தப் பட்ட

பசலுத்தத் ததறவயிை் றை.

இசுலொமிய வகுப் பினர்

இரண்டு முறை மட்டும் கட்டணம்

5.

முன்னாள் இராணுவத்தினர்

6.

நிர்ணயிக் கப் பட்ட குறைபாடுறடய

பசலுத்தத் ததறவயிை் றை.

மாை் றுத்திைனாளிகள் (இயலொணையின்

கட்டணம் பசலுத்தத் ததறவயிை் றை.

அளவு 40% ைற் றுை் அதற் கு தைலுை் )
7.

ஆதரவை் ை விதறவகள்
(ஆதரவற் ற

விதணவ

சொன்றிதழ்

வருவொய் தகொட்ட அலுவலர் / துணை
ஆட்சியர்

/

சொர்

கட்டணம் பசலுத்தத் ததறவயிை் றை.

ஆட்சியரிடமிருந் து

தபறப் பட தவை்டுை் .)
குறிப் பு:
1.

முந்னதய

விண்ணப் பங் களில்

தகாரப் பட்ட

கட்டணெ்

ெலுரககளின்

அடிப் பனடயில் , சமாத்த ததர்வுக்கட்டண இலவெ வாய் ப் புகளின் எண்ணிக்னக
கணக்கிடப் படும் .
2.

விண்ணப் பதாரர்

சபறும்

எண்ணிக்னகயானது

இலவெ

சதரிவின்

கட்டணெ்

ெலுரக

எந்நினலயிலும்

வாய் ப் புகளின்

ததர்வானணயத்தால்

ெரிபார்க்கப் படும் .
3.

விண்ணப் பதாரர்

தம் முனடய

முந் னதய

விண்ணப் பங் களில்

தகாரப் பட்ட

கட்டணெ் ெலுரக சதாடர்பான தகவல் கனள மனறத்து விண்ணப் பக் கட்டணம்
செலுத்துவதிலிருந்து

கட்டணவிலக்குத்

தவறாகக்

தகாரும்

பட்ெத்தில் ,

அவருனடய விண்ணப் பம் உரிய வழிமுனறகனளப் பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் .
4.

விண்ணப் பதாரர் ததர்வுக்கட்டண விலக்கு சதாடர்பான இலவெ ெலுனகனயப்
சபறுவதற் கு இரணயவழி விண்ணப் பத்தில் “ஆம் ” அல் லது “இல் னல” என் ற
விருப் பங் கனள கவனமாகத் ததர்வு செய் யுமாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறார்.

5.

விண்ணப் பதாரர்,

தங் களது

ததான் றும்

தகவல் கனளப்

இதுவனர

எத்தனன

தன்

விவரப் பக்கத்தின்

சபாருட்படுத்தாமல்

Application

History-ல்

ததர்வுக்கட்டணெ்

முனறபயன் படுத்தப் பட்டுள் ளது

என் பனத

ெலுனக
தாங் கள்

சுயமாகக் கணக்கிட்டு னவத்துக்சகாள் ளுமாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறார்.
6.

கட்டணெ்ெலுனக

தகாரி

விண்ணப் பிக்கப் பட்ட

விண்ணப் பமானது

விண்ணப் பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப் பட்ட சமாத்த இலவெ வாய் ப் புகளின்
எண்ணிக்னகயிலிருந்து ஒருவாய் ப் பு குனறக்கப் பட்டதாகக் கருதப் படும் .
7.

அனுமதிக்கப் பட்ட அதிகபட்ெ இலவெவாய் ப் புகனள ஏற் கனநவ பயன் படுத்திக்
சகாண்ட விண்ணப் பதாரர் / ததர்வுக்கட்டணெ் ெலுனகனய சபற விரும் பாத
விண்ணப் பதாரர் / ததர்வுக்கட்டணெ் ெலுனக சபற தகுதியற் ற விண்ணப் பதாரர்
ததர்வுக்கட்டணெ்

ெலுனக

சதாடர்பான

தகள் விக்கு

“இல் னல”

என் ற

விருப் பத்தினன சதரிவு செய் து நிர்ணயிக்கப் பட்ட ததர்வுக்கட்டணம் செலுத்தும்
முனற மூலம் உரிய கட்டணத்ரதெ் செலுத்த நவண்டும் .
8.

விண்ணப் பதாரர்

நிர்ணயிக்கப் பட்ட

ததர்வுக்கட்டணத்துடன்

குறித்த

தநரத்திற் குள் விண்ணப் பத்தினன ெமர்ப்பிக்கவில் னலசயன் றால் , விண்ணப் பம்
உரிய வழிமுனறகனளப் பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் .
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[நமலும்
நதர்வுக்
கட்டணெ்
ெலுரக
சதாடர்பான
விவரங் களுக்கு
விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகளிை் ” உள் ள பத்தி 6-ஐ காண்க]
7. ததர்வுக் கட்டணம் பசலுத்தும் முறை:
i.

ததர்வுக் கட்டணம் ரூ.100/-ஐ (ரூபாய் நூறு மட்டும் ) இனணயவழியில் (இனணய
வங் கி, பற் று அட்னட, கடன் அட்னட) விண்ணப் பிக்க நிர்ணயிக்கப் பட்ட இறுதி
நாளிற் குள்

செலுத்த

குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

தவண்டும் .

விண்ணப் பத்

இே்த

அறிவிப் பின்

திருத்தம்

செய் யும்

பத்தி

காலத்திலும்

4-இல்
நதர்வுக்

கட்டணத்ரதெ் செலுத்தலாம் .
ii.

விண்ணப் பதாரர்கள் உரிய தெனவக் கட்டணமும் தெர்த்து செலுத்த தவண்டும் .

iii.

விண்ணப் பதாரர்களின் கட்டணெ் ெலுனகக்கான தகுதியின் அடிப் பனடயில் தான்
ததர்வுக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந் து விலக்கு சபற முடியும் .

iv.

இனணயவழியில் ததர்வுக் கட்டணம் செலுத்தாமல் , தநரடியாக செலுத்தும் வனரவு
காதொனல/
அத்தனகய

அஞ் ெல்

ஆரண

விண்ணப் பங் கள்

தபான் றனவ

ஏற் றுக்

சகாள் ளப் படமாட்டாது.

நிராகரிக்கப் படுவதுடன்

அவர்கள்

செலுத்திய

கட்டணமும் திருப் பி அளிக்கப் படமாட்டாது.
v.

இரணய

வழியில்

கட்டணத்ரத

ததர்வுக்

வங் கிகள்

கட்டணம்

ஒத்திரெவு

செலுத்துவதில்

செய் வதற் கு

நதால் வி

தாமதம்

அல் லது

ஆகியவற் றிற் கு

நதர்வாரணயம் சபாறுப் பாகாது. விண்ணப் பதாரர் செய் த பணப் பரிமாற் றம்
சவற் றிகரமாக இருப் பரத உறுதி செய் வது அவர்களின் சபாறுப் பாகும் .
[ததர்வு

கட்டணம்

பதாடர்பாக

“விண்ணப் பதாரர்களுக்கான

விதிமுறைகளிை் ” பத்தி – 2(V)-ஐ காண்க]
8. சலுறககள் :
i.

ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங் குடியினர், மிகவும்
பிற் படுத்தப் பட்ட
(இஸ்லாமியர்
ஆதரவற் ற

வகுப் பினர்

அல் லாதவர்),
விதனவ,

/

சீர்மரபினர்,

பிற் படுத்தப் பட்ட

முன் னாள்

பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப் பினர்

இராணுவத்தினர்,

வகுப் பினர்

(இஸ்லாமியர்),

நிர்ணயிக்கப் பட்ட

குனறபாடுனடய மாற் றுத் திறனாளிகள் ஆகிநயாருக்கான கட்டணெ் ெலுனககள்
குறித்த விவரங் கள் “விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் ” பத்தி

6-ஐ

காண்க.
ii. தமதல குறிப் பிடப் பட்டுள் ள ெலுனகனய தகாரும் விண்ணப் பதாரர்கள் அதற் குரிய
ொன் றிதழ்
பதிநவற் றம்

ஆதாரங் கனள
செய் ய

இரணயவழி

நவண்டும் .

விண்ணப் பத்துடன்

பதிநவற் றம்

செய் யத்

இரணத்து

தவறினால்

உரிய

வழிமுனறகனளப் பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் .
குறிப் பு :
முன்னாள்

இராணுவத்தினர்,

ஏததனும்

ஒரு பிரிவு / பணியிை் அடங் கிய பதவிக் கு

ஏற் கனதவ ததர்ந்பதடுக் கப் பட்டு விட்டாை் , பின்னர், தவறு எந் த நியமன நிகழ் வுகளிலும்
“முன்னாள்

இராணுவத்தினர்” என்ை சலுறகறயக் தகார முடியாது.

[தமிழ் நாடு அரசுப்

பணியாளர்கள் (பணி ேிபே்தரனகள் சட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
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9. ததர்வுத் திட்டம் (பகாள் குறி வறக) (OMR Method) :
அணனத்து
காை
அளவு

பாடம்

அதிகபட்ச
மதிப் பபண்கள்

பிரிவினருக்குை்
ததரிவிற் குத் தகுதி
தபற குணறந் தபட்ச
ைதிப் தபை்கள்

பகுதி - அ @
கட்டாயத் தமிழ் பமாழித் தகுதி மை் றும்
மதிப் பீட்டுத் ததர்வு
(பத்தொை் வகுப் புத் தரை் )
100 வினொக் கள் / 150 ைதிப் தபை்

150*

----------------------------------------தபொது ஆங் கிலை்
(பத்தொை் வகுப் புத் தரை் )
100 வினொக்கள் / 150 ைதிப் தபை்

3
ைைி
தநரை்

பகுதி - ஆ
தபொது அறிவு (75 வினொக்கள் )

90

( தைல் நிணல வகுப் புத் தரை் )
ைற் றுை்
150

திறனறிவுத் ததர்வு (25 வினொக்கள் )
(பத்தொை் வகுப் புத் தரை் )
100 வினொக்கள் / 150 ைதிப் தபை்
தைொத்தை்

*

@

300

பகுதி ‘அ’-வில் குனறந்தபட்ெ மதிப் சபண் - 60 [அதொவது 150-இல் 40% ைதிப் தபை்கள் ] தபற
தவை்டுை் .
அரொரண (ேிரல) எண் 49, மனிதவள நமலாண்ரமத் (எம் ) துரற, ோள் 23.05.2022-இன் படி
மாற் றுத் திறனாளி விண்ணப் பதாரர்கள் பகுதி–அ “கட்டொயத் தமிழ் தைொழி தகுதி மை் றும்
மதிப் பீட்டுத் ததர்வு (பத்தொை் வகுப் புத் தரை் )” எழுதுவதிலிருே்து விலக்கு சபறலாம் . அவ் வாறு
விலக்கு நகாரும் விண்ணப் பதார்கள்

இரணயவழி விண்ணப்பத்தில் உரிய தகவல் கரள

தவறாமல் அளிக்க நவண்டும் . அதற் கு பதிலாக அவர்கள் சபாது ஆங் கிலத்னத (பத்தொை்
வகுப் புத் தரை் ) ததர்வு செய் ய தவண்டும் . இது குறித்து பின் னர் நகாரப் படும் எவ் விதமான
நகாரிக்ரககளும்

ஏற் றுக்சகாள் ளப் படமாட்டாது.

இவ் விலக்கு

நகாரும்

மாற் றுத்திறனாளி

விண்ணப் பதாரர்கள் அரொரண (ேிரல) எண் 8, மாற் றுத்திறனாளிகள் ேலத்துரற, ோள்
21.09.2021-இல் உள் ளவாறு உரிய ொன்றிதரழ பதிநவற் றம் செய் ய நவண்டும் . [மாதிரி படிவம்
அறிவிக்ரகயின் பிற் தசர்க்ணக II-இல் சதரிவிக்கப் பட்டுள் ளது].

குறிப் பு:
(i) பகுதி ‘அ’-வில் குனறந் தபட்ெ மதிப் சபண் [40% - அதாவது 60 மதிப் சபண்கள் ]
சபற் றால் மட்டுதம ததர்வர்களின் பகுதி-ஆ மதிப் பீடு செய் யப் படும் .
(ii) பகுதி-அ

மற் றும்

பகுதி-ஆ-

இல்

சபறும்

சமாத்த

மதிப் சபண்கள்

தர

நிர்ணயத்திற் கு கணக்கில் எடுத்துக் சகாள் ளப் படும் .
(iii) பகுதி -அ (கட்டொயத் தமிழ் தைொழி தகுதி மை் றும் மதிப் பீட்டுத் ததர்வு) தமிழில் மட்டும்
அனமக்கப் படும் .

