தமிழ்நாடு அரசுப்
அரசுப் பணியாளர்
பணியாளர்
தமிழ்நாடு
நதர்வாறணயம்
நதர்வாறணயம்
விளம்பர எண்.: 629

அைிவிக்றக எண். 25 / 2022
தமிழ்நாடு

நாள்: 14.09.2022

பணிகளில்

அடங்கிய

துறையின்

சிறைகள்

மற்றும்

சீர்திருத்தத்

)

)

பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்களில் நநரடி நியமனம் சசய்வதற்கான கணினி
வழித்

நதர்விற்கு 13.10.2022 அன்று

வறர

இறணய

வழி

மூலம்

மட்டுநம

விண்ணப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்ைன.
இந்த

நடத்தப்படும்.

பதவிக்கான

நதர்வு

எழுத்துத்/கணினி

வழித்

நதர்வாக

எச்சரிக்றக


நதர்வாறணயத்தின்

சதரிவுகள்

அறனத்தும்

விண்ணப்பதாரரின்

தரவரிறசப்படிநய நமற்சகாள்ளப்படுகின்ைன.


சபாய்யான

வாக்குறுதிகறளச்

சசால்லி,

தவைான

வழியில்

நவறலவாங்கித்தருவதாகக் கூறும் இறடத்தரகர்களிடம் விண்ணப்பதாரர்
மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு எச்சரிக்கப்படுகின்ைனர்.


இது நபான்ை தவைான மற்றும் நநர்றமயற்ைவர்களால் விண்ணப்பதாரருக்கு
ஏற்படும்

எவ்வித

இழப்புக்கும்

நதர்வாறணயம்

எந்தவிதத்திலும்

சபாறுப்பாகாது.


இறணயவழி

விண்ணப்பத்தில்

அறனத்துத்தகவல்களுக்கும்

குைிப்பிடப்படும்

விண்ணப்பதாரநர

முழுப்சபாறுப்பாவார்.

விண்ணப்பதாரர், நதர்விற்கு இறணயவழியில் விண்ணப்பிக்கும்சபாழுது,
ஏநதனும்

தவறு

ஏற்படின்,

தாங்கள்

இறணயச்நசறவறமயங்கறளநயா /சபாதுச்

குற்ைம்

சாட்டக்

கூடாது.

விண்ணப்பித்த

நசறவ றமயங்கறளநயா

விண்ணப்பதாரர்

பூர்த்தி சசய்யப்பட்ட

இறணயவழி விண்ணப்பத்திறன உரிய சான்ைிதழ்களுடன் [பிற்நசர்க்றக
II-ல்

காண்க] இறுதியாக

சமர்ப்பிக்கும்

முன்னர்,

நன்கு

சரிபார்த்தப்

பின்னநர சமர்ப்பிக்குமாறு அைிவுறுத்தப்படுகிைார்.


விண்ணப்பதாரர்கள் இறணய வழி விண்ணப்பத்றத சமர்ப்பிக்கும்நபாது
சான்ைிதழ்கள்

/

ஆவணங்கறள

இறணய

வழி

விண்ணப்பத்தில்

வழங்கப்பட்ட அறனத்து உரிறம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும்
ஆதரவாக

கட்டாயமாக

பதிநவற்ைம்

சசய்யாமல்,

விண்ணப்பத்றத சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

இறணயவழி

2

/

/

.

.
.
1. விண்ணப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது
மட்டும்)

சசலுத்தி

மூலமாக

தங்களது

(OTR) கட்டாயமாக

அடிப்பறட

பதிவு

விவரங்கறள

சசய்து

சகாள்ள

நிரந்தரப்பதிவு

நவண்டும். இந்த

நிரந்தர பதிவு முறையில் பதிவு சசய்த விண்ணப்பங்கள் பதிவு சசய்த

நாளிலிருந்து 5 வருட காலங்களுக்கு சசல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிைகு
உரிய பதிவுக் கட்டணத்றதச் சசலுத்தி புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும்.
நிரந்தர

பதிவானது

எந்த

கருதப்படமாட்டாது.

ஒரு

பதவிக்கான

விண்ணப்பமாக

நமலும்விவரங்களுக்கு

“விண்ணப்பதாரர்களுக்கானஅைிவுறரகள்” பத்தி-2-ஐகாண்க)
2. பணியிடங்கள் பற்ைிய விவரங்கள்

பதவியின் சபயர்

) (பதவிக்

மற்றும்

பணிக்குைியீ ட்டு எண்

காலிப்

சம்பள

எண்ணிக்றக

முறை

6

ரூ. 36,900—

பணியிடங்களின்

ஏற்ை

1,35,100

தமிழ்நாடு சிறைப்

குைியீட்டு எண்:1941)
) (பதவிக்

பணியின் சபயர்

(நிறல-18)

பணிகள்

2

(குைியீட்டு எண்: 045)

குைியீட்டு எண்:3200)

குைிப்பு:-

குைிப்பிட்டு

சசால்லப்பட்டிருந்தாலன்ைி,

காலிப்பணியிடங்களின்
காலிப்பணியிடங்களின்
விவரங்களுக்கு
காண்க.

எண்ணிக்றகயானது
எண்ணிக்றக

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

அைிவிக்கப்பட்ட

நதாராயமானதாகும்.

நமலும்

மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும்.

அைிவுறரகள்

பத்தி

11

(A)-ஐக்

3
3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல்

.

).
ப ொது.

பி.வ

2

மி.பி.வ /சீ.ம ஆ.தி.
த. . )

2

த

(த. . )

1

1

6

)-

.
ப ொது

ஆ.தி.

)

த

(த. . )

1

1

விரிவாக்கம் - சபாது. – சபாதுப்பிரிவு,

2

பி.வ - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; , மி.பி.வ

/சீ.ம - மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்

/சீர் மரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர்;

ஆதி.(அ) - ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), த.வ.க – தமிழ் வழிக் கல்வி

4. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் நநரம்:-

அ
ஆ
இ.

14.09.2022

அைிவிக்றக நாள்

13.10.2022

இறணயதளம் மூலம் விண்ணப்பங்கள்
சமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி நாள்
இ

த

)

த

த

18.10.2022
20.10.2022

–

12.01
11.59

எழுத்துத் / கணினி வழித்நதர்வு நறடசபறும் நாள் மற்றும் நநரம்
22.12.2022
தாள் – 1 பாடத்தாள்
முற்பகல் 09.30 மணி முதல்
(பட்டப் படிப்புத் தரம் )
பிற்பகல் 12.30 மணி வறர.
தாள் – 2

பகுதி –அ

கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதி

)

)

நதர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்)

நதர்வு

தகுதி

)

பகுதி-ஆ
சபாது அைிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்)

22.12.2022
பிற்பகல் 02.30 மணி முதல்
பிற்பகல் 05.30 மணி வறர

4
குைிப்பு:இத் நதர்வின் சசயல்பாடுகளுக்கான உத்நதச காலநிர்ணயம் சதாடர்பாக பிற்நசர்க்றக
–V -ஐ காண்க.
5 .தகுதிகள்
அ. வயது வரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி)

அதிகபட்ச வயது (பூர்த்தி அறட

விண்ணப்பதார்களின் இன வறககள்
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம., பி.வ., பி.வ.(மு)

ந்தவராக இருக்க கூடாது)

மற்றும் அறனத்து வகுப்புகறளயும்
சார்ந்த ஆதரவற்ை
“ஏறனநயார்”

வயது வரம்பு இல்றல

விதறவகள்

)

இ

@.

த

த

.

Provided
that
in
case
of
candidates who possess a Master’s
degree in Criminology and Criminal
Justice Administration or a Master’s
degree in Social Work, the upper age
limit shall be 37@ years.

குைிப்பு:@ அரசாறண(நிறல)எண்.91, மனிதவள நமலாண்றமத் (எஸ்) துறை, நாள் 13.09.2021-ன்

படி, வயது உச்ச வரம்பு 2 ஆண்டுகள் உயர்த்தப்படுகிைது.
விளக்கம்:“உச்ச

வயது

அைிவிக்றக

வரம்பு

இல்றல”

சவளியிடப்பட்ட

என்ைால்

நாளன்நைா/

விண்ணப்பதாரர்

பதவிக்கு

சதரிவு

விளம்பர

சசய்யப்பட்ட

நாளன்நைா மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட நாளன்நைா 60 வயதிறன பூர்த்தி
சசய்திருக்ககூடாது.
குைிப்பு:-

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) தவிர “ஏறனநயார்”
மாநில, மத்திய அரசில் ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு நமற்பட்டு முறையான
பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் இருந்தாலும்,
இப்பதவிக்கு

விண்ணப்பிக்கத்

தகுதியற்ைவர்கள்

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அைிவுறரகள் பத்தி

ஆவார்கள்.

3(F) ஐக் காண்க.

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல்
குைிப்பிட்டுள்ளவாறு]

5
வயது வரம்புச் சலுறக
முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு
அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம, பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) தவிர

ஏறனய

வகுப்பிறனச்

சார்ந்தவர்களுக்கு 50 வயது வறர சலுறக வழங்கப்படும்.

[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தறனகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 63 மற்றும் அரசாறண
(நிறல) எண்.91, மனிதவள நமலாண்றம (எஸ்) துறை, நாள் 13.09.2021-இல் குைிப்பிட்டுள்ளவாறு]

ஆ) ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்,
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ை சலுறகறயப் சபைமுடியாது.
[தமிழ்நாடு

அரசுப்பணியாளர்கள்

(பணி

முறைறமகள்)

சட்டம்

2016,

பிரிவு

3(j)ல்

குைிப்பிட்டுள்ளவாறு]

ஆ) கல்வித்தகுதி (14.09.2022 அன்றுள்ளபடி)
(

கீ நழ

)

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள

படிப்பிறன

கல்வித்தகுதியிறன

பல்கறலக்கழக

விண்ணப்பதாரர்கள்
அல்லது

அதற்கு

மானியக்குழுவினால்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

பல்கறலக்கழகம் அல்லது பல்கறலக்கழகமானியக் குழுவினால்
நிறுவனத்திடமிருந்து

இறணயான

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

சபற்ைிருக்கநவண்டும்.

Educational Qualification
Any Degree awarded by any University recognised by the
University Grants Commission.
Provided that other things being equal, preference shall
be given to the candidates possessing a Master’s degree
in Criminology and Criminal Justice Administration and
next

preference

shall

be

given

to

the

candidates

possessing Master’s degree in Social Work.
குைிப்பு
1.

நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியிறன

10+ 2 (அதற்கு இறணயானத் தகுதி) +

இளங்கறலப் பட்டம் தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்)
சட்டம்

2016,

பிரிவு

25-ல்

குைிப்பிட்டுள்ளவாறு

சபற்ைிருக்க

நவண்டும்..

பட்டப்படிப்பு / பட்டநமற்படிப்பிற்கான இறுதி நதர்வு முடிவு சவளியிடப்பட்ட
நாளானது அைிவிக்றக நாளன்நைா அல்லது அதற்கு முந்றதய நாளாகநவா
அைிவிக்கப்பட்டிருக்கநவண்டும்.
(தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு
20(4) (iv)-ல் குைிப்பிட்டுள்ளவாறு).
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2.

இறணக் கல்வித் தகுதி சபற்ைிருப்பதாக உரிறம நகாரும் விண்ணப்பதாரர்
இறணக்கல்வி

என

அைிவிக்கப்பட்ட

அரசாறணயிறன

சான்ைாவணமாக

சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் அவ்வரசாறணயானது நதர்வுக்கான அைிவிக்றக
நாளன்நைா

அல்லது

அதற்கு

முன்னதாகநவா

சவளியிடப்பட்டிருக்க

நவண்டும். நமலும், அவ்வரசாறணயிறன இறணயவழி விண்ணப்பத்துடன்
இறணத்து

பதிநவற்ைம்

சசய்ய

நவண்டும்.

தவறும்

பட்சத்தில்

அவ்விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம் உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்ைிய
பிைகு நிராகரிக்கப்படும்.

அரசாறண இத்நதர்வின் அைிவிக்றக நாளுக்கு

பிைகு சவளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது.
[விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அைிவுறரகள் பத்தி 9ன் குைிப்பிறனக் காண்க].
(இ) உடற்தகுதி

(i)

The applicants must satisfy the Medical Board in Tamil Nadu as to the
physical fitness and capacity for active outdoor work.

(ii)

CERTIFICATE OF PHYSICAL MEASUREMENT

JAILOR (MEN)
Height (Not less than)
For all
Communities
(Except SC,
SC(A) and
ST)
165cms

For SC,
SC(A) and
ST

Chest Measurement not less than (round the
chest) (Minimum Difference 5 cms for all categories)
on full expiration
on full inspiration
For All
For SC,
For All
communities
For SC,
SC(A) and
communities
(except SC,
SC(A)
ST
(except SC,
SC(A) and ST)
and ST
SC(A) and ST)

160 cms

81 cms

79 cms

86 cms

84 cms

A certificate containing the following particulars should be obtained from the
Medical Board in Tamil Nadu on or after the date of Notification (14.09.2022)

Height

:

cms

Chest (on full expiration) :

cms

Chest (on full inspiration):

cms

Difference (expansion)

cms

:

(The measurements should be specified only with reference to metric system)
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JAILOR (SPECIAL PRISON FOR WOMEN)
Height (Not less than)
For all
Communities
(Except SC,
SC(A)

For SC,
SC(A) and

ST

and ST)

156

150

A certificate containing the following particulars should be obtained from the Medical
Board in Tamil Nadu on or after the date of Notification (14.09.2022)
Height

(iii)

:

cms

The applicant must be certified by the Superintendent of Government
Ophthalmic Hospital, Chennai that the vision comes upto the requirements
prescribed as follows:
Standard I vision
Condition

Right eye

Left eye

Distance vision without glasses

V-6/6

V-6/6

Near vision

0.5 (sn)

0.5 (sn)

In view of the above requirements, every applicant to the posts of Jailor
(Men) and Jailor (Special Prison for Women), should obtain
(i)

A certificate containing the physical measurements, certification as to the
physical fitness and capacity for active outdoor work, from the Medical
Board in Tamil Nadu and;

(ii)

Vision Certificate obtained from the Superintendant of Government
Ophthalmic Hospital, Chennai, should be produced by the candidates at
the time of Physical Certificate Verification i.e., on the day of oral Test
failing which the application will be rejected after due process.

ஈ) உடற்தகுதி சான்ைிதழ்
பணி

நியமனதிற்காக

குைிப்பிட்டுள்ள

தரத்தில்

சதரிவு

சசய்யப்படும்

உடற்தகுதிச்

விண்ணப்பதாரர்கள்

சான்ைிதறழச்

சமர்பிக்க

கீ ழ்

நவண்டும்.

மாதிரி படிவம் அைிவிக்றகயின் பிற்நசர்க்றக – III-ல்

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இச் சான்ைிறன சதரிவு சசய்யப்பட்ட நதர்வர், தனது

நியமன அலுவலரிடம்

பணியில் நசரும் நபாது சமர்பிக்க நவண்டும்.
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உடற்தகுதி சான்ைிதழ் படிவம்
சசயல் அலுவலர் பதவிக்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள படிவம்.

சதரிவிற்கு வரும் கண்பார்றவ குறைபாடுறடய விண்ணப்பதாரர்கள் தகுதி
வாய்ந்த

அரசுகண்

மருத்துவ

நிபுணரிடம்

கண்பார்றவத்

(Specialist)

தகுதிச்

சான்ைிதறழப் சபற்று நியமன அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க நவண்டும்.
(ஈ) தமிழ் சமாழியில் தகுதி

விண்ணப்பதாரர்கள் நபாதுமான தமிழைிவு சபற்ைிருக்க நவண்டும். (நமலும்

விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகளில்” உள்ள பத்தி 14(I)ஐ காண்க).

6. கட்டணம்
அ)

பதிவுக் கட்டணம்
நிரந்திரப்

பதிவுக்கட்டணம்

சீர்திருத்தத்துறை,

நாள்

(அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர்
01.03.2017-இன்

படி

(ம) நிர்வாக

திருத்தியறமக்கப்பட்ட

ரூ.150/-

கட்டணம்)
குைிப்பு
நிரந்தர பதிவில் பதிவு சசய்த நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுைாத
விண்ணப்பதாரர்கள்,

இத்நதர்வுக்கான

பதிவுக்கட்டணம்

சசலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்ைனர்
ஆ)

நதர்வுக் கட்டணம்
குைிப்பு
கீ நழ

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள

தகுதியுறடயவர்கள்
விண்ணப்பத்றதச்

தவிர

நதர்வுக்கட்டணச்
பிை

சலுறக

விண்ணப்பதாரர்கள்,

சமர்ப்பிக்கும்நபாது

சபை

இறணயவழி

நதர்வுக்கட்டணம்

ரூ.200/-

சசலுத்த

நவண்டும்.

குைிப்பு
(1)

விண்ணப்பதாரர்
இறணப்பது

தங்களுறடய

ஒரு

முறைப்

பதிவுடன்

கட்டாயமாகும். “விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

ஒருமுறைப்பதிவு

என்பது

பதிவு

வறரசசல்லுபடியாகும்.

ஐந்து

ஒருமுறைப்பதிவிறன

(One

கட்டணத்திறனச்
ஒருமுறைப்பதிவு

சசலுத்தி
என்பது

சசய்த

ஆண்டுகள்
Time

நாள்

Registration),

கட்டாயம்

நதர்வுக்கான

முதல்

முடிந்த

எண்றண

விதிமுறைகளில்” உள்ள

பத்தி 2(B)-ஐ காண்க.
(2)

ஆதார்

ஐந்து

பின்னர்,

அதற்காக

புதுப்பித்துக்

விண்ணப்பதாரர்,
நிர்ணயிக்கப்பட்ட

சகாள்ள

விண்ணப்பத்திலிருந்து

ஆண்டுகள்

நவண்டும்.

மாறுபட்டதாகும்.
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விண்ணப்பதாரர்

நதர்வு

இறணயவழியில்

எழுத

விரும்பும்

விண்ணப்பிக்க

ஒவ்சவாரு

நதர்விற்கும், தனித்தனிநய
[விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

நவண்டும்.

விதிமுறைகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ காண்க].
நதர்வுக் கட்டணச் சலுறக:வறக

சலுறக

1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),

கட்டணம் சசலுத்த நதறவயில்றல

2) பழங்குடியினர்

கட்டணம் சசலுத்த நதறவயில்றல

3) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் /

மூன்று முறை மட்டும் கட்டணம்

4) இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட

மூன்று முறை மட்டும் கட்டணம்

வகுப்பினர் /பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய

சசலுத்தத் நதறவயில்றல

சீர்மரபினர்

சசலுத்தத் நதறவயில்றல

வகுப்பினர்
5) முன்னாள் இராணுவத்தினர்

இரண்டு முறை மட்டும் கட்டணம்
சசலுத்தத் நதறவயில்றல.

6) ஆதரவற்ை விதறவகள்

கட்டணம் சசலுத்தத்
நதறவயில்றல.

குைிப்பு
1

முந்றதய விண்ணப்பங்களில் நகாரப்பட்ட உரிறமகளின் அடிப்பறடயில்,
சமாத்த

நதர்வுக்கட்டண

கணக்கிடப்படும்.
2

இலவச

வாய்ப்புகளின்

எண்ணிக்றக

விண்ணப்பதாரர் சபறும் இலவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்றகயானது
சதரிவின் எந்நிறலயிலும் நதர்வாறணயத்தால் சரிபார்க்கப்படும்.

3

விண்ணப்பதாரர் தம்முறடய முந்றதய விண்ணப்பங்கள் சதாடர்பான
தகவல்கறள மறைத்து விண்ணப்பக் கட்டணம் சசலுத்துவதிலிருந்து
கட்டண

விலக்குத்

தவைாகக்

விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
4

விண்ணப்பதாரர்
சலுறகறயப்

நகாரும்

நதர்வுக்கட்டணவிலக்கு

சபறுவதற்கு

“ஆம்”

பட்சத்தில்,

அவருறடய

சதாடர்பான

அல்லது

“இல்றல”

இலவச

என்ை

விருப்பங்கறள கவனமாகநதர்வு சசய்யுமாறு அைிவுறுத்தப்படுகிைார்.
5

விண்ணப்பதாரர், விண்ணப்பதாரர்களின் தன்விவரப்பக்கத்தின் Application
History-ல்

நதான்றும்

நதர்வுக்கட்டணச்

தகவல்கறளப்

சலுறக

சபாருட்படுத்தாமல்

இதுவறர

எத்தறன

முறைபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பறத தங்களின் சசாந்த நலன்கருதி
கணக்கிட்டு றவத்துக்சகாள்ளுமாறு அைிவுறுத்தப்படுகிைார்.

கட்டணச்சலுறக
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விண்ணப்பிக்கப்பட்ட

நகாரி

(விண்ணப்பிக்கப்பட்ட

விண்ணப்பதாரர்களுக்கு
வாய்ப்புகளின்

பதவிகறளப்

அனுமதிக்கப்பட்ட

விண்ணப்பமானது
சபாருட்படுத்தாமல்)

எண்ணிக்றகயிலிருந்து

சமாத்த

குறைக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.

இலவச

ஒருவாய்ப்பு

அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இலவச வாய்ப்புகறள சபற்றுக்சகாண்ட
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விண்ணப்பதாரர்

/

விண்ணப்பதாரர்

/

விண்ணப்பதாரர்
எதிராக

நதர்வுக்கட்டணச்சலுறகறய
நதர்வுக்கட்டணச்

நதர்வுக்கட்டணச்

“இல்றல”

என்ை

விருப்பத்திறன

மூலம்

நதறவயான

அவ்விண்ணப்பதாரர்
சசலுத்தும்முறை

சலுறக

சபைவிரும்பாத

சலுறகக்கு

சதாடர்பான

சதரிவு

நிர்ணயிக்கப்பட்ட

தகுதியற்ை

நகள்விக்கு

சசய்யநவண்டும்.