சபாது

ஆங் கிலம்

நதர்வு

ஆங் கிலத்தில்

மட்டும்

அனமக்கப் படும் . பகுதி ‘ஆ’ விற் கான வினாத்தாள் தமிழ் மற் றும் ஆங் கிலத்தில்
அனமக்கப் படும் .
(iv) தமற் குறிப் பிட்ட

பாடங் களுக்கான

பாடத்திட்டம்

இவ் வறிக்னகயின்

பிற் தெர்க்னக-I மற் றும் நதர்வாரணயத்தின் இனணயதளத்திலும் உள் ளன.
(v) ததர்வானணயத்தால் நடத்தப் படும் தபாட்டித் ததர்வுகளுக்கு பின் பற் ற தவண்டிய
வழிமுனறகள் குறித்து விண்ணப் பதாரர்களின் விதிமுறையிை் பத்தி 17-ஐ
காண்க.
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10. பதரிவு முறை:
எழுத்துத்
ததர்வில்

சபறும்

விண்ணப் பதாரர்களின்
சவளியிடப் படும் .

மதிப் சபண்களின்

உத்ததெப்

ஏற் கனதவ

பட்டியல்

பதிதவற் றம்

அடிப் பனடயில்

ததர்வானணய

தகுதியான

இனணயதளத்தில்

செய் யப் பட்டுள் ள

ொன் றிதழ் களின்

ெரிபார்ப்பிற் கு பின் னர் தகுதியான விண்ணப் பதாரர்கள் , இட ஒதுக்கீட்டு சகாள் ரக
அவர்கள்

ொர்ந்த

அவர்களின்

பிரிவு,

காலிப் பணியிடங் கள்

ஆகியவற் றின்

தரவரினெயின் படி மூலெ்ொன் றிதழ் களின்

அடிப் பனடயில்

ெரிபார்ப்பிற் குப் பின் னர்

கலந் தாய் வில் பங் தகற் க அனுமதிக் கப் படுவர்
[“விண்ணப் பதாரர்களுக் கான விதிமுறைகள் ” பத்தி 18-C-ஐ காண்க.]
11. ததர்வு றமயங் கள் :
எழுத்துத்ததர்வு கீதழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ள ணையங் களில் நணடதபறுை் .
ணையை்

ணையக்

ணையை்

குறியீடு

ணையக்

ணையக்

ணையை்

குறியீடு

குறியீடு

அரியலூர்

3001

ைதுணர

1001

ததனி

2001

தசங் கல் பட்டு

3301

ையிலொடுதுணற

3801

திருவள் ளூர்

2101

தசன்ணன

0101

நொகப் பட்டினை்

1101

திருவை்ைொைணல

2201

தகொயை் புத்தூர்

0201

நொைக் கல்

1201

திருவொரூர்

2301

கடலூர்

0301

தபரை் பலூர்

1401

தூத்துக் குடி

2401

தர்ைபுரி

0401

புதுக் தகொட்ணட

1501

திருச்சிரொப் பள் ளி

2501

திை்டுக்கல்

0501

இரொைநொதபுரை்

1601

திருதநல் தவலி

2601

ஈதரொடு

0601

இரொைிப் தபட்ணட

3501

திருப் பத்தூர்

3701

கள் ளக் குறிச்சி

3401

தசலை்

1701

திருப் பூர்

3201

கொஞ் சிபுரை்

0701

சிவகங் ணக

1801

தவலூர்

2701

நொகர்தகொவில்

0801

ததன்கொசி

3601

விழுப் புரை்

2801

கரூர்

0901

தஞ் சொவூர்

1901

விருதுநகர்

2901

கிருஷ்ைகிரி

3101

உதகைை்டலை்

1301

குறிப் பு:
i.

விண்ணப் பதாரர் நதர்வு எழுதுவதற் கு நமநல உள் ள ஏநதனும் இரண்டு ரமயங் கரளத்
நதர்ே்சதடுக்க நவண்டும் . விண்ணப் பதாரர்களுக்கு இே்த இரண்டு ரமயங் களில் ஏநதனும்
ஒன்றில் நதர்வு ரமயம் ஒதுக்கப் படும் . இருப் பினும் , 40% மற் றும் அதற் கு நமலும் இயலாரம
அளவு சகாண்ட மாற் றுத்திறனாளி விண்ணப் பதாரர்கள் ஒரு ரமயத்ரத நதர்வு செய் ய
அனுமதிக்கப் படுவார்கள் .
[நமலும் விவரங் களுக்கு விண்ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் 2 (R)-ஐ காண்க)

ii.

நதர்வு ரமயங் கரள மாற் றக் நகாரும் நகாரிக்ரக பரிசீலிக்கப் படமாட்டாது. (நமலும்
விவரங் களுக்கு “விண்ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் 17(A) (ii)” ஐ காண்க)

iii.

நதர்வு

ரமயங் களின்

எண்ணிக்ரகரயக்

கூட்டநவா

/

குரறக்கநவா,

விண்ணப் பதாரர்கரள நவறு ரமயங் களுக்கு ஒதுக்கீடு செய் யநவா நதர்வாரணயத்திற் கு
உரிரமயுண்டு.
iv.

எழுத்துத்

நதர்வு

/

ொன்றிதழ்

ெரிபார்ப்பு/

கலே்தாய் வு

ஆகியவற் றில்

பங் நகற் க

விண்ணப் பதாரர்கள் தங் களது சொே்த செலவில் வரநவண்டும் .

12. (அ) பணி விவரங் கள் :
தணடயின்ணை சொன்றிதழ் / துணறத் தணலவருக் கு தகவல் ததரிவித்தல்
விண்ணப் பதாரர், இனணய வழியில் விண்ணப் பிக்கும் தபாது, இந்திய அரசின்
அல் லது இந்தியாவில் உள் ள ஒரு மாநில அரசின் பணியில் அல் லது
அனமப் புகள் அல் லது பல் கனலக்கழகங் கள்

உள் ளாட்சி

அல் லது இந்திய அரசின்

அல் லது

இந்தியாவிலுள் ள ஒரு மாநில அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அனமக்கப் பட்டிருக்கும்
அரசு ொர்புள் ள நிறுவனங் கள் அல் லது சபாதுத்துனற நிறுவனங் களில் நிரந்தரப்
பணியில் அல் லது தற் காலிகப் பணியில் இருப் பின் தங் களது விண்ணப் பங் கனள
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துனறத்தனலவர் வாயிலாகதவா அல் லது தாம் வகித்து வரும் பதவிக்கு நியமனம்
செய் வதற் கு தகுதி சபற் ற அலுவலர் மூலமாகதவா அல் லது தாம் பணிபுரியும்
அலுவலகத்தின் தரலவர் மூலமாகதவா அனுப் பத் ததனவயில் னல மாறாக, தமது
துனறத்

தனலவருக்கு,

தாம்

ததர்வானணயத்தின்

எந்த

ததர்வுக்கு

விண்ணப் பிக்கிறார் என் பனத எழுத்து மூலம் சதரிவித்து, சதரிவாகும் பட்ெத்தில்
நிர்ணயிக்கப் பட்ட படிவத்தில் தனடயின் னமெ் ொன் றிதனழ ெமர்ப்பிக்க தவண்டும் .
[தைலுை்

விவரங் களுக்கு விண்ணப் பதாரர்களுக் கான அறிவுறரகள்

பத்தி 14(P)- இை்

குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]

ஆ) குை் ைவியை் வழக் குகள் / ஒழுங் கு நடவடிக்றககள் பதாடர்பான உறுதிபமாழி:
i.

விண்ணப் பதாரருக்கு

எதிராக

சதாடங் கப் பட்ட

/

ேிலுரவயில் லுள் ள

அல் லது

முடிக்கப் பட்ட ஒழுங் கு நடவடிக்னககள் / குற் றவியல் நடவடிக்னககள் , னகது, விடுவிப் பு,
ஏததனும்

இருப் பின்

அந்த

தகவல் கனள

ததர்வானணயத்திற் கு

இனணய

வழி

விண்ணப் பத்தில் விண்ணப் பிக்கும் தபாது சதரிவித்தல் தவண்டும் .
ii.

இனணயவழி விண்ணப்பத்தில் நிலுனவயிலுள் ள குற் றவியல் / ஒழுங் கு ேடவடிக்ரககள்
பற் றி சதரிவித்துள் ள விண்ணப் பதாரர், அது சதாடர்பான முதல் தகவல் அறிக்ரகயின்
ேகரல

/

குற் றக்

(நேர்வுக்நகற் ப)

குறிப் பாரண

கை்டிப் பொக

/

காரணம்

இணையவழி

நகட்கும்

குறிப் பாரணயின்

விை்ணைப் பத்துடன்

ேகரல

இணைத்து

பதிதவற் றை் தசய் ய தவை்டுை் . தவறினால் விண்ணப் பம் உரிய வழிமுனறகனளப்
பின் பற் றி ேிராகரிக்கப் படும் .
iii.

விண்ணப் பதாரர், தங் கள் மீதான குற் றவியல் ேடவடிக்ரககளில் குற் றத் தீர்ப்பு / ஒழுங் கு
ேடவடிக்ரககளில் தண்டரன விதிக்கப் பட்டது சதாடர்பாக தங் களது இரணயவழி
விண்ணப் பத்தில் சதரிவிப் பதுடன், நகாரும் சபாழுது சதாடர்புரடய ேீ திமன்ற ஆரண
அல் லது
விடுவிக்கப் பட்ட
ஆரண
அல் லது
ஒழுங் கு
ேடவடிக்ரக
ொர்ே்த
குறிப் பாரணயிரன கை்டிப் பொக இணையவழி விை்ணைப் பத்துடன் இணைத்து
பதிதவற் றை் தசய் ய தவை்டுை் . நமற் குறிப்பிட்ட ஆவணங் கரள பதிநவற் றம் செய் ய
தவறும் ேிரலயில் விண்ணப் பம் உரிய வழிமுனறகனளப் பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் .

iv.

தனடயின்னமெ்
ொன்றிதனழ
ெமர்ப்பித்த
பிறதகா
அல் லது
இனணய
வழி
விண்ணப் பத்தினனெ் ெமர்ப்பித்த பிறதகா,
நியமனம் சதாடர்பான பணிகள்
முழுனமயாக நினறவனடவதற் கு முன் வனர உள் ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு
நினலயின்
தபாதும்
விண்ணப் பதாரர்
மீது,
ஏததனும்
குற் றவியல்
வழக்கு
பதியப் பட்டிருந்தாதலா / ஒழுங் கு நடவடிக்னக
எடுக்கப் பட்டிருந்தாதலா, அவர்
குற் றத்தீர்ப்பு
/
தண்டனண
ஏதும்
சபற் றிருந்தாதலா,
ததர்வானணயத்தால்
ஆவணங் கனளப் பதிதவற் றம் / ெமர்ப்பிக்கக் தகாரும் நினலயில் , விண்ணப் பதாரர்கள்
அது குறித்த உண்னம விவரங் கனள, ததர்வானணயத்திற் குத் சதரிவித்தல் தவண்டும் .
தமலும் ,
இந்த
அறிவுனரயினன
கனடபிடிக்கத்
தவறினால்
அத்தனகய
விண்ணப் பதாரர்களுனடய விண்ணப்பம் ததர்வானணயத்தால் உரிய வழிமுனறகனளப்
பின் பற் றி ேிராகரிக்கப் படுவதுடன் ஓராண்டுக்கு ததர்வு எழுதுவதிலிருந்தும் விலக்கி
னவக்கப் படுவர். [விண்ணப் பதாரர்களுக் கான விதிமுறைகள் 14(S) உள் ளவாறு]

தமற் கூறிய அறிவுறுத்தலில் ஏததனும் விதி மீறப் பட்டால் அவர்களது விண்ணப் பம் உரிய
வழிமுனறகனளப் பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் .

13. பபாதுவான தகவை் கள் :
(A)

இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற் கு சபாருந்தும் .