நதர்வுக்கட்டணம்

கட்டணத்திறன

பின்னர்

சசலுத்தலாம்.
விண்ணப்பதாரர்
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நிர்ணயிக்கப்பட்ட

நதர்வுக்கட்டணத்துடன்

குைித்தநநரத்திற்குள் விண்ணப்பத்திறன சமர்ப்பிக்கவில்றலசயன்ைால்,

உரிய

வழிமுறைகறளப்

பின்பற்ைிய

பிைகு

விண்ணப்பம்

நிராகரிக்கப்படும். (விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி
க்காண்க).

6ஐ

7. நதர்வுக் கட்டணம் சசலுத்தும் முறை

 நதர்வுக் கட்டணம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு மட்டும்) இறணயவழியில்
(இறணய

வங்கி,

பற்று

அட்றட,

கடன்

அட்றட)

நிர்ணயிக்கப்பட்ட இறுதி நாளிற்குள்சசலுத்த நவண்டும்.

விண்ணப்பிக்க

 விண்ணப்பதாரர்கள் நசறவக் கட்டணமும் நசர்த்து சசலுத்த நவண்டும்.
 விண்ணப்பதாரர்களின்
அடிப்பறடயில்தான்

கட்டணச்

நதர்வுக்கட்டணம்

சலுறகக்கான

தகுதியின்

சசலுத்துவதிலிருந்து

விலக்கு

சபை முடியும்.

 இறணயவழியில்

நதர்வுக்

கட்டணம்

சசலுத்தாமல்,

நநரடியாக

சசலுத்தும் வறரவு காநசாறல /

அஞ்சலக காநசாறல நபான்ைறவ

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது.

அத்தறகய

விண்ணப்பங்கள்

நிராகரிக்கப்படும்.



நிரந்தர பதிவு சசய்யும் முறையில் பதிவு சசய்து பதிவுக் கட்டணமாக

ரூ.150 சசலுத்தி பதிவு ஐடி சபற்ைவர்கள் நிரந்தர பதிவுக் கட்டணத்றதச்
(அதாவது ரூ.150/-)

சசலுத்தத் நதறவயில்றல, நதர்வுக் கட்டணம்

சசலுத்தினால் நபாதும்.

 நதர்வுக்

கட்டணச்

ஏற்கனநவ

சலுறக

நிரந்தர

பதிவு
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நகாரும்
சசய்த

விண்ணப்பதாரர்கறளத்

விண்ணப்பதாரர்கள்

தவிர

இப்பதவிக்கு

நிர்ணயிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டணத்றத சசலுத்த நவண்டும். நிரந்தரப்
பதிவு முறையில் பதிவு சசய்துள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு
முறையில் பதிவு சசய்த நாளிலிருந்து 5 வருட காலத்திற்கு பதிவுக்
கட்டணம் சசலுத்துவதற்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படும்.
இந்த

நிரந்தரப்

பதிவு

இப்பதவிக்குரிய

நதர்வுக்

கட்டணமாக

கருதப்படமாட்டாது.
(நதர்வு

கட்டணம்

சதாடர்பாக“

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

விதிமுறைகளில்” பத்தி – 2(V) ஐ காண்க).
8. சலுறககள்
(i) ஆதிதிராவிடர்,

மிகவும்

ஆதிதிராவிடர்

பிற்படுத்தப்பட்ட

(அருந்ததியர்),

வகுப்பினர்

/

பட்டியல்

சீர்மரபினர்,

பழங்குடியினர்,

,பிற்படுத்தப்பட்ட

வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர், ஆதரவற்ை விதறவ,
முன்னாள்

இராணுவத்தினர்,

திைனாளிகள்

தகுதி

மற்றும்

மற்றும்

பிை

நிர்ணயிக்கப்பட்ட

வறகயிறனச்

கட்டணச்

குறைபாடுறடய

சார்ந்தவர்களுக்கான

சலுறககள்

குைித்த

மாற்றுத்

வயது

/

விவரங்கள்

“விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்” பத்தி 3(D),5 & 6 ஐக் காண்க.
(ii) நமநல

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள

அதற்குரிய

சலுறகறய

ஆதாரங்கறள

நகாரும்

விண்ணப்பதாரர்கள்

இறணயவழி

விண்ணப்பத்துடன்

இறணத்துபதிநவற்ைம் சசய்ய நவண்டும் .பதிநவற்ைம் சசய்ய தவைினால்

உரிய

வழிமுறைகறளப்

பின்பற்ைிய

பிைகு

விண்ணப்பம்

நிராகரிக்கப்படும்.

குைிப்பு:
முன்னாள்
பதவிக்கு

இராணுவத்தினர்,ஏநதனும்

நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு

நிகழ்வுகளிலும்

முன்னாள்

ஒரு

விட்டால்,

பிரிவு

பின்னர்,

இராணுவத்தினர்

/

பணியில்

நவறு

என்ை

எந்த

அடங்கிய

சலுறகறய

நியமன
நகார

முடியாது. (தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள் சட்டம்
பிரிவு 3(j) ல் குைிப்பிட்டுள்ளவாறு)

2016
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9. நதர்வுத்திட்டம் : சகாள்குைி வறக (OMR /கணினி வழித் நதர்வு) மற்றும்
நநர்முகத் நதர்வு:சதரிவிற்குத் தகுதி

சபை குறைந்தபட்ச
மதிப்சபண்கள்
பாடம்

கால

அதிகபட்ச

கணினி வழித் நதர்வு

அளவு

மதிப்சபண்கள்

ஆ.தி., ஆ.தி(அ),

“ஏ

ப.ப.,

றன

மி.பி.வ./சீ.ம.,

நயா

பி.வ.( மு.தவிர)

ர்”

மற்றும்பி.வ.(
மு)

தாள் 1 (சகாள்குைி வறக) (பாடத் தாள்)
(

படிப்புத் தரம் )

200 வினாக்கள்

1. Constitution and Human Rights
2. Administration of Union and States
with special reference to Tamil
Nadu
3. Socio-Economic issues in India /
Tamil Nadu
4. Current issues at National Level
5. Current issues at State Level

300

3 மணி
நநரம்

204
150

தாள் II(சகாள்குைி வறக)
பகுதி –அ

கட்டாய தமிழ்சமாழி

* குைிப்பு:

தகுதி

பகுதி ‘அ’விற்கான

நதர்வு *(10ம் வகுப்புத்

தரம்)(100 வினாக்கள்/ 150 மதிப்சபண்கள்)
)

குறைந்தபட்ச

3
மணி

தகுதி

நநரம்

நதர்வு

மதிப்சபண்கள் – 60 (150ல்
40%) . தாள் –II ன் பகுதி
‘அ’வில் சபறும்

மதிப்சபண்கள் தர
நிர்ணயத்திற்கு

கணக்கில் எடுத்துக்
சகாள்ளப்ப

)

.

)

150

பகுதி-ஆ
சபாது அைிவு (100 வினாக்கள்)
குைியீட்டு எண்.003

(சபாது அைிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்)
75 வினாக்கள்

திைனாய்வுத் நதர்வு (10ம் வகுப்புத்
தரம்)

(25 வினாக்கள்)
நநர்முகத்

நதர்வு

மற்றும்

80

ஆவணங்கள்
சமாத்தம்

680

272
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குைிப்பு:
(i)

தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குறைந்தபட்ச மதிப்சபண் சபைாத நதர்வர்களின் தாள் I
மற்றும் தாள் II இல் பகுதி ‘ஆ’வின் விறடத்தாட்கள் மதிப்பீ டு சசய்யப்படமாட்டாது.

(ii) தாள் –I மற்றும் தாள் II பகுதி ஆ

விற்கான வினாக்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்

அறமக்கப்படும்.

த

(iii)

எழுத்துத்/

.

த

த

த

த

த

இத த
(iv)

த

த

த

(v)

.
இத த

.
த

.

த

த

)
இ

-

த

இ
.

.

–

.
.

த

த

.
.
த
த

த

.

த

த

த

த

இ

த

-

த

.
த

த

.

.

த

.

த

த

த

த

(vi)

த

.

த
IIத

த

-த

– இ த

.
(vii) நதர்வாறணயத்தால் நடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு (எழுத்துத்/கணினி வழித்

நதர்வு)

ஆஜராகும்நபாது

பின்பற்ை

நவண்டிய

வழிமுறைகள்

குைித்து

விண்ணப்பதாரர்களின் விதிமுறையில் பத்தி 17ஐ காண்க.

(viii) நமற்குைிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வைிக்றகயின் பிற்நசர்க்றக I –ல் உள்ளது.

(ix) கணினி வழி இறணய நதர்வு முறைக்கான சிைப்பு விதிமுறைகள்
1)

விண்ணப்பதாரர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நதர்வு றமயத்தில் மட்டுநம
நதர்வு எழுத நவண்டும். நதர்வு றமயத்திறன மாற்ைம் சசய்ய அனுமதிக்கப்பட
மாட்டாது.
சகாண்டு

விண்ணப்பதாரர்கள்
சசன்று

நுறழவுச்

காண்பிக்கப்பட

சீட்டிறன

நவண்டும்.

குைியீடு மற்றும் கடவுச்சசால்றலப் பயன்படுத்தி
நவண்டும்.

திறரயில்

நதான்றும்

அறனத்து

நதர்வு

றமயத்திற்குக்

விண்ணப்பதாரர்கள்

பயனாளர்

கணினியில் புகுபதிறக சசய்ய
அைிவுறரகளும்

கவனமாகப்

படிக்கவும்.
2)

விண்ணப்பதார்கள் மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாடர்பு சாதனங்கறள நதர்வு
அறைக்குள்

சகாண்டு

சசல்ல

அனுமதியில்றல.

அதனால்

சாதனங்கறள எடுத்து வர நவண்டாம் என அைிவுறுத்தப்படுகிைார்கள்.

மின்னணு

3) கணினி

வழித்

நதர்வு
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என்பது தாளின்

மீ து

எழுதுநகால்

சகாண்டு

விறடறய நிரப்பும் நதர்வு நபான்ைநத.
4) கணினி வழித்

நதர்வில், ஐந்து விறடகள் திறரயில் நதான்றும்.

5) விண்ணப்பதாரர்கள்

சுட்டிறயப்

பயன்படுத்தி

சரியான

விறடயிறன

நதர்ந்சதடுத்து நகள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம்.
6) விண்ணப்பதார் ஒவ்சவாருவருக்கும், வழிமுறைகளுக்காக பயன்படுத்தும்
சபாருட்டு தனித்தாள் (Rough Sheet) வழங்கப்படும். நதர்வு முடிவுற்ை பின்
தனித்தாள் திரும்பப் சபைப்பட்டுவிடும்.
7) விண்ணப்பதாரர்கள்
விண்ணப்பதாரர்கள்
அடுத்த

நகள்விக்கு

உரிய

விறடயிறன

‘next’ என்ை
சசல்லலாம்

சசாடுக்க

சபாத்தாறன
அல்லது

நவண்டும்.

சசாடுக்குவதன்

‘prev ous’ என்ை

மூலம்

சபாத்தாறன

சசாடுக்குவதன் மூலம் முன்புள்ள நகள்விக்கு சசல்லலாம்.
8) விண்ணப்பதார்கள்
முடியும்

எந்த

நநரத்திற்கு

மாற்ைலாம்.

முன்

அவர்கள்

நகள்வியிறனயும்
எப்நபாது

பார்றவயிடலாம்.

நவண்டுமானாலும்

விரும்பினால்,

சில

நதர்வு

விறடயிறன

நகள்விகளுக்கு

விறடயளிக்காமல் அடுத்த நகள்விக்கும் சசல்ல முடியும்.
9) ஒவ்சவாரு

விண்ணப்பதாரரின்

திறரயிலும்,

நகள்விகள்

மற்றும்

விறடகளின் வரிறச மாற்ைம் சசய்யப்பட்டிருக்கும்.
10) விண்ணப்பதாரர்கள் நதர்வு நநரத்திற்குள், எப்சபாழுது நவண்டுமானாலும்
தங்களது விறடயிறன சமர்ப்பிக்கலாம்.
11) விறடயிறன சமர்ப்பித்த பிைகு நதர்விறன சதாடர முடியாது.
12) விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விறடயிறன சமர்ப்பிக்க தவறும்பட்சத்தில்,
நதர்வு முடியும் தருவாயில் தானாகநவ விறடகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிடும்.
13) கணினி வழித்

நதர்விற்கு, சுட்டியிறன எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று

சதரிந்தாநல நபாதுமானது. கணினியைிவு அவசியமில்றல.
14) பார்றவக்

குறைபாடுள்ளவர்கள்,

நதறவக்நகற்ப
விண்ணப்பதார்கள்
வருறகத்தாளில்

எழுத்து

நகள்வி

வடிவங்கறள

தங்களது
றகசயாப்பமிட்டு

மற்றும்
சபரிதாக்க

அறடயாளத்றத
சபருவிரல்

விறடகறள

உறுதி

நரறகயிறனப்

முடியும்.
சசய்ய,
பதிவு

சசய்ய நவண்டும். சுட்டியின் அறனத்து சசயல்பாடுகளும் நசறவயகத்தில்
நசமிக்கப்பட்டு.
உருவாக்கப்படும்.

பின்னாளில்
நதர்வறை

பார்றவயிடுவதற்கிணங்க,
புறகப்படக்

கருவி

நகாப்பு
மூலம்

கண்காணிக்கப்படும். நதர்வாறணய இறணயதளம் (www.tnpsc.gov.in)–ல் உள்ள
மாதிரி நதர்விறன பழகுவதன் மூலம், கணினி வழித்
றகயாளும்

முறையிறன

அைிந்துசகாள்ளலாம்.

நதர்வில், சுட்டிறயக்

மாதிரி நதர்வு என்பது,
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நதர்வு நாளன்று நறடசபறும் கணினி வழியில் நறடசபறும் இறணய
நதர்வு நபான்ைது. மாதிரி நதர்வில் படிப்படியான அறனத்து விவரங்களும்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பதாரர்கள்

மாதிரி

நதர்விறன

எத்தறன

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள

அல்லது

முறை நவண்டுமானாலும் பழகிக் சகாள்ளலாம்.
15) விண்ணப்பதாரர்கள்
அனுமதிச்சீட்டில்

விண்ணப்பத்தில்

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள

பாடத்திறன

அல்லாமல்

நவறு

பாடத்தாள் மாற்ைி எழுதும் விறடத்தாள் சசல்லாததாக்கப்படும்.
 கணினி வழித் நதர்வு சம்மந்தமாக கூடுதல் தகவல் பிற்நசர்க்றக IV–ல்
உள்ளது..
10. சதரிவுசசய்யும் முறை
சதரிவு இரண்டு
நநர்காணல்

நிறலகறள

நதர்வு

விண்ணப்பதாரர்கள்

உறடயது.

அறமந்த

வாய்சமாழித்

எழுத்துத்/கணினி வழித்

நசர்த்து சபற்ை சமாத்த

எழுத்துத்/கணினி

1.

நதர்வு.

வழித்

இறுதி

அடிப்பறடயில் நமற்சகாள்ளப்படும்.

விண்ணப்பதாரர்

2.

சதரிவானது

நதர்விலும், வாய்சமாழித்

மதிப்சபண்கள் பணியிட ஒதுக்கீ ட்டு விதி

நதர்வு

நதர்விலும்

ஆகியவற்ைின்

எழுத்துத்/கணினி வழித் நதர்வின்

அறனத்து பாடங்களிலும் வாய்சமாழித் நதர்விலும் கலந்துசகாள்வது கட்டாயமாகும்.

எழுத்துத்/கணினி வழித்

நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு பாடத்தில் நதர்வு எழுதாத

(எழுத

தவைி இருந்தாலும்) விண்ணப்பதாரர் அத்சதரிவிற்கான குறைந்தபட்ச மதிப்சபண்கறள
சபற்ைிருந்தாலும்

கூட

சதரிவு

சசய்யப்பட

தகுதியானவராக

கருதப்படமாட்டார்.“விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்” பத்தி 18(B) ஐக் காண்க.
11. நதர்வு றமயங்கள்
வரிறச

றமயத்தின் சபயர்

எண்

றமயக் குைியீட்டு
எண்

1.

சசன்றன

0101

2.

மதுறர

1001

3.

நகாயம்புத்தூர்

0201

4.

2501

5.

2601

6.

1701

7.

2701

குறிப்பு:
(i)

நமற்குைிப்பிட்டுள்ள
விண்ணப்பதாரர்கள்

நதர்வு

றமயங்களில்

எழுத்துத்/கணினிவழி

ஏநதனும்

நதர்விற்காக

இரண்டு

நதர்ந்சதடுக்க

நவண்டும்
.

விதிமுறைகள்

நமலும்

விவரங்களுக்கு

“விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

2(R) ஐக்” காண்க)

(ii) நதர்வு றமயத்றத மாற்ை அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. (நமலும் விவரங்களுக்கு
“ விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் 17(A)(ii) ஐக்” காண்க)
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(iii) நதர்வு

றமயங்களின் எண்ணிக்றகறயக் கூட்டநவா, குறைக்கநவா அல்லது

விண்ணப்பதாரர்கறள

நவறு

றமயங்களுக்கு

ஒதுக்கீ டு

சசய்யநவா

நதர்வாறணயத்திற்கு உரிறமயுண்டு.
(iv) விண்ணப்பதாரர்கள்

எழுத்துத்/கணினிவழி நதர்வு எழுதுவதற்கும் / சான்ைிதழ்

சரிபார்ப்புக்கும்/

தங்களது சசாந்த சசலவில் வரநவண்டும்.

12. அ) பணி விவரங்கள்
விண்ணப்பதாரர், இறணய வழியில் விண்ணப்பிக்கும்நபாது, இந்திய அரசின்
அல்லது இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநில அரசின் பணியில் அல்லது உள்ளாட்சி
அறமப்புகள்

அல்லது

பல்கறலக்கழகங்கள்

அல்லது

இந்திய

அரசின்

அல்லது

இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநில அரசின் அதிகாரத்தின் கீ ழ் அறமக்கப்பட்டிருக்கும்
அரசு

சார்புள்ள

பணியில்

நிறுவனங்கள்

அல்லது

அல்லது

தற்காலிகப்

சபாதுத்துறை

பணியில்

இருப்பின்,

நிறுவனங்களில்
தங்களது

நிரந்தரப்

பணி

குைித்த

விவரத்திறன நதர்வாறணயத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும்.விண்ணப்பதாரர், பணி
குைித்த

உண்றமறய

மறைக்கும்

பட்சத்தில்,

அவரது

உரிய

விண்ணப்பம்

வழிமுறைகறளப் பின்பற்ைிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும். விண்ணப்பதாரர், சதரிவாகும்
பட்சத்தில்

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

அைிவுறரகள்

பத்தி
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(p)-ல்

குைிப்பிட்டுள்ளவாறு தறடயின்றமச் சான்ைிதறழ சமர்பிக்க நவண்டும்.
ஆ) குற்ைவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்றககள் சதாடர்பான உறுதிசமாழி

(i) இறணய வழி விண்ணப்பத்தில் தன்மீ தான நிலுறவயிலுள்ள குற்ைவியல்

/

ஒழுங்கு நடவடிக்றககள் பற்ைி சதரிவித்துள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான
முதல்

தகவல்

அைிக்றகயின்

நகறல

/

குற்ைக்

குைிப்பாறணயின்

நகறல

(நநர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாக இறணய வழி விண்ணப்பத்துடன் இறணத்துபதிநவற்ைம்
சசய்யநவண்டும். நமற்கண்ட ஆவணங்கறள பதிநவற்ைம் சசய்யதவறும் பட்சத்தில்
விண்ணப்பம் உரிய நறடமுறைகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படும்.
(ii) விண்ணப்பதாரர்கள், தங்கள் மீ தான குற்ைவியல் நடவடிக்றககளில் குற்ைத் தீர்ப்பு /
ஒழுங்கு

நடவடிக்றககளில்

தண்டறண

விதிக்கப்பட்டது

சதாடர்பாக

தங்களது

இறணய வழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், சதாடர்புறடய நீ திமன்ை ஆறண
அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்றகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆறணயிறன இறணய
வழி விண்ணப்பத்துடன் இறணத்து பதிநவற்ைம் சசய்யநவண்டும். நமற்குைிப்பிட்ட
ஆவணங்றள

பதிநவற்ைம்

சசய்ய

தவறும்

பட்சத்தில்

உரிய

வழிமுறைகறளப்

பின்பற்ைிய பிைகு விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
(iii)

தறடயின்றமச்

சான்ைிதறழசமர்ப்பித்த

பிைநகா

அல்லது

இறணய

வழி

விண்ணப்பத்திறனசமர்ப்பித்த பிைநகா, நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுறமயாக
நிறைவறடவதற்கு முன் வறர உள்ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிறலயின்
நபாதும் விண்ணப்பதாரர் மீ து, ஏநதனும் குற்ைவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாநலா /
ஒழுங்கு நடவடிக்றகஎடுக்கப்பட்டிருந்தாநலா, அவர் குற்ைத்தீர்ப்பு / தண்டறண ஏதும்
சபற்ைிருந்தாநலா, நதர்வாறணயத்தால் ஆவணங்கறளப் பதிநவற்ைம் / சமர்ப்பிக்கக்
நகாரும்

நிறலயில்,

நதர்வாறணயத்திற்குத்

விண்ணப்பதாரர்கள்
சதரிவித்தல்

அது

குைித்த

உண்றமவிவரங்கறள,

நவண்டும். நமலும், இந்த

அைிவுறரயிறன
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கறடபிடிக்கத்

தவைினால்

அத்தறகய

உரிய

நதர்வாறணயத்தால்

விண்ணப்பதாரர்களுறடய

வழிமுறைகறளப்

பின்பற்ைிய

பிைகு

விண்ணப்பம்
விண்ணப்பம்

நிராகரிக்கப்படும், ஓராண்டுக்கு நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி றவக்கப்படுவர்.
(விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்

14 (S) & 2W உள்ளவாறு )

நமற்கூைிய

மீ ைப்பட்டால்

அைிவுறுத்தலில்

ஏநதனும்

விதி

அவர்களது

விண்ணப்பம்

உரிய

வழிமுறைகறளப் பின்பற்ைிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும்.