(B)

தமிழ் வழிக் கை் வி மூைம் படித்த நபர்களுக் கான முன்னுரிறம
(இதை் கான காலிப் பணியிடம் உருவாகும் நிறையிை் )
i. மாநிலத்தின் கீழ் உள் ள பணிகளில் முன்னுரினம அடிப் பனடயில் நியமனம் செய் யும்
(திருத்த) ெட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)- இல் சொல் லப் படுவதாவது:
தமிழ் வழியிை்

படித்த

வாயிைாக

நிரப் பப் படும்

நபர்

என்ைாை் ,

மாநிைத்திை்

பதவிகளுக்கான

தநரடி

நியமனத்தின்

சிைப் பு

விதிகளிை்

பரிந் துறரக் கப் பட்ட கை் வித்தகுதி வறர தமிழ் வழியிை் படித்தவராவார்.
ii. தமிழ் வழியில் கல் வி பயின்றதற் கான உரினமதகாரும் விண்ணப் பதாரர்கள் , அதற் கான
ொன்றாவணமாக, பத்தாம் வகுப் பு, பன் னிரண்டாம் வகுப் பு மாற் றுெ் ொன்றிதழ் /
தற் காலிகெ் ொன்றிதழ் / பட்டெ் ொன்றிதழ் / மதிப் சபண் பட்டியல் / நிர்ணயிக்கப் பட்ட
கல் வித்

தகுதியினன

பதிவுசெய் யப் பட்டு,

விண்ணப் பதாரர்
குழுமம்

அல் லது

தமிழ் வழியில்

பயின்றுள் ளார்

பல் கனலக்கழகம்

அல் லது

என
கல் வி
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நிறுவனங் களிடமிருந் து

சபறப் பட்ட

பட்டெ்

ொன்றிதழினன

இணையவழி

விை்ைப் பத்துடன் இணைத்து பதிதவற் றை் தசய் ய தவை்டுை் .
iii. விண்ணப் பதாரர்கள் , நிர்ணயிக்கப் பட்ட கல் வித்தகுதி வனரக்கும் அனனத்துக்கல் வித்
தகுதியினனயும் தமிழ் வழியில் பயின்றுள் ளார் என்பதற் கு ஆதாரமான ொன்றுகனள
கட்டாயம் இரணயவழி விண்ணப் பத்துடன் இரணத்து பதிநவற் றம் செய் ய நவண்டும் .
உதாரணம் :

ஒரு

பதவிக் கு

பத்தாம்

வகுப் பு

நிர்ணயிக்கப் பட்ட

கை் வித்தகுதியாக

இருப் பின், விண்ணப் பதாரர் ஒன்ைாம் வகுப் பு முதை் பத்தாம் வகுப் பு வணர
கட்டாயம் தமிழ் வழியிை் பயின்றிருக்க தவண்டும் .
iv. தமிழ் வழியில் கல் வி பயின்றதற் கான ொன்றாவணம் எதுவும் இல் னலசயனில் , கல் வி
நிறுவனத்தின் முதல் வர் / தரலரம ஆசிரியர் / மாவட்ட கல் வி அலுவலர் / முதன்ரம
கல் வி அலுவலர் / மாவட்ட ஆதிதிராவிட ேல அலுவலர் / பதிவாளர் / ததர்வுக்கட்டுப் பாட்டு
அலுவலர் / கல் விேிறுவனத்தரலவர் / இயக்குேர் / சதாழில் நுட்பக்கல் வி இயக்குேர் /
கல் வி ேிறுவனத்தின் இரண இயக்குேர் / பல் கரலக்கழகங் களின் பதிவாளரிடமிருந்து
விண்ணப் பதாரர்களின் விதிமுனறகளில் குறிப் பிட்டுள் ள படிவத்தில் , நிர்ணயிக்கப் பட்ட
கல் வித்தகுதி

வனரயிலான

ஒவ் சவாரு

கல் வித்தகுதிக்கும்

ொன்றிதனழப்

சபற் று

இணையவழி விை்ைப் பத்துடன் இணைத்துப் பதிதவற் றை் தசய் ய தவை்டுை் .
v.

நிர்ணயிக்கப் பட்ட

கல் வித்தகுதி

வனரயிலான

அனனத்து

கல் வித்தகுதிகனளயும்

தமிழ் வழிக் கல் வியில் பயின்றுள் ளார் என்பதற் கான ஆதாரெ்ொன்றினன இணையவழி
விை்ைப் பத்துடன்

இணைத்துப்

பதிதவற் றை்

தசய் யத்

தவறுை்

பட்சத்தில்

விை்ைப் பை் உரிய வழிமுணறகணள பின்பற் றி நிரொகரிக் கப் படுை் .
vi. ஏததனும் ஒரு பாடத்னத பகுதி தநரமாக படித்ததற் காகதவா / ஏததனும் ததர்வினன
தனித்ததர்வராக எழுதியதற் காகதவா, தனியர் தமிழ் வழிக்கல் வியில் பயின்றுள் ளார் என
ொன்றாவணம்

ஏததனும்

விண்ணப் பம்

உரிய

ெமர்ப்பித்தால்

வழிமுனறகனள

ஏற் றுக்சகாள் ளப் படமாட்டாது
பின் பற் றி

என்பதுடன்

நிராகரிக்கப் படும் .

(தமலும்

விவரங் களுக் கு “விண்ணப் பதாரர்களுக் கான விதிமுறைகளிை் உள் ள பத்தி 14(R)-ஐ”
காண்க)

(C)

இப் பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, மாண்பரம சென்ரன உயர்ேீதிமன்றம் மற் றும்
சென்ரன உயர்ேீதிமன்றத்தின் மதுரரக் கிரளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் ேிலுரவயில்
இருப் பின் ,

அவற் றின்

மீதான

இறுதி

ஆரணகளுக்குட்பட்டு

தற் காலிகமாக

சதரிவு

செய் யப்படும் .

(D)

தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந் தணனகள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 26 மை் றும்
27(இ)-இல்

குறிப் பிடப்பட்டுள் ளவாறு

ஆதரவற் ற

விதனவ

மற் றும்

முன்னாள்

இராணுவத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடு இே்த ேியமனத்திற் குப் சபாருந் தும் .

(E)

நிர்ணயிக் கப் பட்ட குறைபாடுறடய மாை் றுத்திைனாளிகள் :
அரசாறண (நிறை) எண்.51, ைொற் றுத் திறனொளிகள் நலத் (DAP.3.2) துணற, நொள்
26.12.2017–இை்

அனடயாளம்

காணப் பட்டுள் ள

அரனத்து

குனறபாடுகள்

சகாண்ட

தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் இப் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் .

(F)

நிர்ணயிக்கப் பட்ட குனறபாடுனடய மாற் றுத்திறனாளிகள் , மாற் றுத்திறனாளிகளுக்கான
உரினமகள் விதி, 2017-ல் (மாற் றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துனற (Divyangjan),
ெமூகநீ தி மற் றும்

அதிகாரமளித்தல்

அனமெ்ெகம் , இந்தியஅரசு) குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

கீழ் க்காணும் படிவத்தில் அரொனண (நினல) எண்.28, மாற் றுத்திறனாளிகள்
நலத்துனற,

நாள்

தகுதிவாய் ந்த

27.07.2018-ல் ,

வனரயறுக்கப் பட்டுள் ள

அலுவலரிடமிருந்து

ெமர்ப்பிக்கதவண்டும் .

சபறப் பட்ட

ொன்றிதழ்

வழங் கக்கூடிய

மாற் றுத்திறனாளிெ்

(விண்ணப் பதாரர்களுக்கான

விதிமுறைகள்

(DAP.3.1)

ொன்றிதனழ
பத்தி

14(M)-ஐ

காண்க).

(G)

தநரடி

நியமனம்

மூலம்

நிரப் பப் படும்

சபண்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் சதரிவு
தபாதிய

சபண்

ஒதுக்கப் பட்ட

காலிப் பணியிடங் களில்
செய் யப் பட

விண்ணப் பதாரர்கள்

இடங் கள்

அதத

கினடக்கப்

வகுப் பினனர

ததர்ெ்சியும் ,

குனறந்தபட்ெம்
தகுதியும்

சபறாவிடில் ,
ொர்ந்த

30%

வாய் ந்த

அவர்களுக்சகன

தகுதிவாய் ந்த

ஆண்

விண்ணப் பதாரர்கனளக் சகாண்டு நிரப் பப் படும் . [தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள்
(பணி நிபந் தணனகள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 26 (5)-இை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]

(H)

ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப் பினர் முன்னுரினம அடிப் பனடயில் அவர்களுக்சகன
ஒதுக்கப் பட்ட இடங் களில் நிரப் பப் பட்ட பிறகும் , அவ் வகுப் பினர்களில் தகுதி வாய் ந்த

14
விண்ணப் பதாரர்களாக
வகுப் பினர்களுக்காக

இருப் பின்

ஒதுக்கப் பட்ட

அவ் விண்ணப் பதாரர்கள் ,

இடஒதுக்கீட்டிற் கும்

ஆதிதிராவிட

மதிப்சபண்

தரவரினெப் படி

நிரப் பப் படுவர். அருந்ததியர்களுக்சகன ஒதுக்கப் பட்ட பணியிடங் களுக்கு தகுதிவாய் ந்த
விண்ணப் பதாரர்கள்
வகுப் னபெ்

கினடக்கப் சபறாவிடில் ,

ொர்ந்தவர்கனளக்

அரசுப் பணியாளர்கள்

(பணி

அப் பணியிடங் கள்

சகாண்டு

பிற

ஆதிதிராவிடர்

நிரப் பப்படும் .

நிபந் தணனகள் )

சட்டம்

[தமிழ் நாடு

2016,

பிரிவு

27-இை்

குறிப் பிட்டுள் ளவாறு ]

(I)

இறணயவழி

விண்ணப் பத்திை்

பதரிவிக் கப் பட்ட

உரிறம

தகாரை் களுக் கான

ஆவணச் சான்றுகறள இணையவழி விை்ைப் பத்துடன் இணைத்து பதிதவற் றை்
தசய் ய தவை்டுை் . விை்ைப் பத்தில்
எந் தபவாரு

மாை் ைமும் ,

காைதநரத்திை் குள்

பதரிவிக் கப் படாமை்

தகாரிக் றகயும்

ஆவணங் கறள

ஏை் றுக்

பதிதவை் ைம்

பின்னர் தகாரப் படும்

பகாள் ளப் படாது.
பசய் யத்

குறிப் பிட்ட

தவறினாை்

உரிய

வழிமுறைகறளப் பின்பை் றிய பிைகு விண்ணப் பம் நிராகரிக் கப் படும் .

(J)

கீழ் க்காணும் உண்னமகனள மனறக்கும் பட்ெத்தில் விண்ணப் பதாரர்களின் விண்ணப் பம்
உரிய வழிமுரறரயப் பின்பற் றிய பிறகு நிராகரிக்கப் படும் மற் றும் விண்ணப் பதாரர்கள்
ததர்வானணயத்தால் நிரந்தரமாகதவா அல் லது தக்கசதன கருதப் படும் காலம் வனரயில்
விலக்கினவக்கப் படுவர். (i) அரசு அல் லது மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள் ள நிறுவனங் கள் ,
உள் ளாட்சி மன்றங் கள் , சபாதுத் துனற நிறுவனங் கள் , ெட்டத்தின் வாயிலாக நிறுவப் பட்ட
நிறுவனங் கள் ,

அரசுத்

துனற

கழகங் கள் ,

பல் கனலக்கழகங் கள்

முதலியவற் றில்

முனறயாகதவா / தற் காலிகமாகதவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (ii) குற் றவியல்
நிகழ் வுகள் , னகதானது, குற் றங் களுக்கான தண்டனன சபற் றது / விடுவிக்கப் பட்டது. (iii)
மத்திய

அரசுப்

பணியாளர்

ததர்வானணயங் களினால்

ததர்வானணயம்

ததர்வு

எழுதும்

/

உரினம

மாநில
இரத்து

அரசுப்

பணியாளர்

செய் யப் பட்டது

அல் லது

தகுதியற் றவராக அறிவிக்கப் பட்டது.

(K)

னகது

செய் யப் பட்டிருத்தல் ,

குற் றத்தீர்ப்பு

/

குற் றமற் றவர்

எனத்

தீர்ப்பு

வழங் கப் பட்டிருத்தல் , தவனலக்கு ஆட்கள் சதரிவு செய் யும் ஏததனும் ஒரு முகனமயினால்
தனட / தகுதியின்னம செய் யப் பட்டிருத்தல் , குற் ற நடவடிக்னக (அல் லது) ஏததனும் ஒழுங் கு
நடவடிக்னக சதாடங் கப் பட்டிருத்தல் / முடிவுற் றிருத்தல் ஆகியவற் றுடன் சதாடர்புனடய
ெரியான

மற் றும்

உண்னமயான

தகவல் கனள,

விண்ணப் பத்தில்

சதரிவிப் பதுடன்,

தீர்ப்பின் அெல் / ஆனண / அரொனண/ துனற நடவடிக்னக னகவிடப் பட்ட அரொனண
அல் லது

இதர

பதிதவற் றை்
ெமர்ப்பித்த
உடனடியாக

ஆவணங் கனள

தசய் ய
பின்னர்,

இணையவழி

தவை்டுை் .
நியமனம்

சபறும்

ததர்வானணயத்திற் கு

தண்டனனக்குரிய

விை்ைப் பத்துடன்

தமற் குறிப்பிடப் பட்ட
காலம்

வனர எப் தபாது

சதரிவிக்கப் பட

நடவடிக்னகனய

நிகழ் வுகள்

தவண்டும் .

இணைத்து
விண்ணப் பம்

ஏற் பட்டிருப் பினும்

தவறினால் ,

ததர்வானணயம்

தகுந்த

நமற் சகாள் ளும் .

(விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி 12-ஐ காண்க)

(L)

இடஒதுக் கீடு குறித்த தவைான தகவை் கள்

/ தகுதிக் கான காரணிகளான வயது,

பாலினம் , வகுப் பு பிரிவுகள் , கை் வித் தகுதி, பயிை் று பமாழி, உடை் தகுதி தபான்ை
அடிப் பறடத் தகுதிகள்

குறித்த தவைான தகவை்

பகாண்ட விண்ணப் பங் களும்

முழுறமயாக நிரப் பப் படாத விண்ணப் பங் களும் உரிய வழிமுறைகறள பின்பை் றி
நிராகரிக் கப் படும் .