13. சபாதுவான தகவல்கள்
A) இட ஒதுக்கீ டு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்.
B) (i)தமிழ்வழிக் கல்விமூலம் படித்த நபர்களுக்கு, மாநிலத்தின் கீ ழ் உள்ள பணிகளில்
முன்னுரிறம அடிப்பறடயில் நியமனம் சசய்யும் (திருத்த) சட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)-ல்
சசால்லப்படுவதாவது:
நியமனத்தின்

தமிழ்வழியில்

வாயிலாக

படித்தநபர்

நிரப்பப்படும்

என்ைால்,

மாநிலத்தில்

பதவிகளுக்கான

நநரடி

சிைப்புவிதிகளில்

பரிந்துறரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிவறர தமிழ்வழியில் படித்தவராவார்.
(ii) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்ைதற்கான உரிறம நகாரும்விண்ணப்பதாரர்கள், அதற்கான
சான்ைாவணமாக,

பத்தாம்வகுப்பு,

பன்னிரண்டாம்

வகுப்பு

மாற்றுச்சான்ைிதழ்

/

தற்காலிகச்சான்ைிதழ் /பட்டச்சான்ைிதழ் /

மதிப்சபண்பட்டியல் / நிர்ணயிக்கப்பட்ட

கல்வித்தகுதியிறன

தமிழ்வழியில்

விண்ணப்பதாரர்

பதிவுசசய்யப்பட்டு,

குழுமம்

அல்லது

பயின்றுள்ளார்

பல்கறலக்கழகம்

அல்லது

என
கல்வி

நிறுவனங்களிடமிருந்து சபைப்பட்ட பட்டச்சான்ைிதழ் / பட்டநமற்படிப்புச் சான்ைிதழிறன
இறணயவழி விண்ணப்பத்துடன் இறணத்து பதிநவற்ைம் சசய்யநவண்டும்.
(iii)

விண்ணப்பதாரர்கள்,

கல்வித்

நிர்ணயிக்கப்பட்ட

தகுதியிறனயும்

தமிழ்வழியில்

கல்வித்தகுதி

வறரக்கும்

அறனத்துக்

பயின்றுள்ளார்

என்பதற்கு

ஆதாரமான

சான்றுகறள கட்டாயம் இறணய வழி விண்ணப்பத்துடன் இறணத்து பதிநவற்ைம்
சசய்ய நவண்டும்.
உதாரணம்:ஒரு

பதவிக்கு

பட்டப்படிப்பு

நிர்ணயிக்கப்பட்ட

கல்வித்தகுதியாக

இருப்பின்,

விண்ணப்பதாரர் ஒன்ைாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு, நமல்நிறலக்கல்வி மற்றும்
பட்டப்படிப்பிறன கட்டாயம் தமிழ்வழியில் பயின்ைிருக்க நவண்டும்.
(iv)

தமிழ்வழியில்கல்வி

பயின்ைதற்கான

சான்ைாவணம்

எதுவும்

இல்றலசயனில்,

கல்விநிறுவனத்தின் முதல்வர் / தறலறமயாசிரியர் / மாவட்டக்கல்வி அலுவலர் /
முதன்றமக்கல்வி அலுவலர்/ மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நல அலுவலர் / பதிவாளர்/
நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு
சதாழில்நுட்ப

கல்வி

பதிவாளரிடமிருந்து

அலுவலர்
இயக்குநர்

/கல்விநிறுவனத்தின்
/இறண

விண்ணப்பதாரர்களின்

தறலவர்

இயக்குநர்

/

/

இயக்குநர்

/

பல்கறலகழகங்களின்

விதிமுறைகளில்

குைிப்பிட்டுள்ளபடி

வத்தில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வறரயிலான ஒவ்சவாரு கல்வித்தகுதிக்கும்
சான்ைிதறழப்சபற்று இறணய வழி விண்ணப்பத்துடன்

இறணத்து

பதிநவற்ைம்

சசய்ய நவண்டும்.
(v) நிர்ணயிக்கப்பட்டகல்வித்தகுதிவறரயிலான

அறனத்து

கல்வித்தகுதிகறளயும்

தமிழ்வழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச்சான்ைிறன இறணய வழி
விண்ணப்பத்துடன் இறணத்து பதிநவற்ைம் சசய்ய தவறும்பட்சத்தில் விண்ணப்பம்

உரிய நறடமுறைகளுக்குபின்னர் நிராகரிக்கப்படும்.

(vi) ஏநதனும் ஒரு பாடத்றத பகுதி நநரமாக படித்ததற்காகநவா / ஏநதனும் நதர்விறன
தனித்நதர்வராக எழுதியதற்காகநவா, தனியர் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என
சான்ைாவணம் ஏநதனும் சமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன் உரிய

வழிமுறைகறளப் பின்பற்ைிய பிைகு விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
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(நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகளில் உள்ள பத்தி

14(R) & 2W ஐக்” காண்க)
C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, சசன்றன உயர்நீ திமன்ைம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ை
மதுறரக் கிறளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுறவயில் இருப்பின், அவற்ைின் மீ தான
இறுதி ஆறணகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக சதரிவு சசய்யப்படும்.
D) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முறைறமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும்
27(இ)-ல்

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு

ஆதரவற்ை

விதறவ

மற்றும்

முன்னாள்

இராணுவத்தினருக்கான இடஒதுக்கீ டு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது.
E) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைபாடுறடய மாற்றுத்திைனாளிகள் :-

அரசாறண (நிறல) எண்.20, மாற்றுத்திைனாளிகள் நலத்(DAP3-2) துறை, நாள் 20.06.2018-ன் படி
நிர்ணயிக்கப்பட்ட

குறைபாடுறடய

மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான

இட

ஒதுக்கீ டு

இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது.
F) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிறம அடிப்பறடயில் அவர்களுக்சகன
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிைகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வாய்ந்த
விண்ணப்பதாரர்கள்

இருப்பின்

வகுப்பினர்களுக்காக

ஒதுக்கப்பட்ட

அவ்விண்ணப்பதாரர்கள்,
இடஒதுக்கீ ட்டிற்கும்

ஆதிதிராவிட

மதிப்சபண்

தரவரிறசப்படி

நிரப்பப்படுவர். அருந்ததியர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த
விண்ணப்பதாரர்கள்

கிறடக்கப்சபைாவிடில்,

அப்பணியிடங்கள்

பிை

ஆதிதிராவிடர்

வகுப்றபச் சார்ந்தவர்கறளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள்
(பணி முறைறமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குைிப்பிட்டுள்ளவாறு).

G) இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட உரிறம நகாரல்களுக்கான ஆவணச்
சான்றுகறள

இறணயவழி

விண்ணப்பத்துடன்

இறணத்து

பதிநவற்ைம்

சசய்ய

நவண்டும். விண்ணப்பத்தில் சதரிவிக்கப்படாமல் பின்னர் நகாரப்படும் எந்தசவாரு
மாற்ைமும், நகாரிக்றகயும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படாது. குைிப்பிட்ட காலநநரத்திற்குள்
ஆவணங்கறள

பதிநவற்ை

தவைினால்

உரிய

நறடமுறைகளுக்குப்

பின்னர்

விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
H)

கீ ழ்க்காணும்

உண்றமகறள

மறைக்கும்பட்சத்தில்

விண்ணப்பதாரர்களின்

விண்ணப்பம் உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்ைிய பிைகு நிராகரிக்கப்படும் மற்றும்
விண்ணப்பதாரர்கள்

நதர்வாறணயத்தால்

நிரந்தரமாகநவா

அல்லது

தக்கசதன

கருதப்படும் காலம் வறரயில் விலக்கிறவக்கப்படுவர்.
(i) அரசு

அல்லது

மன்ைங்கள்,

மத்திய

சபாதுத்

நிறுவனங்கள்,
முறையாகநவா

துறை

அரசுத்
/

மாநில

துறை

அரசின்

கீ ழ்

நிறுவனங்கள்,
கழகங்கள்,

தற்காலிகமாகநவா

உள்ள

சட்டத்தின்

நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி
வாயிலாக

பல்கறலக்கழகங்கள்
பணிபுரிந்து

நிறுவப்பட்ட

முதலியவற்ைில்

வருவது / பணிபுரிந்தது. (ii)

குற்ைவியல் நிகழ்வுகள், றகதானது, குற்ைங்களுக்கான தண்டறன சபற்ைது. (iii) மத்திய
அரசுப்

பணியாளர்

நதர்வாறணயம்

/

மாநில

அரசுப்

பணியாளர்

நதர்வாறணயங்களினால் நதர்வு எழுதும் உரிறம இரத்து சசய்யப்பட்டது அல்லது
தகுதியற்ைவராக அைிவிக்கப்பட்டது.
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I) றகது சசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ைத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவறலக்கு ஆட்கள்
சதரிவு

சசய்யும்

ஏநதனும்

ஒரு

முகறமயினால்

தறட

/

தகுதியின்றம

சசய்யப்பட்டிருத்தல்,
குற்ை நடவடிக்றக (அல்லது) ஏநதனும் ஒழுங்கு நடவடிக்றக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/
முடிவுற்ைிருத்தல், ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புறடய சரியான மற்றும் உண்றமயான
தகவல்கறள, விண்ணப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அசல் / ஆறண / அரசாறண/
துறை

நடவடிக்றக

இறணயவழி

றகவிடப்பட்ட

அரசாறண

விண்ணப்பத்துடன்

இறணத்து

அல்லது

இதர

பதிநவற்ைம்

ஆவணங்கறள

சசய்ய

நவண்டும்.

நமற்குைிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்த பின்னர், நியமனம் சபறும்
காலம்

வறர

எப்நபாது

சதரிவிக்கப்பட

ஏற்பட்டிருப்பினும்

உடனடியாக

நவண்டும். தவைினால், தகுந்த

நதர்வாறணயத்திற்கு

தண்டறனக்குரிய

நதர்வாறணயம் எடுக்கும்.. விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

நடவடிக்றகறய

விதிமுறைகள் பத்தி 12 ஐக்

காண்க).
J) இடஒதுக்கீ டு குைித்த தவைான தகவல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, பாலினம்,
வகுப்பு பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பயிற்று சமாழி, உடற் தகுதி நபான்ை அடிப்பறடத்
தகுதிகள்

குைித்த

நிரப்பப்படாத

தவைான

தகவல்

சகாண்ட

உரிய

விண்ணப்பங்களும்

விண்ணப்பங்களும்

வழிமுறைகறளப்

முழுறமயாக

பின்பற்ைிய

பிைகு

நிராகரிக்கப்படும்.
K)

நிரந்தரப்பதிவு
கருதப்பட

என்பது

மாட்டாது.

தகவல்கள்

எந்தசவாரு

பதவி/

நியமனத்துக்கான

விண்ணப்பதாரர்களால்

அளிக்கப்பட்டிருப்பினும்

இந்தத்

விண்ணப்பமாக

நிரந்தரப்பதிவில்
நதர்வுக்குரிய

சபாதுவான

விண்ணப்பத்தில்

அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / தகவல்கள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த
நியமனத்திற்கான

இறணயவழி

விண்ணப்பத்தில்

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட

நதறவயான

விவரங்கள் / தகவல்கள் தவைானதாக அல்லது முழுறம சபைாதறவயாக இருந்தால்
அதற்கு நதர்வாறணயம் சபாறுப்பாகாது.
L) திருநங்றககளின் பாலினத்தவரின்
எண்.90,

சமூக

நலம்

மற்றும்

வகுப்பு

நிர்ணயம்

சத்துணவுத்

[sw8(2)]

குைித்து அரசாறண
துறை,

நாள்.

22.12.2017

நிறல
–இல்

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநங்றககளின் வகுப்பு நிர்ணயம்-:
i)

எந்த ஒரு சாதிச் சான்ைிதழும் இல்லாத திருநங்றக விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது இறணயவழி

விண்ணப்பத்தில் அரசாறண (நிறல) எண். 28, பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர், மிகவும்பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர்
மற்றும்

சிறுபான்றமயினர்

நலத்துறை,

நாள்

06.04.2015-ன்படி,

மிகவும்

பிரிவிறனநயா அல்லது ஏறனநயார் பிரிவிறனநயா நதர்வுசசய்துசகாள்ளலாம்.

ii)

iii)

பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர்

சாதிச்சான்ைிதழ் றவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர்
வகுப்பிறனச்

சார்ந்த

திருநங்றக

விண்ணப்பதாரர்,

அவர்களது

சமூகத்திறனச்

சார்ந்தவர்களாகநவ கருதப்படுவர்.

ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்றபத்தவிர மற்ை
வகுப்பிறனச்சார்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பறடயில் சாதிச்சான்ைிதழ்சபற்றுள்ள

திருநங்றக விண்ணப்பதாரர், அவருறடய வகுப்பு (class) அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு சாதகமாக நதான்றுகின்ை ஒன்றை,
ஒருமுறைப்பதிவின்நபாநத நதர்வு சசய்யநவண்டும். அதன்பிைகு, வகுப்றப எப்சபாழுதும்
மாற்ை இயலாது.

[விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி 14F (vi)-(xi) ஐக் காண்க]
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M) நவறலவாய்ப்பில் திருநங்றக விண்ணப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீ டு:சிறை

அலுவலர்

(ஆண்கள்)

பணியிடத்திற்கு

திருநங்றக

அறடயாளப்படுத்தி

சகாள்ளும்

விண்ணப்பதாரர்

திருநங்றக

சான்ைிதழும்

(ஆண்)

என

(ஆண்)

என்ை

சிறை அலுவலர் (சபண்கள்) பணியிடத்திற்கு திருநங்றக (சபண்) என

அறடயாளப்படுத்தி
சான்ைிதழும்

சகாள்ளும்

தமிழ்நாடு

விண்ணப்பதாரர்

திருநங்றககள்

நல

திருநங்றக

வாரியத்தில்

(சபண்)

இருந்து

என்ை

சபைப்பட்ட

சான்ைிதழ் சபற்ைிருக்க நவண்டும்.
14) ஏறனய முக்கிய அைிவுறரகள்
அ)

விண்ணப்பதாரர்கள் நதர்விற்கான தங்களுறடய

தகுதிகறள

உறுதி சசய்தல் நதர்விற்கு

விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அைிவுறரகறள நன்கு படித்த பின்னர்
தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அறனத்துத் தகுதிகறளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி சசய்து
சகாள்ள நவண்டும்.

எழுத்துத்/கணினி

வழித் நதர்வு / சான்ைிதழ்சரிபார்ப்பு /

நநர்முகத்நதர்வு/

கலந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது சதரிவுசசய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் தற்காலிகமாக
விண்ணப்பதாரரின் சபயர் நசர்க்கப்படுவதால்மட்டுநம, ஒருவிண்ணப்பதாரர் பதவி நியமனம் சபை
உரிறம

அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார்.

எனநவ,

விண்ணப்பதாரரின்விண்ணப்பம்,

எல்லா

நிறலகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு
என்ைாநலா

நதர்வாறணய

அைிவுறரகள்

அல்லது

விதிகள்

மீ ைப்பட்டுள்ளன

என்று

கண்டைியப்படும் பட்சத்தில், எந்நிறலயிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட, விண்ணப்பத்றத

உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்ைிய பிைகு நிராகரிக்கும் உரிறம நதர்வாறணயத்திற்கு உண்டு.

[விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ளவாறு].

ஆ)

தகுதியுள்ள

விண்ணப்பதாரருக்கு,

நதர்வு

எழுதுவதற்கான

அனுமதிச்சீட்டுகள்,

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ை நதர்வாறணய இறணயதளத்தில் பதிநவற்ைம்
சசய்யப்படும். விண்ணப்பதாரர் அவற்றை பதிவிைக்கம் சசய்து சகாள்ளநவண்டும்.
அனுமதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பதாரர்
நதர்வின்

சபாழுது

அனுமதிச்சீட்டில்

சகாடுக்கப்பட்டுள்ள

ஒவ்சவாரு

நிபந்தறனறயயும் கட்டாயம் கறடப்பிடிக்க நவண்டும்.. [விண்ணப்பதாரர்களுக்கான
விதிமுறைகள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளவாறு].
இ)

சதளிவுறர

நவண்டுநவார்,

தமிழ்நாடு

அரசுப்

பணியாளர்

நதர்வாறணய

அலுவலகத்திறன நநரில் அல்லது 1800 4190958 என்ை கட்டணமில்லா சதாறலநபசி
எண்ணின்
பிற்பகல்

மூலம், அறனத்து
5.45

மணி

நவறல

வறரசதாடர்பு

நாட்களிலும்

சகாள்ளலாம்.

இறணயவழி

விண்ணப்பம்

குைித்த

மின்னஞ்சல்

முகவரிக்கும்

இதர

முற்பகல்
ஒரு

முறைப்

சந்நதகங்களுக்கு
சந்நதகங்களுக்கு

10.00

மணி

பதிவு

முதல்
மற்றும்

helpdesk@tnpscexams.in
grievance.tnpsc@tn.gov.in

என்ை
என்ை

மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் அனுப்பலாம். [விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்”
பத்தி -2(V)–ல் குைிப்பு (h)(i)(j) ல்

உள்ளவாறு].

ஈ) விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிமாற்ைம்: சான்ைிதழ் சரிபார்ப்பு/ வாய்சமாழித்
நதர்வு

/

கலந்தாய்விற்கான

விண்ணப்பதாரர்களுக்கு

நாள்

அஞ்சல்

மற்றும்

மூலமாக

நநரம்

குைித்த

தகவல்கள்

அனுப்பப்படமாட்டாது.

இது

ஏதும்
குைித்த

தகவல்கள் நதர்வாறணய இறணயதளத்தில் சவளியிடப்படும். நமற்கூைிய தகவல்
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குறுஞ்சசய்தி/ மின்னஞ்சல் ஆகியவற்ைின் மூலம் மட்டுநம
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு

சதரிவிக்கப்படும்.

குறுஞ்சசய்தி/

மின்னஞ்சல்

ஏநதனும்
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காரணங்களினால்

சசன்ைறடயாமல்

/

கிறடக்கப்சபைாமல்

இருப்பின்

அதற்கு

நதர்வாறணயம் சபாறுப்பாகாது.
உ)

விளம்பர

அைிவிக்றக

சவளியிடப்பட்ட

பின்

சதரிவு

பணிகள்

முழுவதுமாக

முடிவுைாமல் தகவல் அைியும் உரிறமச் சட்டம், முதலறமச்சரின் தனிப்பிரிவு மூலம்
சபைப்படும்

மனுக்கள்

மற்றும்

குறைதீர்

றமயம்

ஆகியவற்ைின்

கீ ழ்

எவ்வித

தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது.
ஊ) றகப்நபசி மற்றும் இதர மின்னணு
1)

சாதனங்களுக்குத் தறட:

விண்ணப்பதாரர்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான
கருப்பு பந்துமுறன நபனா தவிர, மின்னணு சாதனங்களான தரவி (Blue Tooth) றகப்நபசி,
நிறனவூட்டு
நமாதிரம்

உள்கட்டறமப்புக்
அல்லது

குைிப்புகள்

ஏறனய

அடங்கிய

மின்னணு

றகக்கடிகாரங்கள்

சாதனங்கள்,

மின்னணு

மற்றும்
அல்லாத

பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், குைிப்புகள், றகப்றப வண்ண எழுது நகால், சபன்சில்,
தனித்

தாள்கள்,

கணித

மற்றும்

வறரப்படக்

கருவிகள்,

மடக்றக

அட்டவறண,

படிசயடுக்கப்பட்ட வறரபடம், காட்சி வில்றலகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக்
குைிப்புத் தாட்கள் மற்றும் பதிவுசசய்யும் தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் அல்லது
றகக்கடிகாரத்தின் இறணப்பாகநவா சகாண்டுவரக் கூடாது.
2)

அவ்வாைான சபாருட்கறள றவத்திருப்நபார் காணப்பட்டால் அவர்கள் சதாடர்ந்து
நதர்வு

எழுத

அனுமதிக்கப்பட

மாட்டார்கள்.

நமலும்,

அவர்களது

விறடத்தாள்

சசல்லாததாக்கப்படுவதுடன் நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் றவக்கப்படுவர்.
நதறவப்படின், அவ்விடத்திநலநய முழுச் நசாதறனக்கு உட்படுத்தப்படுவர்.
3)

விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் றகப்நபசி உள்ளிட்ட தறடசசய்யப்பட்ட சபாருட்கறள
நதர்வுக்கூடத்திற்கு

சகாண்டுவர

நவண்டாம்

என

அைிவுறுத்தப்படுவதுடன்,

அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயலாது எனவும் சதரிவித்துக்
சகாள்ளப்படுகிைது.
(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் 17 (E) ஐக் காண்க)
எ)நதர்வுக்கு

விண்ணப்பிப்பவர்கள்

தகுதிகறளயும்

சபற்ைவராக

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள

அத்நதர்விற்கு
இருத்தல்

தகவல்கறள

அனுமதிக்கப்பட

நவண்டும்.