(M)

நிரந்தரப் பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி / நியமனத்துக்கான விண்ணப் பமாக கருதப் பட
மாட்டாது.

விண்ணப்பதாரர்களால்

அளிக்கப் பட்டிருப் பினும்
விவரங் கள்

/

நியமனத்திற் கான

இந் தத்

தகவை் கள்

நிரந்தரப் பதிவில்

ததர்வுக் குரிய

மட்டுதம

இனணயவழி

சபாதுவான

விண்ணப் பத்திை்

இத்ததர்வுக் கு

விண்ணப் பத்தில்

தகவல் கள்

அளிக் கப் படும்

பரிசீலிக் கப் படும் .

ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட

இந்த

ததனவயான

விவரங் கள் / தகவல் கள் தவறானதாக அல் லது முழுனம சபறாதனவயாக இருந்தால்
அதற் கு ததர்வானணயம் சபாறுப் பாகாது.

15
(N)

திருநங் றககளின் வகுப் பு நிர்ணயம் ;
i.

எந்த ஒரு ொதிெ் ொன்றிதழும் இல் லாத திருநங் னக விண்ணப் பதாரர்கள் தங் களது
இனணயவழி

விண்ணப் பத்தில்

வகுப் பினர்,

மிகவும்

நலத்துனற,

நாள்

அரொனண(நினல)

பிற் படுத்தப் பட்டவகுப் பினர்

06.04.2015-இன்

படி,

மிகவும்

எண்.28,
மற் றும்

பிற் படுத்தப் பட்ட
சிறுபான்னமயினர்

பிற் படுத்தப்பட்ட

வகுப் பினர்

பிரிவினனதயா அல் லது ஏனனதயார் பிரிவினனதயா ததர்வு செய் து சகாள் ளலாம் .
ii.

ொதிெ்ொன்றிதழ்
பழங் குடியினர்

னவத்துள் ள

ஆதிதிராவிடர்

வகுப் பினனெ்

ொர்ந்த

/

ஆதிதிராவிட

திருநங் னக

(அருந்ததியர்)

விண்ணப் பதாரர்,

/

அவர்களது

ெமூகத்தினனெ் ொர்ந்தவர்களாகதவ கருதப் படுவர்.
iii. ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங் குடியினர் வகுப் னபத் தவிர மற் ற
வகுப் பினனெ் ொர்ந்த மற் றும் அப் பிரிவின் அடிப்பனடயில் ொதிெ்ொன்றிதழ் சபற் றுள் ள
திருநங் னக

விண்ணப்பதாரர்,

பிற் படுத்தப் பட்ட

வகுப்பு

அவருனடய

ஆகிய

இரண்டு

வகுப் பு

(Class)

வகுப் புகளில் ,

அல் லது

அவருக்கு

மிகவும்

ொதகமாக

ததான்றுகின்ற ஒன்னற, ஒரு முனறப் பதிவின் தபாதத ததர்வு செய் ய தவண்டும் .
அதன்பிறகு, வகுப் னப எப் சபாழுதும் மாற் ற இயலாது.
திருநங் னககள் வகுப் பு நிர்ணயம் குறித்து அரொனண நினல எண் .90, ெமூக நலம்
மற் றும்

ெத்துணவுத்

[SW8(2)]

துனற,

நாள்

22.12.2017

மற் றும்

விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)-ஐ காண்க.

(O)

தவறைவாய் ப் பிை் திருநங் றக விண்ணப் பதாரர்களுக் கான இட ஒதுக் கீடு:
1. திருநங் னக

விண்ணப் பதார்களில்

அனடயாளப் படுத்திக்சகாள் ளும்

சபண்

என

தன்னன

விண்ணப்பதாரர் சபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம்

மற் றும் சபாதுப் பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் (ஆண் மற் றும் சபண்) ஆகிய இரண்டு
இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப் படுவர்.
2. திருநங் னக விண்ணப் பதாரர்களில் “ஆண்” அல் லது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என
தன்னன அனடயாளப் படுத்திசகாள் ளும் விண்ணப்பதாரர் சபாதுப் பிரிவினருக்கான 70
ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற் றும் சபண்) மட்டுநம கருதப் படுவர்.
3. தமிழ் நாடு திருநங் னககள் நல வாரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட திருநங் னககள் /
திருநங் னக ஆண் / திருநங் னக சபண் ொன்றிதழ் சகாண்ட விண்ணப் பதாரர்களுக்கு
மட்டுதம தமற் குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும் .

(P)

பிறண:
ததொழில் ைற் றுை் வர்த்தகத் துணறயில் பை்டக கொப் பொளர், நிணல – II பதவிக்கு
ததர்ந்சதடுக்கப் படும்

விண்ணப் பதாரர்,

சதாழில்

மற் றும்

இயக்குேரிடத்தில் பினணத்சதானகயாக ரூ.1000/- (ரூபாய்

வர்த்தகத்

துரற

ஆயிரம் மட்டும் ) செலுத்த

தவண்டும் .

14. ஏறனய முக் கிய அறிவுறரகள் :
a)

விண்ணப் பதாரர்கள்

ததர்விை் கான தங் களுறடய தகுதிகறள உறுதி பசய் தை் :

ததர்விற் கு விண்ணப் பிக்கும் விண்ணப் பதாரர்கள் தரப் பட்டுள் ள அறிவுனரகனள நன்கு
படித்த பின் னர் தாங் கள் அத்ததர்விற் கான அனனத்துத் தகுதிகனளயும் சபற் றுள் ளனரா
என உறுதி செய் து சகாள் ள தவண்டும் . எழுத்துத்ததர்வு/ ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு /
தநர்முகத்ததர்வு

/

செய் யப்பட்தடார்

கலந்தாய் விற் கு
பட்டியலில்

அனுமதிக்கப் படுவது

தற் காலிகமாக

அல் லது

சதரிவு

விண்ணப் பதாரரின்

சபயர்

தெர்க்கப் படுவதால் மட்டுதம, ஒருவிண்ணப் பதாரர் பதவி நியமனம் சபற உரினம
அளிக்கப் பட்டவராகமாட்டார்.
எல் லாநினலகளிலும்
விவரங் கள்

தவறு

மீறப் பட்டுள் ளன

எனதவ,

விண்ணப் பதாரரின்

தற் காலிகமானது மற் றும்
என்றாதலா

ததர்வானணய

என்று

விண்ணப் பம் ,

விண்ணப் பதாரரால்
அறிவுனரகள்

கண்டறியப் படும் பட்ெத்தில் ,

அளிக்கப் பட்ட

அல் லது

விதிகள்

எந்நினலயிலும் ,

சதரிந்சதடுக்கப் பட்ட பின்னர் கூட, உரிய வழிமுரறரயப் பின் பற் றி விண்ணப் பத்னத
நிராகரிக்கும் உரினம ததர்வானணயத்திற் கு உண்டு. [விண்ணப் பதாரர்களுக் கான
விதிமுறைகள் ” பத்தி -11(B)(C) & (D) -இை் உள் ளவாறு].
b)

தகுதியுள் ள

விண்ணப்பதாரருக்கு,

ததர்வு

எழுதுவதற் கான

அனுமதிெ்சீட்டுகள் ,

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற ததர்வானணய இனணயதளத்தில்
பதிதவற் றம்

செய் யப் படும் .

விண்ணப் பதாரர்

அவற் னற

பதிவிறக்கம்

செய் து

சகாள் ளதவண்டும் . அனுமதிெ்சீட்டு தனியாக அஞ் ெல் மூலம் அனுப் பப்பட மாட்டாது.
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விண்ணப் பதாரர் ததர்வின் சபாழுது அனுமதிெ்சீட்டில் சகாடுக்கப் பட்டுள் ள ஒவ் சவாரு
நிபந்தனனனயயும் கட்டாயம் கனடப்பிடிக்க தவண்டும் .[விண்ணப் பதாரர்களுக் கான
விதிமுறைகள் ” பத்தி -2 (V)(g)-இை் உள் ளவாறு].
c)

சதளிவுனர

தவண்டுதவார்,

தமிழ் நாடு

அரசுப்

பணியாளர்

ததர்வானணய

அலுவலகத்தினன தநரில் அல் லது 1800 419 0958 என்ற கட்டணமில் லா சதானலதபசி
எண்ணின் மூலம் , அனனத்து தவனல நாட்களிலும் முற் பகல் 10.00 மணி முதல் பிற் பகல்
5.45 மணி வனர சதாடர்பு சகாள் ளலாம் . ஒருமுரற பதிவு மற் றும் இரணயவழி
விண்ணப் பம் குறித்த ெே்நதகங் களுக்கு helpdesk@tnpscexams.in என்ற மின்னஞ் ெல்
முகவரிக்கும் இதர ெே்நதகங் களுக்கு grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற மின்னஞ் ெல்
முகவரிக்கும் அனுப் பலாம் .
[விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் ” பத்தி-2(V)–இை் குறிப் பு (h)(i)(j)-இை்
உள் ளவாறு].
d)

விண்ணப் பதாரர்களுக்கான தகவை் பரிமாை் ைம் :
எழுத்துத்

ததர்வு

முடிவுகள்

கலந்தாய் விற் கான

/

நாள்

விண்ணப் பதாரர்களுக்கு

ொன்றிதழ்
மற் றும்

அஞ் ெல்

ெரிபார்ப்பு
தநரம்

மூலமாக

/

வாய் சமாழித்

குறித்த

ததர்வு

தகவல் கள்

அனுப் பப் படமாட்டாது.

/

ஏதும்

இது

குறித்த

தகவல் கள் ததர்வானணய இனணயதளத்தில் சவளியிடப் படும் .
e)

விளம் பர அறிவிக் றக பவளியிடப் பட்ட நாள் முதை் பதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக
முடிவு பபறும் நாள் வறர இந் த பதரிவு குறித்த தகவை் கள் , விளக் கங் கள் எதுவும்
தகவை் அறியும் உரிறமச் சட்டத்தின் கீழ் பபைப் படும் மனுக் கள் உட்பட எந் த ஒரு
மனுவிை் கும் தகவை் வழங் கப் படமாட்டாது.

f)

றகப் தபசி மை் றும் இதர மின்னணு சாதனங் களுக் குத் தறட:
1.

விண்ணப் பதாரர்கள்

ததர்வுக்

கூடத்திற் குள்

அனுமதிக்கப் பட்ட

எழுது

சபாருட்களான கருப் பு பந்துமுனன தபனா தவிர. மின்னணு ொதனங் களான தரவி
(Blue

Tooth)

னகப் தபசி,

நினனவூட்டு

உள் கட்டனமப் புக்

குறிப் புகள்

அடங் கிய

னகக்கடிகாரங் கள் மற் றும் தமாதிரம் அல் லது ஏனனய மின்னணு ொதனங் கள் ,
மின்னணு அல் லாத பதிவுக்கருவிகள் , புத்தகங் கள் , குறிப் புகள் , னகப் னப வண்ண
எழுது தகால் , சபன் சில் புத்தகங் கள் , குறிப் புகள் , தனித் தாள் கள் , கணித மற் றும்
வனரப் படக் கருவிகள் , மடக்னக அட்டவனண, படிசயடுக்கப் பட்ட வனரபடம் , காட்சி
வில் னலகள் ,
பதிவுசெய் யும்

பாடப் புத்தகங் கள்

மற் றும்

தனிக்கருவிகளாகதவா

சபாதுக்

தமாதிரம்

குறிப் புத்
அல் லது

தாட்கள்

மற் றும்

னகக்கடிகாரத்தின்

இனணப் பாகதவா சகாண்டுவரக் கூடாது.
2.

அவ் வாறான சபாருட்கனள னவத்திருப் தபார் காணப் பட்டால் அவர்கள் சதாடர்ந்து
ததர்வு எழுத அனுமதிக்கப் பட மாட்டார்கள் . தமலும் , அவர்களது வினடத்தாள்
செல் லாததாக்கப் படுவதுடன் ததர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் னவக்கப் படுவர்.
ததனவப் படின், அவ் விடத்திதலதய முழுெ் தொதனனக்கு உட்படுத்தப் படுவர்.

3.

விண்ணப் பதாரர்கள்
சபாருட்கனள

தங் கள்

னகப் தபசி

ததர்வுக்கூடத்திற் கு

அறிவுறுத்தப் படுவதுடன்,

உள் ளிட்ட

சகாண்டுவர

அப் சபாருட்களின்

தனடசெய் யப் பட்ட
தவண்டாம்

பாதுகாப் பிற் கு

உத்தரவாதம்

என
தர

இயலாது எனவும் சதரிவித்துக் சகாள் ளப்படுகிறது.
(தமலும் விவரங் களுக்கு “விண்ணப் பதாரர்களுக் கான விதிமுறைகள் 17(E) ஐ காண்க)
g)

ததர்வுக்கு

விண்ணப் பிப் பவர்கள்

தகுதிகனளயும்

சபற் றவராக

அத்ததர்விற் கு
இருத்தல்

ேிர்ணயிக்கப் பட்ட

தவண்டும் .