விண்ணப்பதாரர்களால்

நதர்வாறணயம்

ஐயமைத்

சகாள்ளும்வறர அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் கணினி வழித்
எல்லா

நிறலகளிலும்)

விண்ணப்பதாரர்
நபாட்டியிடத்

தற்காலிகமாக

நதர்விற்கு

தகுதியற்ைவர்

என்று

அல்லது

சதரிந்து

நதர்விற்கு (அதாவது

ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகநவ

முன்நபா

அறனத்து

பின்னநரா

நதர்வாறணயத்தால்

கருதப்படும்.
நியமனத்திற்கு

கண்டைியப்பட்டால்,

எந்நிறலயிலும், அதாவது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ணப்பத்றத உரிய

வழிமுறைகறளப் பின்பற்ைிய பிைகு நிராகரிக்கும் உரிறம உண்டு.
ஏ)

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள

வழிமுறைகறளப்

தகவல்கள்

பின்பற்ைிய

தவறு

பிைகு

எனக்

கண்டைியப்பட்டால்,

விண்ணப்பம்

உரிய

நிராகரிக்கப்படுவதுடன்

அவ்விண்ணப்பதாரர்கள் மீ து தகுந்த நடவடிக்றக நமற்சகாள்ளவும் நநரிடும்.
ஐ) ஒழுங்கீ னச் சசயல்களுக்குத் தறட:
நதர்வு

எழுதும்

எழுதுதல்/

அறையில்

பார்த்து

எழுத

மற்ை

விண்ணப்பதாரர்களுறடய

அனுமதித்தல்

அல்லது

நவறு

விறடறய

ஏநதனும்

பார்த்து

முறையற்ை
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உதவிகறளப்

சபைநவா

அல்லது

சபை

முயற்சிக்கநவா

அல்லது

அத்தறகய

முறையற்ை உதவிகறளத் தரநவா அல்லது தர முயற்சிக்கநவா கூடாது.
ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் நடந்து சகாள்ளும் முறை:
நதர்வு

எழுதும்

எந்த

ஒரு

விண்ணப்பதாரரும்

நதர்வுக்

கூடத்தில்

தவைான

நடவடிக்றகயிநலா (அல்லது) நதர்விறன சீர்குறலக்கும் நநாக்கத்திநலா (அல்லது)
நதர்வாறணயத்தால் நதர்விறன நடத்த பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவலர் /
பணியாளர்கறள

தாக்கும்

விண்ணப்பதாரர்களின்

முயற்சியிநலா
சசயல்கள்

ஈடுபடக்கூடாது.

கடுறமயான

அவ்வாறு

ஈடுபடும்

தவைாக

கருதப்பட்டு,

மீ றும்

பட்சத்தில்

அவ்விண்ணப்பதாரர்கள் தண்டறனக்கு உட்படுத்தப்படுவர்.
ஓ)

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

விதிமுறைகறள

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி 17(E) ன்படி அல்லது நதர்வாறணயம்
சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டறன விதிக்கப்படும்.

ஔ)

சகாள்குைி

நாளிலிருந்து

வறகத்
6

நதர்விற்கான

நவறல

சவளியிடப்படும்.

உத்நதச

நாட்களுக்குள்

விறடகள்

நதர்வு

நதர்வாறணய

நதர்வாறணயத்தால்

நறடசபற்ை

இறணயதளத்தில்

சவளியிடப்படும்

சகாள்குைிவறகத்

நதர்விற்கான உத்நதச விறடகள் சதாடர்பாக முறையீடு சசய்ய நவண்டுமானால்
நதர்வாறணய

இறணயதளத்தில்

உள்ள

Answer Key Challenge என்ை

சாளரத்றதப்

பயன்படுத்தி முறையீ டு சசய்யலாம் (Result – >Answer keys)
விண்ணப்பதாரர்கள்
நதர்வாறணயத்தால்

சகாள்குைிவறகத்

சவளியிடப்பட்ட

7

நதர்விற்கான

நாட்களுக்குள்

உத்நதச

விறடகள்

இறணயவழி

வாயிலாக

மட்டுநம முறையீடு சசய்யநவண்டும். அஞ்சல் வழியாகநவா அல்லது

மின்னஞ்சல்

வழியாகநவா சபைப்படும் முறையீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது.
உத்நதச

அைிவுறரகள்

மற்றும்

வழிமுறைகள் நதர்வாறணய இறணயதளத்திநலநய வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நமலும்

முறையீடு

விறடகறள

சசய்ய

வழங்கப்பட்டுள்ள

முறையீடு

இறணயவழி
கால

அவகாசம்

சசய்வதற்கான

மூலமாகநவா
முடிவுற்ை

அல்லது

நிறலயில்

நவறுவழியாகநவா
சபைப்படும்

எவ்வித

முறையீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது.
இறணயவழியில்
நநரத்தில்

உத்நதச

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட

விறடகறள

முறையீடு

நவண்டுநகாளானது

சசய்வதற்கு

ஒவ்சவாரு

உரிய

பாடத்திற்சகன

வல்லுநர்கறள சகாண்ட குழுவிற்கு பரிந்துறரக்கப்படும். நமலும், வல்லுநர் குழுவின்
பரிந்துறரயின்

அடிப்பறடயில்,

இறுதியான

விறடகள்

முடிவு

சசய்யப்பட்டு

அதன்பின்னர் விறடகள் மதிப்பீ டு சசய்யும் பணியானது சதாடங்கப்படும்.
சதரிவுப்

பணிகள்

முடிவறடயும்

வறர

இறுதியான

விறடகறள

நதர்வாறணயம் சவளியிடாது.
நதர்வு

நறடமுறைகள்

விண்ணப்பித்த

முழுவதும்

விண்ணப்பதாரர்

நிறைவறடந்த

அறனவருறடய

பின்னர்,

விவரங்களும்

அத்நதர்வுக்கு
நதர்வாறணய

இறணயதளத்தில் சவளியிடப்படும்.
[நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி
(XII)ஐக் காண்க)

(17(D)(IV) –
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15. விண்ணப்பிக்கும் முறை
1.

விண்ணப்பதாரர்கள்

www.tnpsc.gov.in

/

www.tnpscexams.in

ஆகிய

நதர்வாறணயத்தின்

இறணயதளங்கள் மூலம் மட்டுநம விண்ணப்பிக்க நவண்டும்.
2.

எந்தசவாரு

பதவிக்கும்

விண்ணப்பிக்கும்

முன்பு

ஆதார்

எண்

மூலம்

ஒருமுறைப்பதிவு எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard)
ஆகியன

கட்டாயமாகும்.

பதிவுக்கட்டணமாக

ரூ.150/-

ஒருமுறைப்பதிவு,

பதிவு

விண்ணப்பதாரர்கள்
ஐ

சசலுத்தி,

சசய்த

பதிவு

நிரந்தர
சசய்து

நாள்

முதல்

ஒரு

முறைப்

நறடமுறையிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய

பதிவு

சகாள்ள

மூலம்
நவண்டும்.

ஐந்தாண்டுகள்
பதிவு

கணக்கு

வறர
(One

Time

Registration ID) மற்றும் கடவுச் சசால் மூலமாக மட்டுநம விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள்
விண்ணப்பங்கறள சமர்ப்பிக்க நவண்டும்.
3.

ஒருமுறைப்பதிவில் பதிநவற்ைம்சசய்ய, விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது புறகப்படம்,
றகசயாப்பம் ஆகியவற்றை CD/DVD/Pen drive நபான்ை ஏநதனும் ஒன்ைில் பதிவு சசய்து
தயாராக றவத்திருக்க நவண்டும்.

4.

ஒரு விண்ணப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுறைப் பதிவுக் கணக்றக (One Time
Registration ID) உருவாக்க அனுமதியில்றல.

5.

விண்ணப்பதாரர்கள்
கடவுச்சசால்றலப்

தங்களுக்குரிய
பயன்படுத்தி

பார்றவயிடவும், புதுப்பிக்கவும்

தனித்துவமான

ஏற்கனநவ

சசய்யலாம்.

பதிவுக்கணக்கு

பதிவிட்ட
தங்களது

தங்களது

ஒருமுறைப்

மற்றும்

விவரங்கறள
பதிவு

, கடவு

சசால்லிறன நவறு நபரிடநமா (அ) முகவர்களிடநமா பகிர்ந்து சகாள்ள கூடாது.
6.

ஒருமுறைப்பதிவு

என்பது

விண்ணப்பதாரர்களின்

எந்தசவாரு

விவரங்கறளப்

பதவிக்கான
சபற்று

விண்ணப்பம்

அவர்களுக்கு

அல்ல.

தன்விவரப்

இது

பக்கம்

ஒன்ைிறன உருவாக்க மட்டுநம பயன்படும். எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிக்க
விரும்பும்

விண்ணப்பதாரர்கள்,

நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய

பயனாளர்

அைிவிக்றகயில் “Apply”
குைியீ டு

மற்றும்

என்ை

உள்ள ீடு

கடவுச்சசால்

வழிநய

ஆகியவற்றை

உள்ள ீடு சசய்து விண்ணப்பிக்க நவண்டும்.
7.

விண்ணப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயறர சதரிவு
சசய்ய நவண்டும்.

8.

புறகப்படம், குைிப்பிட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் றகசயாப்பம் இல்லாமல் பதிநவற்ைம்
சசய்யப்படும் இறணயவழி விண்ணப்பம் உரிய வழிமுறைகறளப் பின்பற்ைிய பிைகு
நிராகரிக்கப்படும்.

9.

இறணயவழி விண்ணப்பத்தில் அளித்துள்ள தகவல்கறள, விண்ணப்பதாரர்
அவ்விறணயவழி விண்ணப்பங்கறள சமர்பிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள கறடசி நாள்
வறர

திருத்தம்

சசய்து

சகாள்ள

அனுமதிக்கப்படுவர்.

விண்ணப்பத்திறன சமர்பிப்பதற்கான கறடசி நாளுக்குப் பின்னர்,
விண்ணப்பதாரரால்

சமர்பிக்கப்பட்டுள்ள

தகவல்கறள

இறணயவழி
விண்ணப்பத்தில்

திருத்தம்

சசய்ய

அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள் பத்தி
காண்க)

2W ஐக்
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11. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு
அ)

விண்ணப்பத்றத

இறணய

வழியில்

அனுப்பியபின்,

விண்ணப்பதாரர்கள் PDF முறையில் தங்கள் விண்ணப்பத்றத அச்சிட /
நசமிக்க முடியும்.
ஆ) விண்ணப்பதாரர்களுக்கு விண்ணப்ப நகல் நதறவப்பட்டால், பயனாளர்
குைியீடு

மற்றும்

கடவுச்

சசால்றல

பயன்படுத்தி

அச்சிட்டுக்

சகாள்ளலாம் / பதிவிைக்கமும் சசய்து சகாள்ளலாம்.
இ)

இறணயதள
எந்தவிதமான

விண்ணப்ப
ஆதார

அச்சுப்படி

(PRINT)

ஆவணங்கறளயும்

அல்லது

நவறு

நதர்வாறணயத்திற்கு

அனுப்ப நவண்டாம்.
(விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுறைகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவாறு)
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16. ஆவணங்கள் பதிநவற்ைம்
1.