அனனத்து

விண்ணப்பதாரர்களால்

சதரிவிக்கப் பட்டுள் ள தகவல் கனள ததர்வானணயம் ஐயமறத் சதரிந்து சகாள் ளும் வனர
அவர்களின் விண்ணப் பங் கள் எழுத்துத் ததர்விற் கு (அதாவது எல் லா நினலகளிலும் )
தற் காலிகமாக கருதப் படும் . விண்ணப் பதாரர் ததர்விற் கு முன்தபா அல் லது பின் னதரா
நியமனத்திற் கு

தபாட்டியிடத்

தகுதியற் றவர்

என்று

ததர்வானணயத்தால்

கண்டறியப் பட்டால் , எந்நினலயிலும் , அதாவது சதரிந்சதடுக்கப் பட்ட பின்னர் கூட உரிய
வழிமுரறரயப் பின் பற் றி விண்ணப் பத்னத நிராகரிக்கும் உரினம உண்டு.
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h)

சதரிவிக்கப் பட்டுள் ள

தகவல் கள்

வழிமுரறகரள

தவறு

பின் பற் றி

எனக்

கண்டறியப் பட்டால் ,

விண்ணப் பம்

உரிய

நிராகரிக்கப் படுவதுடன்

அவ் விண்ணப் பதாரர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்னக தமற் சகாள் ளவும் தநரிடும் .
i)

ஒழுங் கீனச் பசயை் களுக் குத் தறட:
ததர்வு எழுதும் அனறயில் மற் ற விண்ணப் பதாரர்களுனடய வினடத்தாள் களிலிருந்து
பார்த்து எழுதுதல் / பார்த்து எழுத அனுமதித்தல் அல் லது தவறு ஏததனும் முனறயற் ற
உதவிகனளப் சபறதவா அல் லது சபற முயற் சிக்கதவா அல் லது அத்தனகய முனறயற் ற
உதவிகனளத் தரதவா அல் லது தர முயற் சிக்கதவா கூடாது.

j)

ததர்வுக் கூடத்திை் நடந் து பகாள் ளும் முறை:
ததர்வு

எழுதும்

எந்த

ஒரு

விண்ணப் பதாரரும்

ததர்வுக்

நடவடிக்னகயிதலா (அல் லது) ததர்வினன சீர்குனலக்கும்
ததர்வானணயத்தால்
பணியாளர்கனள

ததர்வினன நடத்த பணியில்

தாக்கும்

முயற் சியிதலா

விண்ணப் பதாரர்களின்

செயல் கள்

கூடத்தில்

தவறான

தநாக்கத்திதலா (அல் லது)

அமர்த்தப் பட்டுள் ள அலுவலர் /

ஈடுபடக்கூடாது.

கடுனமயான

அவ் வாறு

தவறாக

ஈடுபடும்

கருதப் பட்டு,

அவ் விண்ணப் பதாரர்கள் தண்டனனக்கு உட்படுத்தப் படுவர்.
k)

விண்ணப் பதாரர்களுக்கான

விதிமுனறகனள

விண்ணப் பதாரர்களுக்கான

விதிமுறைகள்

மீறும்

பத்தி

பட்ெத்தில்

17(E)-ன்

படி

அல் லது

ததர்வானணயம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டனன விதிக்கப் படும் .
l)

உத்ததெ வினடகள் :
சகாள் குறி வனகத் ததர்விற் கான உத்ததெ வினடகள் ததர்வு நனடசபற் ற நாளிலிருந்து
6 (ஆறு) நவரல நாட்களுக்குள்
ததர்வானணயத்தால்
வினடகள்

ததர்வானணய இனணயதளத்தில் சவளியிடப் படும்

சவளியிடப் படும்

சதாடர்பாக

சகாள் குறிவனகத்

முனறயீடு

செய் ய

ததர்விற் கான

தவண்டுமானால்

உத்ததெ

ததர்வானணய

இனணயதளத்தில் உள் ள Answer Key Challenge என்ற ொளரத்னதப் பயன்படுத்தி முனறயீடு
செய் யலாம் (Result – > Answer keys)
விண்ணப் பதாரர்கள்

சகாள் குறிவனகத்

ததர்விற் கான

உத்ததெ

வினடகள்

ததர்வானணயத்தால் சவளியிடப் பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இனணயவழி வாயிலாக மட்டுதம
முனறயீடு செய் யதவண்டும் . அஞ் ெல் வழியாகதவா அல் லது மின்னஞ் ெல் வழியாகதவா
சபறப் படும் முனறயீடுகள் ஏற் கப் படமாட்டாது.
உத்ததெ வினடகனள முனறயீடு செய் வதற் கான அறிவுனரகள் மற் றும் வழிமுனறகள்
ததர்வானணய இனணயதளத்திதலதய வழங் கப் பட்டுள் ளது. தமலும் முனறயீடு செய் ய
இனணயவழி
அவகாெம்

மூலமாகதவா
முடிவுற் ற

அல் லது

தவறுவழியாகதவா

நினலயில்

சபறப் படும்

வழங் கப் பட்டுள் ள

எவ் வித

கால

முனறயீடுகளும்

பரிசீலிக்கப் படமாட்டாது.
இனணயவழியில்

உத்ததெ

ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட

வினடகனள

தவண்டுதகாளானது

முனறயீடு
ஒவ் சவாரு

செய் வதற் கு

உரிய

பாடத்திற் சகன

தநரத்தில்

வல் லுநர்கனள

சகாண்ட குழுவிற் கு பரிந்துனரக்கப் படும் . தமலும் , வல் லுநர் குழுவின் பரிந்துனரயின்
அடிப் பனடயில் , இறுதியான வினடகள் முடிவு செய் யப் பட்டு அதன்பின் னர் வினடத்தாள்
மதிப் பீடு செய் யும் பணியானது சதாடங் கப் படும் .
சதரிவுப்

பணிகள்

முடிவனடயும்

வனர இறுதியான வினடகனள ததர்வானணயம்

சவளியிடாது. ததர்வு நனடமுனறகள் முழுவதும் நினறவனடந்த பின் னர், அத்ததர்வுக்கு
விண்ணப் பித்த

விண்ணப் பதாரர்

அனனவருனடய

விவரங் களும்

ததர்வானணய

இனணயதளத்தில் சவளியிடப் படும் .
[தமலும்

விவரங் களுக்கு

“

விண்ணப் பதாரர்களுக் கான

விதிமுறைகள்

பத்தி
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15. விண்ணப் பிக் கும் முறை;
1.

விண்ணப் பதாரர்கள்

www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய ததர்வானணயத்தின்

இனணயதளங் கள் மூலம் மட்டுதம விண்ணப் பிக்க தவண்டும் .
2.

எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப் பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூலம் ஒருமுனறப்பதிவு
எனப் படும்

நிரந்தரப் பதிவு

(OTR)

மற் றும்

தன்விவரப் பக்கம்

(Dashboard)

ஆகியன
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கட்டாயமாகும் . விண்ணப் பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/- ஐ
செலுத்தி, பதிவு செய் து சகாள் ள தவண்டும் . ஒருமுனறப்பதிவு, பதிவு செய் த நாள் முதல்
ஐந்தாண்டுகள் வனர நனடமுனறயிலிருக்கும் , தங் களுக்குரிய ஒரு முனறப் பதிவு கணக்கு
(One Time Registration ID) மற் றும் கடவுெ் சொல் மூலமாக மட்டுதம விண்ணப் பதாரர்கள்
தங் கள் விண்ணப் பங் கனள ெமர்ப்பிக்க தவண்டும் .
3.

ஒருமுனறப்பதிவில்

பதிதவற் றம் செய் ய, விண்ணப் பதாரர்கள்

தங் களது புனகப் படம் ,

னகசயாப் பம் ஆகியவற் னற CD/DVD/Pen drive தபான்ற ஏததனும் ஒன்றில் பதிவு செய் து
தயாராக னவத்திருக்க தவண்டும் .
4.

ஒரு விண்ணப் பதாரர் ஒன்றுக்கும் தமற் பட்ட ஒருமுனறப் பதிவுக் கணக்னக (One Time
Registration ID) உருவாக்க அனுமதியில் னல.

5.

விண்ணப் பதாரர்கள்
கடவுெ்சொல் னலப்
பார்னவயிடவும் ,

தங் களுக்குரிய
பயன்படுத்தி

புதுப்பிக்கவும்

தனித்துவமான

ஏற் கனதவ

செய் யலாம் .

பதிவுக்கணக்கு

பதிவிட்ட
தங் களது

தங் களது

ஒருமுனறப்

மற் றும்

விவரங் கனள
பதிவு

,

கடவு

அல் ல.

இது

சொல் லினன தவறு நபரிடதமா (அ) முகவர்களிடதமா பகிர்ந்து சகாள் ள கூடாது.
6.

ஒருமுனறப்பதிவு

என்பது

விண்ணப் பதாரர்களின்

எந்தசவாரு

பதவிக்கான

விவரங் கனளப்

சபற் று

விண்ணப் பம்

அவர்களுக்கு

தன்விவரப்

பக்கம்

ஒன்றினன உருவாக்க மட்டுதம பயன்படும் . எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப் பிக்க
விரும் பும்

விண்ணப் பதாரர்கள் ,

அறிவிக்னகயில்

“Apply”

என்ற

உள் ளடு
ீ

வழிதய

நிரந்தரப் பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற் றும் கடவுெ்சொல் ஆகியவற் னற உள் ளடு
ீ
செய் து விண்ணப் பிக்க தவண்டும் .
7.

விண்ணப் பதாரர்கள் தாங் கள் விண்ணப் பிக்க விரும் பும் பதவியின் சபயனர சதரிவு
செய் ய தவண்டும் .

8.

புனகப் படம் , குறிப் பிட்ட ஆவணங் கள் மற் றும் னகசயாப் பம் இல் லாமல் பதிதவற் றம்
செய் யப்படும் இனணயவழி விண்ணப் பம் உரிய வழிமுனறகனள பின் பற் றியப் பிறகு
நிராகரிக்கப் படும் .

9.

இணையவழி விை்ைப் பத்ணத திருத்தை் தசய் தல் :
இரணயவழி

விண்ணப் பத்ரத

ெமர்ப்பிப்பதற் கான

இறுதி

நததிக்குப்

பிறகு,

அறிவிக்ரகயின் பத்தி 4-ல் (முக்கியமான நததி மற் றும் நேரம் ) குறிப் பிட்டுள் ளபடி,
இரணவழி விண்ணப் பத் திருத்த காலத்தில் விண்ணப் பதாரர்கள் தங் களது இரணவழி
விண்ணப் பத்ரத திருத்தம் செய் ய அனுமதிக்கப் படுவர். திருத்தம் செய் யும் காலத்தின்
இறுதி நததிக்குப்

பிறகு, இரணயவழி

அனுமதிக்கப் படமாட்டாது.
விவரங் களின்படி

விண்ணப் பத்தில்

விண்ணப் பதாரர்கள்

விண்ணப் பங் கள்

எே்த மாற் றமும்

தாங் கள்

இறுதியாக

பரிசீலிக்கப் படும் .

நமலும்

செய் ய

அளித்துள் ள
இரணயவழி

விண்ணப் பத்தில் ஏற் கனநவ ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட விவரங் கரளத் திருத்தியதால் பிரழகள்
ஏநதனும் ஏற் பட்டு விண்ணப் பம் ேிராகரிப் பட்டால் நதர்வாரணயம் சபாறுப் பாகாது, இது
விண்ணப் பதாரர்களின்
விண்ணப் பத்தில்

சபாறுப் பாகும் .

உள் ள

நதர்வாரணயத்திற் கு

உரிரமக்
அனுப் பப் படும்

எே்தசவாரு

முரறயிலும்

நகாரல் கரள

இரணயவழி

மாற் றியரமப் பதற் காக

நகாரிக்ரககள்

/

மனுக்கள்

ஏற் றுக்சகாள் ளப் படமாட்டாது.
10. அச்சிடுதலிை் விருப் பததர்வு:
i.

விண்ணப் பத்னத

இனணய

வழியில்

அனுப்பியபின் ,

விண்ணப் பதாரர்கள்

PDF

முனறயில் தங் கள் விண்ணப் பத்னத அெ்சிட / தெமிக்க முடியும் .
ii.

விண்ணப் பதாரர்களுக்கு விண்ணப் ப நகல் ததனவப் பட்டால் , பயனாளர் குறியீடு
மற் றும் கடவுெ் சொல் னல பயன்படுத்தி அெ்சிட்டுக் சகாள் ளலாம் / பதிவிறக்கமும்
செய் து சகாள் ளலாம் .

iii.

இனணயதள

விண்ணப் ப

அெ்சுப் படி

அல் லது

தவறு

எந்தவிதமான

ஆவணங் கனளயும் ததர்வானணயத்திற் கு அனுப்ப தவண்டாம் .
(விண்ணப் பதாரர்களுக் கான விதிமுறைகள் ” பத்தி - 2–இை் உள் ளவாறு)

ஆதார
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16. ஆவணங் கள் பதிதவை் ைம் :
I.விண்ணப் பதாரர்கள் இரணயவழி விண்ணப்பத்ரதெ் ெமர்ப்பிக்கும் நபாது இரணயவழி
விண்ணப் பத்தில் சதரிவித்த அரனத்து உரிரம நகாரல் களுக்கும் / விவரங் களுக்கும்
ஆதாரமாக ொன்றிதழ் கள் / ஆவணங் கரள கட்டாயமாக பதிநவற் றம் செய் ய நவண்டும் .
அவ் வாறு

செய் யத்

அனுமதிக்கப் பட

தவறினால்

மாட்டார்கள் .

இரணயவழி

விண்ணப்பத்ரத

விண்ணப் பதாரர்களால்

ெமர்ப்பிக்க

பதிநவற் றம்

செய் த

ொன்றிதழ் கரளத் தங் கள் ஒரு முரறப் பதிவின் மூலமாக ெரிபார்க்கும் வெதி உள் ளது.
ஏநதனும்

ொன்றிதழ்

தவறாகப்

பதிநவற் றப் பட்டாநலா

அல் லது

பதிநவற் றம்

செய் யப்படாமல் விடுபட்டிருே்தாநலா அல் வது ஆவணங் கரளப் பதிநவற் றுவதில் ஏநதனும்
மாற் றங் கள்

செய் யப் பட நவண்டியிருே்தாநலா விண்ணப் பதாரர்கள் , இப் பதவிக்கான

நதர்வின் நுரழவுெ் சீட்டு வழங் கும் ோளுக்கு இரண்டு ோட்களுக்கு முன்பு வரர / நதர்வு
ேரடசபறுவதற் கு பன் னிசரண்டு ோட்களுக்கு முன்பு வரர ஆவணங் கரளத் திருத்த
மற் றும் மீள் பதிநவற் றம் செய் ய அனுமதிக்கப் படுவார்கள் . (விண்ணப் பதாரர்களுக் கான
விதிமுறைகள் ” பத்தி-2-W–இை் உள் ளவாறு)
II.விை்ைப் பதொரர்களுக்கொன தகவல் :
எழுத்துத் நதர்வு முடிவுகள் , ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு மற் றும் கலே்தாய் வு சதாடர்பான நததி
மற் றும்

நேரம்

நபான்ற

அனுப் பப் படமாட்டாது.

தகவல் கள்

விண்ணப் பதாரர்களுக்கு

அவ் விவரங் கள்

நதர்வாரணய

தபால்

மூலம்

இரணயதளத்தில்

சவளியிடப் படும் . இருப்பினும் விண்ணப்பதாரர்களின் பதிவு செய் யப் பட்ட அரலநபசி
எண் / மின்னஞ் ெலுக்கு ொன்றிதழ் பதிநவற் றம் , ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு மற் றும் கலே்தாய் வு
ஆகியவற் றிற் கான நததி மற் றும் நேரத்ரத வழங் க நதர்வாரணயம் கூடுதல் வெதிரய
செய் கிறது. அரனத்து புதுப் பிக்கப் பட்ட விவரங் கள்
இரணயதளத்ரத

அவ் வப் நபாது

அறிவுறுத்தப் படுகிறார்கள் .

/ தகவல் களுக்கு நதர்வாரணய

பார்ரவயிடுமாறு

சதாழில் நுட்ப

சிக்கல் கள்

விண்ணப் பதாரர்கள்

உள் ளிட்ட

காரணங் களால்

விண்ணப் பதாரர்களுக்கு குறுஞ் செய் தி / மின்னஞ் ெல் சென்றரடவதில் / சபறுவதில்
சிக்கல் / தாமதம் ஏற் பட்டால் / சென்றரடய தவறினாலும் நதர்வாரணயம் அதற் கு
சபாறுப் பாகாது.

குறுஞ் செய் தி

அல் லது

மின்னஞ் ெல்

சபறாதது

சதாடர்பாக

விண்ணப் பதாரர்களிடமிருே்து சபறப்படும் நகாரிக்ரககள் பரிசீலிக்கப் படமாட்டாது.

17. விண்ணப் பம் சமர்ப்பிப் பதை் கான இறுதி நாள் :
I. இனணயவழி மூலம் 14.10.2022 அன்று இரவு 11.59 ைைி வணர விண்ணப்பிக்க / திருத்த
இயலும் . பின் னர் அெ்தெனவ நிறுத்தப் படும் .
II. இனணயவழி விண்ணப்பத்தில் 19.10.2022 அன்று நள் ளிரவு 12.01 ைைி முதல் 21.10.2022
அன்று இரவு 11.59 ைைி வணர திருத்தம் செய் யலாம் . பின் னர் அெ்தெனவ நிறுத்தப் படும் .
III. இரணய

வழி

விண்ணப் பத்துடன்

இரணத்து

பதிநவற் றம்

செய் த

ஆவணங் கள்

/

ொன்றிதழ் கள் மாற் ற / பதிநவற் ற / மீள் பதிநவற் றம் செய் ய 17.01.2023 அன்று இரவு 11.59
ைைி வணர அனுமதிக்கப் படுவர். பின் னர் அெ்நெரவ ேிறுத்தப் படும் .

(தமலும்

கூடுதல்

தகவல் களுக்கு

ததர்வானணயத்தின்

“விண்ணப் பதாரர்களுக்கான

விதிமுனறகனள” ததர்வானணயத்தின் இனணயதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-இல்
காணலாம் )

பசயைாளர்
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ஏற் றுக்தகொள் ள ைறுத்தல் (DISCLAIMER)
இனணக்கல் வி

தகுதிக்கான

அரொனணகள்

தமிழ் நாடு

அரசுப்

பணியாளர்

ததர்வானணயத்தின் இனணயதளத்தில் உள் ளன. எனினும் , விண்ணப் பதாரர்கள்
இத்ததர்விற் கு

விண்ணப் பிக்கும்

தபாது

அரொனணகள்

இத்ததர்விற் கான

விளம் பர

இனணக்கல் வி
அறிவிக்னக

தகுதிக்கான
சவளியிடப் பட்ட

நாளிதலா அல் லது அதற் கு முன் தபா இனணக்கல் வி ஏததனும் இருப் பின் அது
குறித்த

தகவனல

விண்ணப் பத்தில்

சதரிவித்தும் ,தமலும்

ொன் றிதழ் கள்

பதிதவற் றம் செய் யும் தபாது அவ் வரொனணகனளயும் தெர்த்து இணையவழி
விை்ைப் பத்துடன் இணைத்து பதிதவற் றை் தசய் ய தவை்டுை் . இவ் வாறு
செய் யத் தவறினால் விண்ணப் பதாரரின் விண்ணப் பம் உரிய வழிமுரறரயப்
பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் . இத்ததர்வின் விளம் பர அறிவிக்னக நாளிற் கு பின் பு
சவளியிடப் பட்ட

இனணக்கல் வி

தகுதிக்கான

அரொனணகள்

ஏற் றுக்

சகாள் ளப் படமாட்டாது.

பசயைாளர்

ANNEXURE – I / பிற் சேர்க்கக – I
Syllabus
Combined Civil Services Examination-III
Part - A
கட்டாயத் தமிழ் ம ாழித் தகுதி ற் று ் திப் பீட்டுத் ததர்வு
(ககொள் குறிவககத் சதர்வு) (பத்தொம் வகுப் புத் தரம் )
பகுதி – அ
இலக்கணம்
1. ப ொருத்துதல் – ப ொருத்தமொன ப ொருளைத் ததர்வு பெய் தல் , புகழ் ப ற் ற
நூல் , நூலொசிரியர்.
2. பதொடரும் பதொடர்பும் அறிதல் (i) இத்பதொடரொல்
ெொன்தறொர் (ii) அளடபமொழியொல் குறிக்க ் டும் நூல் .

குறிக்க ் டும்

3. பிரித்பதழுதுக.
4. எதிர்ெ்பெொல் ளல எடுத்பதழுதுதல் .
5. ப ொருந்தொெ் பெொல் ளலக் கண்டறிதல் .
6. பிளழதிருத்தம்
- ெந்தி ் பிளழளய நீ க்குதல் , ஒருளம
ன்ளம
பிளழகளை நீ க்குதல் , மரபு ் பிளழகை் , வழுஉெ் பெொற் களை நீ க்குதல் ,
பிறபமொழிெ் பெொற் களை நீ க்குதல் .
7. ஆங் கிலெ் பெொல் லுக்கு தநரொன தமிழ் ெ ் பெொல் ளல அறிதல் .
8. ஒலி தவறு ொடறிந்து ெரியொன ப ொருளை அறிதல் .
9. ஓபரழுத்து ஒரு பமொழி உரிய ப ொருளைக் கண்டறிதல் .
10. தவர்ெ்பெொல் ளலத் ததர்வு பெய் தல் .
11. தவர்ெ்பெொல் ளலக்
பகொடுத்து,
விளனமுற் று,
விளனபயெ்ெம் ,
விளனயொலளணயும் ப யர், பதொழிற் ப யளர உருவொக்கல் .
12. அகர வரிளெ ் டி பெொற் களைெ் சீர்பெய் தல் .
13. பெொற் களை ஒழுங் கு டுத்தி பெொற் பறொடர் ஆக்குதல் .
14. ப யர்ெ் பெொல் லின் வளக அறிதல் .
15. இலக்கணக் குறி ் றிதல் .
16. விளடக்தகற் ற வினொளவத் ததர்ந்பதடுத்தல் .
17. எவ் வளக வொக்கியம் எனக் கண்படழுதுதல் .
18. தன்விளன,
பிறவிளன,
பெய் விளன,
வொக்கியங் களைக் கண்படழுதுதல் .
19. உவளமயொல்
விைக்க ் ப றும்
ததர்ந்பதழுதுதல் .

பெய ் ொட்டுவிளன

ப ொருத்தமொன

ப ொருளைத்

20. எதுளக, தமொளன, இளயபு இவற் றுை் ஏததனும் ஒன்ளற ததர்ந்பதழுதுதல் .
21.

ழபமொழிகை் .

பகுதி-ஆ
இலக்கியம்
1. திருக்குறை்
பதொடர் ொன
பெய் திகை் ,
தமற் தகொை் கை் ,
பதொடளர
நிர ் புதல் (இரு த்ளதந்து அதிகொரம் மட்டும் )
அன்பு, ண்பு, கல் வி, தகை் வி, அறிவு, அடக்கம் , ஒழுக்கம் , ப ொளற, நட்பு,
வொய் ளம, கொலம் , வலி, ஒ ் புரவறிதல் , பெய் நன் றி, ெொன்றொண்ளம,
ப ரியொளரத் துளணக் தகொடல் , ப ொருை் பெயல் வளக, விளனத்திட் ம் ,
இனியளவ கூறல் , ஊக்கமுளடளம, ஈளக, பதரிந்து பெயல் வளக,
இன்னொ பெய் யொளம, கூடொ நட்பு, உழவு.
2. அறநூல் கை் – நொலடியொர், நொன்மணிக்கடிளக,
ழபமொழி நொனூறு,
முதுபமொழிக் கொஞ் சி, திரிகடுகம் , இன்னொ நொற் து, இனியளவ நொற் து,
சிறு ஞ் ெமூலம் , ஏலொதி, ஔளவயொர் ொடல் கை் பதொடர் ொன பெய் திகை் ,
திபனண்கீழ் க்கணக்கு நூல் கைில் பிற பெய் திகை் .
3. கம் ரொமொயணம் , இரொவண
ொவளக, சிறந்த பதொடர்கை் .

கொவியம்

பதொடர் ொன

பெய் திகை் ,

4. புறநொனூறு, அகநொனூறு, நற் றிளண, குறுந்பதொளக, ஐங் குறுநூறு,
கலித்பதொளக பதொடர் ொன பெய் திகை் , தமற் தகொை் கை் , அடிவளரயளற,
எட்டுத்பதொளக, த்து ் ொட்டு நூல் கைில் உை் ை பிற பெய் திகை் .
5. சில ் திகொரம் -மணிதமகளல பதொடர் ொன பெய் திகை் , தமற் தகொை் கை் ,
சிறந்த
பதொடர்கை் ,
உட்பிரிவுகை்
மற் றும்
ஐம் ப ரும் -ஐஞ் சிறுங்
கொ ் பியங் கை் பதொடர் ொன பெய் திகை் .
6. ப ரியபுரொணம் – நொலொயிர திவ் விய ்பிர ந்தம் – திருவிளையொடற்
புரொணம் – ததம் ொவணி – சீறொ ் புரொணம் பதொடர் ொன பெய் திகை் .
7. சிற் றிலக்கியங் கை் :
திருக்குற் றொலக்குறவஞ் சி – கலிங் கத்து ் ரணி – முத்பதொை் ைொயிரம் ,
தமிழ் விடு தூது – நந்திக்கலம் கம் – முக்கூடற் ை் ளு – கொவடிெ்சிந்து முத்துக்குமொரெொமி பிை் ளைத் தமிழ் - இரொஜரொஜ தெொழன் உலொ பதொடர் ொன பெய் திகை் .
8. மதனொன்மணியம் ொஞ் ெொலி ெ தம் – குயில்
ொட்டு - இரட்டுற
பமொழிதல் (கொைதமக ் புலவர்) - அழகிய பெொக்கநொதர் பதொடர் ொன
பெய் திகை் .
9. நொட்டு ் புற ்

ொட்டு - சித்தர்

ொடல் கை் பதொடர் ொன பெய் திகை் .

10. ெமய முன் தனொடிகை் – அ ் ர், ெம் ந்தர், சுந்தரர், மொணிக்கவொெகர்,
திருமூலர், குலதெகர ஆழ் வொர், ஆண்டொை் , சீத்தளலெ் ெொத்தனொர்,
எெ்.ஏ.கிருட்டிணனொர்,
உமறு ் புலவர்
பதொடர் ொன
பெய் திகை் ,
தமற் தகொை் கை் , சிற ்பு ் ப யர்கை் .

பகுதி-இ
தமிழ் அறிஞர்களும் , தமிழ் த் கதொண்டும்
1.

ொரதியொர்,
ொரதிதொென், நொமக்கல்
கவிஞர், கவிமணி ததசிக
விநொயகனொர் பதொடர் ொன பெய் திகை் , சிறந்த பதொடர்கை் , சிற ் பு ்
ப யர்கை் .

2. மரபுக் கவிளத - முடியரென், வொணிதொென், சுரதொ, கண்ணதொென்,
உடுமளல
நொரொயண
கவி,
ட்டுக்தகொட்ளட
கல் யொணசுந்தரம் ,
மருதகொசி பதொடர் ொன பெய் திகை் , அளடபமொழி ் ப யர்கை் .
3. புதுக்கவிளத – ந.பிெ்ெமூர்த்தி, சி.சு.பெல் ல ் ொ, தருமு சிவரொமு,
சுவய் யொ, இரொ.மீனொட்சி, சி.மணி, சிற் பி, மு.தமத்தொ, ஈதரொடு
தமிழன் ன், அ ் துல் ரகுமொன், கலொ ் ரியொ, கல் யொண்ஜி, ஞொனக்கூத்தன் –
பதொடர் ொன பெய் திகை் , தமற் தகொை் கை் , சிற ் புத் பதொடர்கை் மற் றும்
எழுதிய நூல் கை் .
4. தமிழில் கடித இலக்கியம் – நொட்குறி ் பு, ஜவகர்லொல் தநரு, மகொத்மொ
கொந்தி, மு.வரதரொெனொர், த ரறிஞர் அண்ணொ பதொடர் ொன பெய் திகை் .
5. நிகழ் களல (நொட்டு ்புறக் களலகை் ) பதொடர் ொன பெய் திகை் .
6. தமிழில் சிறுகளதகை் தளல ் பு – ஆசிரியர் - ப ொருத்துதல் .
7. களலகை் – சிற் ம் – ஓவியம் – த ெ்சு - திளர ் டக்களல பதொடர் ொன
பெய் திகை் .
8. தமிழின் பதொன்ளம - தமிழ் பமொழியின் சிற ் பு, திரொவிட பமொழிகை்
பதொடர் ொன பெய் திகை் .
9. உளரநளட
மளறமளல
அடிகை் ,
ரிதிமொற் களலஞர்,
ந.மு.தவங் கடெொமி நொட்டொர், ரொ.பி.தெது, திரு.வி.கல் யொண சுந்தரனொர்,
ளவயொபுரி, த ரொ.தனிநொயகம் அடிகை் , பெய் குதம் பி ொவலர் – பமொழி
நளட பதொடர் ொன பெய் திகை் .
10. உ.தவ.ெொமிநொதர், பத.ப ொ.மீனொட்சி சுந்தரனொர், சி.இலக்குவனொர் –
தமிழ் ் ணி பதொடர் ொன பெய் திகை் .
11. ததவதநய ் ொவொணர்-அகரமுதலி,
ொவலதரறு
தமிழ் தப
் தொண்டு பதொடர் ொன பெய் திகை் .

ப ருஞ் சித்திரனொர்,

12. ஜி.யு.த ொ ் - வீரமொமுனிவர் தமிழ் தப
் தொண்டு சிற ் புத் பதொடர்கை் .
13. தந்ளத ப ரியொர் – த ரறிஞர் அண்ணொ – முத்துரொமலிங் கர் – அம் த த்கர்
– கொமரொெர் – ம.ப ொ.சிவஞொனம் - கொயிததமில் லத் - ெமுதொயத் பதொண்டு.
14. தமிழகம் – ஊரும் த ரும் , ததொற் றம் மொற் றம்

ற் றிய பெய் திகை் .

15. உலகைொவிய தமிழர்கை் சிற ் பும் – ப ருளமயும் – தமிழ் ்

ணியும் .

16. தமிழ் பமொழியின் அறிவியல் சிந்தளனகை் பதொடர் ொன பெய் திகை் .
17. தமிழ் மகைிரின் சிற ் பு – மூவலூர் ரொமொமிர்தம் மொை் , டொக்டர்
முத்துலட்சுமி அம் ளமயொர், தவலு நொெ்சியொர் மற் றும் ெொதளன மகைிர் விடுதளல ் த ொரொட்டத்தில் மகைிர் ங் கு - தில் ளலயொடி வை் ைியம் ளம,
ரொணி மங் கம் மொை் , அன்னி ப ென்ட் அம் ளமயொர்.
18. தமிழர் வணிகம் – பதொல் லியல் ஆய் வுகை்
பதொடர் ொன பெய் திகை் .

– கடற்

யணங் கை்

–

19. உணதவ மருந்து – தநொய் தீர்க்கும் மூலிளககை் பதொடர் ொன பெய் திகை் .
20. ெமய ் ப ொதுளம உணர்த்திய தொயுமொனவர், இரொமலிங் க அடிகைொர்,
திரு.வி.கல் யொண சுந்தரனொர் பதொடர் ொன பெய் திகை் – தமற் தகொை் கை் .
21. நூலகம்

ற் றிய பெய் திகை் .

Combined Civil Services Examination-III
GENERAL ENGLISH (SSLC Standard)
(Objective Type Examination)
[Only for Differently Abled Persons who avail exemption from appearing in கட்டாயத்
தமிழ் ம ாழித் தகுதி ற் று ் திப் பீட்டுத் ததர்வு, as per orders in G.O.(Ms) No.49,
Human Resources Management (M) Department, dated 23.05.2022]

Part-A
Grammar
1.

Match the following words and phrases given in Column A with their meanings in
Column B.

2.

Choose the correct ‘Synonym’ for the underlined word from the options given.

3.

Choose the correct ‘Antonym’ for the underlined word from the options given.

4.

Select the correct word (Prefix, Suffix).

5.

Fill in the blanks with suitable Article.

6.

Fill in the blanks with suitable Preposition.

7.

Select the correct Question Tag.

8.

Select the correct Tense.

9.

Select the correct Voice.

10.

Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle).

11.

Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb, Object...).

12.

Fill in the blanks with correct Homophones.

13.

Find out the Error (Articles, Preposition, Noun, Verb, Adjective, Adverb).

14.

Select the correct sentence.

15.

Find out the odd words (Verb, Noun, Adjective, Adverb).

16.

Select the correct Plural forms.

17.

Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentence).

18.

Identify the correct Degree.

19.

Form a new word by blending the words.

20.

Form compound words (eg.: Noun+Verb, Gerund+Noun).

21.

British English – American English.

Part-B
Poetry
(a)

(b)

Figures of Speech
(Alliteration – Simile – Metaphor – Personification – Onomatopoeia – Anaphora –
Rhyme Scheme – Rhyming Words – Repetition, etc.)
Poetry Appreciation

(c)

Important Lines

LIST OF POEMS
1.

Life - Henry Van Dyke

2.

I am Every Woman - Rakhi Nariani Shirke

3.

The Secret of the Machines - Rudyard Kipling

4.

The Ant and The Cricket - Adapted from Aesop’s fables

5.

No Men are Foreign - James Falconer Kirkup

6.

The House on Elm Street - Nadia Bush

7.

Stopping by Woods on a Snowy Evening - Robert Frost

8.

A Poison Tree - William Blake

9.

On Killing a Tree - Gieve Patel

10.

The Spider and the Fly - Mary Botham Howitt

11.

The River - Caroline Ann Bowles

12.

The Comet - Norman Littleford

13.

The Stick-together Families - Edgar Albert Guest

14.

Special Hero - Christina M. Kerschen

15.

Making Life Worth While - George Elliot

16.

A Thing of Beauty - John Keats

17.

Lessons in Life - Brigette Bryant & Daniel Ho

18.

My Computer Needs a Break - Shanthini Govindan

19.

Your Space - David Bates

20.

Sea Fever - John Masefield

21.

Courage - Edgar Albert Guest

22.

Team Work - Edgar Albert Guest

23.

From a Railway Carriage - Robert Louis Stevenson

24.

Indian Seasons - Nisha Dyrene

25.

A Tragic Story - William Makepeace Thackeray

Part-C
Literary Works
I.

LIST OF PROSE

1.

His First Flight - Liam O’Flaherty

2.

The Tempest - Tales From Shakespeare

3.

The Last Lesson - Alphonse Daudet

4.

The Little Hero of Holland - Mary Mapes Dodge

5.

The Dying Detective - Arthur Conan Doyle

6.

Learning the Game (Book Extract) - Sachin Tendulkar

7.

The Cat and the Painkiller (An Extract from The Adventures of Tom Sawyer) –
Mark Twain

8.

Water – The Elixir of Life - Sir C.V.Raman

9.

The Story of a Grizzly Cub - William Temple Hornaday

10.

Sir Isaac Newton - Nathaniel Hawthorne

11.

My Reminiscence - Rabindranath Tagore

12.

The Woman on Platform 8 - Ruskin Bond

13.

The Nose Jewel - C.Rajagopalachari

14.

A Birthday Letter - Jawaharlal Nehru

II.

Biographies of Mahatma Gandhi - Jawaharlal Nehru - Subash Chandra Bose - Helen Keller Kalpana Chawala - Dr.Salim Ali - Rani of Jhansi - Nelson Mandela – Abraham Lincoln

III. General Comprehension
------------------------

Combined Civil Services Examination-III
Part – B

General Studies (HSC 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
Evolution,Genetics,Physiology,Nutrition,
Hygiene,Human diseases.

iv.

Environmental Science.

of living organisms,
Health
and

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
Language, Custom.

iii.

India as a Secular State.

Culture,

Unity

in

Diversity–Race,

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,
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.

State

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
Commission– Resource sharing between
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.

India
Union

– Finance
and State

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, ThanthaiPeriyar,
Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore, Kamarajar, Mahatma
Gandhi, MaulanaAbulKalam Azad, Rajaji, Subhash Chandra Bose,
MuthulaksmiAmmaiyar, MuvalurRamamirtham and other National
Leaders.

ii.

Different modes of Agitation of Tamil Nadu and movements.

8. HISTORY,
CULTURE,
HERITAGE
MOVEMENTS OF TAMIL NADU

AND

SOCIO-POLITICAL

i.

History of Tamil Society, related Archaeological Discoveries, Tamil
Literature from Sangam age till contemporary times.

ii.

Thirukkural:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Significance as a Secular Literature.
Relevance to Everyday Life.
Impact of Thirukkural on Humanity.
Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism etc.
Relevance to Socio – Politico –Economic affairs.
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 SocioEconomic 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.

ப ொது அறிவு
(HSC Standard)
(ப ொள் குறி வினொ வக

் ொன தகை ் பு ள் )

1. ப ொது அறிவியை்

i.

பேரண்டத்தின் இயல் பு – இயற் பியல் அளவுகளின் அளவீடுகள் –
இயக்கவியலில் பேொது அறிவியல் விதிகள் – விசை, அழுத்தம்
மற் றும் ஆற் றல்
–
அன்றொட வொழ் வில் இயந்திரவியல் ,
மின்னியல் , கொந்தவியல் , ஒளி, ஒலி, பவே் ேம் மற் றும் அணுக்கரு
இயற் பியலின்
அடிே் ேசட
பகொட்ேொடுகளும்
அதன்
ேயன்ேொடுகளும் .

ii. தனிமங் களும் பைர்மங் களும் , அமிலங் கள் , கொரங் கள் , உே்புகள் ,
பேட்பரொலிய
பேொருட்கள் ,
உரங் கள் ,
பூை்சிக்பகொல் லிகள் ,
உபலொகவியல் மற் றும் உணவில் கலே்ேடம் .

iii. உயிரியலின்

முக்கியபகொட்ேொடுகள் ,
உயிரினங் களின்
வசகே் ேொடு, ேரிணொமம் , மரபியல் , உடலியல் , ஊட்டை்ைத்து, உடல்
நலம் மற் றும் சுகொதொரம் , மனிதபநொய் கள் .

iv. சுற் றுே்புறை் சூழல் அறிவியல் .
2.

நட ் பு நி ழ் வு ள்

i.

அண்சம நிகழ் வுகளின் பதொகுே் பு – பதசியை் சின்னங் கள் –
மொநிலங் கள் குறித்த விவரங் கள் – பைய் திகளில் இடம் பேற் ற
சிறந்த ஆளுசமகளும் இடங் களும் – விசளயொட்டு – நூல் களும்
ஆசிரியர்களும் .

ii. நலன் ைொர் அரசுத் திட்டங் கள் – தமிழ் நொடு மற் றும் இந்தியொவின்
அரசியல் கட்சிகளும் மற் றும் ஆட்சியல் முசறகளும் .

iii. அறிவியல்

மற் றும் பதொழில் நுட்ேத்தில் அண்சமக்கொல
கண்டுபிடிே் புகள் – புவியியல் அசடயொளங் கள் – தற் பேொசதய
ைமூக பேொருளொதொர பிரை்சிசனகள் .

3. புவியியை்

i.

புவி அசமவிடம் – இயற் சக அசமவுகள் – ேருவமசழ, மசழே்
பேொழிவு, வொனிசல மற் றும் கொலநிசல – நீ ர் வளங் கள் –
ஆறுகள் – மண், கனிம வளங் கள் மற் றும் இயற் சக வளங் கள் –
கொடு மற் றும் வன உயிரினங் கள் – பவளொண் முசறகள் .

ii. பேொக்குவரத்து – தகவல் பதொடர்பு.

iii. தமிழ் நொடு மற் றும் இந்தியொவில் மக்கள் பதொசக அடர்த்தி மற் றும்
ேரவல் .

iv. பேரிடர் – பேரிடர் பமலொண்சம – சுற் றுை்சூழல் –
மொற் றம் .

ேருவநிசல

4. இந் தியொவின் வரைொறு மற் றும்

i.

ண் ொடு

சிந்து சமபவளி நொகரிகம் – குே் தர்கள் , தில் லி சுல் தொன்கள் ,
முகலொயர்கள் மற் றும் மரொத்தியர்கள் – பதன் இந்திய வரலொறு .

ii. இந்தியே் ேண்ேொட்டின் இயல் புகள் , பவற் றுசமயில் ஒற் றுசம –
இனம் , பமொழி, வழக்கொறு.

iii. இந்தியொ ஒரு மதை்ைொர்ேற் ற நொடு.
5.

இந் திய ஆட்சியியை்

i.

இந்திய அரசியலசமே் பு – அரசியலசமே் பின் முகவுசர –
அரசியலசமே் பின் முக்கிய கூறுகள் – ஒன்றியம் ,
மாநிலம்
மற் றும் யூனியன் பிபரதைங் கள் .

ii.

குடியுரிசம, அடிே் ேசட உரிசமகள் , அடிே் ேசடக் கடசமகள் ,
அரசின் பநறிமுசறக் பகொட்ேொடுகள் .

iii.

ஒன்றிய நிர்வொகம் , ஒன்றிய நொடொளுமன்றம் – மொநில நிர்வொகம் ,
மொநில ைட்டமன்றம் – உள் ளொட்சி அசமே் புகள் , ேஞ் ைொயத்து
ரொஜ் .

iv.

கூட்டொட்சியின் அடிே் ேசடத் தன்சமகள் : மத்திய
உறவுகள் .

v.

vi.

–

மொநில

பதர்தல் – இந்திய நீ தி அசமே் புகள் – ைட்டத்தின் ஆட்சி.
பேொது வொழ் வில் ஊழல் – ஊழல் தடுே் பு நடவடிக்சககள் –
பலொக்ேொல் மற் றும் பலொக் ஆயுக்தொ – தகவல் அறியும் உரிசம –
பேண்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் – நுகர்பவொர் ேொதுகொே் பு
அசமே் புகள் – மனித உரிசமகள் ைொைனம் .

6. இந் திய ் ப ொருளொதொரம்

i.

இந்தியே் பேொருளொதொரத்தின் இயல் புகள் –
ஐந்தொண்டு திட்ட
மொதிரிகள் – ஒரு மதிே் பீடு – திட்டக்குழு மற் றும் நிதி ஆபயொக்.

ii. வருவொய் ஆதொரங் கள் – இந்திய ரிைர்வ் வங் கி – நிதி ஆசணயம்

– மத்திய
மொநில அரசுகளுக்கிசடபயயொன நிதிே் ேகிர்வு –
ைரக்கு மற் றும் பைசவ வரி.

iii. பேொருளொதொர பேொக்குகள் – பவசலவொய் ே்பு உருவொக்கம் , நிலை்
சீர்திருத்தங் கள் மற் றும் பவளொண்சம – பவளொண்சமயில்
அறிவியல் பதொழில் நுட்ேத்தின் ேயன்ேொடு – பதொழில் வளர்ை்சி –
ஊரக நலன்ைொர் திட்டங் கள் – ைமூகே் பிரை்சிசனகள் – மக்கள்
பதொசக, கல் வி, நலவொழ் வு, பவசல வொய் ே் பு, வறுசம.

7. இந் திய ததசிய இய ் ம்

i.

பதசிய மறுமலர்ை்சி – ஆங் கிபலயர் ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க
கொல எழுை்சிகள் – இந்திய பதசிய கொங் கிரஸ் – தசலவர்கள்
உருவொதல்
–
பி.ஆர்.அம் பேத்கர்,
ேகத்சிங் ,
ேொரதியொர்,
வ.உ.சிதம் ேரனொர்,
தந்தத
பெரியார்,
ஜவஹர்லொல்
பநரு,
ரவீந்திரநாத் தாகூர், கொமரொைர், மகொத்மொ கொந்தி, பமௌலொனொ
அபுல் கலொம் ஆைொத், இரொஜொஜி, சுேொஷ்
ைந்திர பேொஸ்,
முத்துபலட்சுமி அம் சமயொர், மூவலூர் இரொமொமிர்தம் மற் றும் ேல
பதைத் தசலவர்கள் .

ii. தமிழ் நொட்டு விடுதசலே் பேொரொட்டத்தின் ேல் பவறு நிசலகள்
மற் றும் இயக்கங் கள் .

8. தமிழ் நொட்டின் வரைொறு,
இய ் ங் ள்

ண் ொடு, மரபு மற் றும் சமூ

– அரசியை்

தமிழ்
ைமுதொய
வரலொறு
அது
பதொடர்ேொன
பதொல் லியல்
கண்டுபிடிே் புகள் , ைங் க கொலம் முதல் இக்கொலம் வசரயிலொன
தமிழ் இலக்கியம் .
ii. திரு ்குறள் :
i.

(அ) மதை் ைொர்ேற் ற தனித்தன்சமயுள் ள இலக்கியம் .
(ஆ) அன்றொட வொழ் வியபலொடு பதொடர்புத் தன்சம.
(இ) மொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கம் .
(ஈ) திருக்குறளும்
மனிதபநயம்

மொறொத

விழுமியங் களும்

–

ைமத்துவம் ,

முதலொனசவ.

(உ) ைமூக அரசியல் பேொருளொதொர நிகழ் வுகளில் திருக்குறளின்
பேொருத்தே் ேொடு.
(ஊ) திருக்குறளின் தத்துவக் பகொட்ேொடுகள் .
iii. விடுதசலே் பேொரொட்டத்தில் தமிழ் நொட்டின் ேங் கு – ஆங் கிபலயருக்கு
எதிரொன பதொடக்க கொல கிளர்ை்சிகள் – விடுதசலே் பேொரொட்டத்தில்
பேண்களின் ேங் கு.
iv. தமிழ் நொட்டின் ேல் பவறு சீர்திருத்தவொதிகள் , சீர்திருத்த இயக்கங் கள்
மற் றும் மொற் றங் கள் .
9. தமிழ த்திை் வளர்சசி
்
நிர்வொ ம்

i.
ii.

iii.

ைமூக நீ தியும் ைமூக நல் லிணக்கமும் ைமூகே் பேொருளொதொர
பமம் ேொட்டின் மூலொதொரங் கள் .
தமிழகத்தின் கல் வி மற் றும் நலவொழ் வு முசறசமகள் .
தமிழகே் புவியியல் கூறுகளும் பேொருளொதொர வளர்ை்சியில்
அவற் றின் தொக்கமும் .

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

i.

சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீே் பேரு பேொதுக் கொரணி – மீை்சிறு
பேொது மடங் கு

ii.

விகிதம் மற் றும் விகிதொச்ைொரம் .

iii.

தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – ேரே் பு – பகொள் ளளவு – கொலம்
மற் றும் பவசல.

iv.

தருக்கக் கொரணவியல் – புதிர்கள் – ேகசட – கொட்சிக்
கொரணவியல் – எண் எழுத்துக் கொரணவியல் – எண் வரிசை.

ANNEXURE–II / பிற் சேர்க்கக–II

List of Documents to be uploaded
(Not less than 200KB in PDF) (single or multiple page in 200 KB in PDF)

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Educational / Preferential qualification:
 SSLC Mark Sheet
 The certificate of eligibility for College course of studies in the
Madras, Madurai and Annamalai Universities issued by the
Board of Secondary Education or by any other competent
authority.
HSC Mark Sheet or its equivalent
 UG Degree / PG Degree / IPG Degree / M.Phil. / Ph.D.,
Certificates / Consolidated Mark Sheet
 Higher Diploma in Co-Operative Management
G.O. for Equivalence of qualification to the prescribed educational
qualification (if applicable)
War Service Candidate (Necessary documents) (if applicable)
PSTM Certificate up to prescribed educational qualification of
entire duration (If applicable)
Community Certificate
Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board /
Differently Abled book (if applicable)
Destitute Widow Certificate (if applicable)
Ex-Servicemen (if applicable)
Transgender ID Card with Gender (if applicable)
Gazetted copy for name change (if applicable)
No Objection Certificate (if applicable)
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR
in case of pending cases for Criminal cases registered.
(if applicable)
Other Documents (if any)

For further details, refer para 2-W of ‘Instructions to Applicants’.

APPENDIX-I
Certificate regarding physical limitation in an examinee to write
This is certify that I have examined Mr./Ms./Mrs.__________________________
_______________________________ (Name of the candidate with disability) a person with
_____________________________ (Nature and percentage of disability as mentioned in the
certificate of disability), S/o/D/o _____________________________________ a resident of
_______________________ (Village / District / State and to state that He / She has physical
limitation which hampers his / her writing capabilities owning to his / her disability.
Due to the above mentioned disability following concession may be given:1. Exemption from Tamil / Second Language.
2. Extra _______ hours for writing theory exam.
3. Allocation of a scribe.
4. Overlooking spelling mistakes and grammatical errors.
5. Using calculator / assistive devices
6. _________________________________ (Any other assistive devices or concessions).
*strike out the non applicable.

Signature
(Name of Government Hospital / Civil Surgeon / Medical Superintendent / Signature of the
notified Medical Authority of a Government Health Care Institution)
Name & Designation
Name of Government Hospital / Health Care Centre / The Notified Medical Authority
Place:
Date:

Signature / Thumb impression
of the Differently Abled Person

(Photo of the
Differently Abled
Person and
Stamp to be
fixed here)

Note:
Certificate should be given by a specialist of the relevant stream / disability
(e.g. Visual Impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic Specialist /
PMR etc.)

ANNEXURE-III/ பிற் சேர்க்கக -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:
DATE:

STATION:
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

(1)

(2)

Mother's age, if
living
and state of health

Mother's age at
death
and cause of death

(1)

(2)

No. of brothers
living,
their ages, state of
health
(3)

No. of brothers
dead, their
ages at and cause
of death
(4)

No. of Sisters living,
their
ages and state of
health
(3)

No. of Sisters dead,
their
ages at and cause
of death
(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.

பிற் சேர்க்கக –IV
தெரிவு முகற குறிெ்ெ உெ்செே கால அட்டவகை
வ.
எை்.
1.

நிகழ் வு
இணையவழி
விை்ைப் பத்திணை
விை்ைப்பிக்க
விை்ைப் பத்திலுள் ள
விவரங் கணளத்
திருத்த
/
கட்டைம்
செலுத்த இறுதி நாள்

2.

இணையவழி விை்ைப் பத்தில் திருத்தம்
மமற் சகாள் வதற் காை காலம்

3.

ொை்றிதழ் கணள பதிமவற் றம் செய் ய /
மாற் ற / மீள் பதிமவற் றம் செய் ய இறுதி
நாள்

4.

எழுத்துத் மதர்வு முடிவு சவளியீடு

5.

ொை்றிதழ் ெரிபார்ப்பு / கலந்தாய் வு

கால வரிகே

14.10.2022

19.10.2022
நள் ளிரவு 12.01 மைி முெல்
21.10.2022
இரவு 11.59 மைி வகர
17.01.2023

சம 2023
ஜூன் 2023

தேயலாளர்