இந்தப்

பதவிக்கான

விண்ணப்பத்றதப்

சபாறுத்தவறர,

விண்ணப்பதாரர்கள் இறணய வழி விண்ணப்பத்றத சமர்ப்பிக்கும்நபாது
சான்ைிதழ்கள்

/

ஆவணங்கறள

இறணய

வழி

விண்ணப்பத்தில்

வழங்கப்பட்ட அறனத்து உரிறம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும்
ஆதரவாக

கட்டாயமாக

பதிநவற்ைம்

சசய்யாமல்,

இறணயவழி

விண்ணப்பத்றத சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
விண்ணப்பதாரர்களால்

பதிநவற்ைம்

சசய்த

சான்ைிதழ்கறள

தங்கள் ஒரு முறைப் பதிவின் மூலமாக சரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ளது.
ஏநதனும்

சான்ைிதழ்கள்

பதிநவற்ைம்

தவைாகப்

பதிநவற்ைப்பட்டாநலா

சசய்யப்படாவிட்டாநலா

பதிநவற்றுவதில்

ஏநதனும்

அல்லது

மாற்ைங்கள்

சசய்யப்பட

அல்லது

ஆவணங்கறளப்
நவண்டுமாயின்

விண்ணப்பதாரர்கள், குைிப்பிட்ட பதவிக்கான நுறழவுச் சீட்டு வழங்கும்
நாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வறர / கணினி வழித் நதர்வு
நறடசபறுவதற்கு

பன்னிசரண்டு

ஆவணங்கறளத்

திருத்த

நாட்களுக்கு

மற்றும்

முன்பு

வறர

பதிநவற்ைம்

சசய்ய

அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
(நமலும் விவரங்களுக்கு “பிற்நசர்க்றக
விதிமுறைகள் பத்தி

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

2W ஐக் காண்க)
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17. விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்
இறணயவழி மூலம் 13.10.2022 அன்று இரவு 11.59 மணி வறர திருத்த
/விண்ணப்பிக்க

இயலும்.

பின்னர்

அச்நசறவ

18.10.2022 –
20.10.2022

12

11

விண்ணப்பத்துடன்

.

இறணத்து

பதிநவற்ைம்

நிறுத்தப்படும்.

சசய்த

இறணய வழி

ஆவணங்கள்

/

சான்ைிதழ்கள் மாற்ை / பதிநவற்ை / மீ ள்பதிநவற்ைம் சசய்ய 10.12.2022
அன்று இரவு 11.59 மணி வறர அனுமதிக்கப்படுவர். பின்னர் அச்நசறவ
நிறுத்தப்படும்.

(நமலும்

கூடுதல்

“விண்ணப்பதாரர்களுக்கான

தகவல்களுக்கு
விதிமுறைகறள”

நதர்வாறணயத்தின்
நதர்வாறணயத்தின்

இறணயதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல்காணலாம்)
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மறுப்பு (DISCLAIMER)
இறணக்கல்வி
பணியாளர்

தகுதிக்கான

நதர்வாறணயத்தின்

விண்ணப்பதாரர்கள்
இறணக்கல்வி

அரசாறணகள்

இறணயதளத்தில்

இத்நதர்விற்கு

தகுதிக்கான

தமிழ்நாடு

உள்ளன ..

எனினும்,

விண்ணப்பிக்கும்

அரசாறணகள்

அரசுப்

நபாது

இத்நதர்விற்கான

விளம்பர அைிவிக்றக சவளியிடப்பட்ட நாளிநலா அல்லது அதற்கு
முன்நபா இறணக்கல்வி ஏநதனும் இருப்பின் அது குைித்த தகவறல
விண்ணப்பத்தில்

சதரிவித்தும்,

சசய்யும்

அவ்வரசாறணகறளயும்

நபாது

விண்ணப்பத்துடன்

இறணத்து

நமலும்

சான்ைிதழ்கள்
நசர்த்து

பதிநவற்ைம்

பதிநவற்ைம்

இறணய

சசய்ய

வழி

நவண்டும்.

இவ்வாறு சசய்யத் தவைினால் விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம் உரிய
வழிமுறைகறளப்

பின்பற்ைிய

பிைகுநிராகரிக்கப்படும்.

இத்நதர்வின்

விளம்பர அைிவிக்றக நாளிற்கு பின்பு சவளியிடப்பட்ட இறணக்கல்வி
தகுதிக்கான அரசாறணகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது.

சசயலாளர்
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பிற்ச்நசர்க்றக–I

தாள்-I

நதர்விற்கான பாடத்திட்டம்

I.

Constitution & Human Rights

A) Historical Background - Making of the Constitution – Salient features of
the Constitution – Preamble of the Constitution – Union and its Territory –
Citizenship – Fundamental Rights - Directive principles of State Policy –
Fundamental Duties - Amendment of the Constitution - Basic Structure
of the Constitution.
B) Concept of Human Rights - Human rights and disability – Human rights
Juvenile reformatory institutions – Human rights and crimes against
women – Human rights and scheduled castes and reservations – Human
rights and gender or castes equality – Human rights and child prostitution
- Human rights and child exploitation – Human rights and right to
freedom of speech and expression - Human rights and democracy –
Human rights and freedom of religion – Voting human rights of prisoners
- Role of the police VIS-À-VIS universal declaration of human rights Human rights and role of criminal courts - Human rights and death,
torture in police lock-up – Human rights of prisoners in Jail - Human
rights and judiciary – Human rights and right of Bail - The protection of
civil rights act, 1955.
II. Administration of Union and States with special reference to Tamil
Nadu
State government organization - structure, functions and control mechanism District administration -- role in people’s welfare oriented programmes Industrial map of Tamil Nadu -- role of state government - Public Services -role of recruitment agencies - State finance -resources, budget and financial
administration -Use of IT in administration - e-governance in the State –
Natural calamities - Disaster Management Union and State - Social welfare –
Government sponsored schemes with reference to Tamil Nadu – Relationship
between State and Union – Industrial map of India – Public Services – role of
recruitment agencies in Union Government - Social welfare - government
sponsored schemes by Government of India.
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III. Socio – Economic Issues in India /Tamil Nadu
Population Explosion - Unemployment issues in India & Tamil Nadu - Child
Labour - Economic Issues (a) Poverty (b) Sanitation- Rural and Urban (c)
Corruption in public life - Anti -Corruption measures - CVC, Lok-adalats,
Ombudsman, CAG – Illiteracy Women Empowerment - Role of the
Government in Women Empowerment - Social injustice to womenfolk Domestic violence, dowry menace, sexual assault – Impact of violence on the
growth of the nation – Religious Violence - Terrorism and Communal violence
- Human rights issues - Right to information – Central and State Commission
– Education – Linkage between Education and Economic Growth - Community
Development Programme – Employment Guarantee Scheme - Self Employment
and Entrepreneurship Development - Role of N.G.O’s in Social Welfare – Govt.
Policy on Health.
IV. Current issues at National level
V. Current issues at state level
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தாள்-II

நதர்விற்கான பாடத்திட்டம்
பகுதி-அ

கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித்நதர்விற்கான பாடத்திட்டம்
(சகாள்குைி வினாவிற்கான தறலப்புகள் )
பத்தாம் வகுப்புதரம்
1.

பிரித்சதழுதுதல் / நசர்த்சதழுதுதல்.

3.

சபாருந்தா ச்சசால்றலக் கண்டைிதல்.

2.

எதிர்ச்சசால்றல எடுத்சதழுதுதல்.

4.

பிறழ திருத்தம் (i) சந்திப்பிறழறய நீ க்குதல் ( ii) மரபுப் பிறழகள், வழுவுச்

5.

ஆங்கிலச் சசால்லுக்கு நநரான தமிழ்ச் சசால்றல அைிதல்.

சசாற்கறள நீ க்குதல் / பிைசமாழிச் சசாற்கறள நீ க்குதல்.

6.

ஒலி மற்றும் சபாருள் நவறுபாடைிந்து சரியான சபாருறளயைிதல்.

8.

நவர்ச்சசால்றலத் நதர்வு சசய்தல்.

7.

ஒரு சபாருள் தரும் பல சசாற்கள்.

9.

நவர்ச்சசால்றலக்

10.

அகர வரிறசப்படிசசாற்கறள சீர் சசய்தல்.

12.

இருவிறனகளின் சபாருள் நவறுபாடு அைிதல்.

13.

விறடக்நகற்ை வினாறவத் நதர்ந்சதடுத்தல்.

11.

சகாடுத்து

/

விறனமுற்று,

விறனயாலறணயும் சபயர், சதாழிற்சபயறர / உருவாக்கல்.

விறனசயச்சம்,

சசாற்கறள ஒழுங்குப்படுத்தி சசாற்சைாடராக்குதல்.
(எ.கா.) குவிந்து-குவித்து

14.

எவ்வறக

வாக்கியம்

எனக்

கண்சடழுதுதல்

-

தன்விறன,

பிைவிறன,

15.

உவறமயால் விளக்கப்சபறும் சபாருத்தமான சபாருறளத் நதர்ந்சதழுதுதல்

17.

விறடவறககள்.

சசய்விறன, சசயப்பாட்டு விறன வாக்கியங்கறளக் கண்சடழுதுதல்.

16.

அலுவல்சார்ந்தசசாற்கள் (கறலச்சசால்)

18.

பிைசமாழிச் சசாற்களுக்கு இறணயான தமிழ்ச் சசாற்கறளக் கண்டைிதல்

19.

ஊர்ப் சபயர்களின் மரூஉறவ எழுதுக (எ.கா.) தஞ்சாவூர் – தஞ்றச

21.

நபச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்கு (வாரான் – வருகிைான்).

23.

சபாருத்தமான காலம் அறமத்தல்

24.

சரியான வினாச் சசால்றலத் நதர்ந்சதடு.

(எ.கா.) நகால்டுபிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி.

20.

நிறுத்தற்குைிகறள அைிதல்.

22.

சசாற்கறள இறணத்து புதிய சசால் உருவாக்கல்.
(இைந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்).

25.

சரியான இறணப்புச் சசால்

26.

அறடப்புக்குள் உள்ள சசால்றலத் தகுந்த இடத்தில் நசர்க்க.

27.

(எனநவ, ஏசனனில், ஆறகயால், அதனால், அதுநபால).
இருசபாருள் தருக.

28.
29.

30.

31
குைில் – சநடில் மாற்ைம், சபாருள் நவறுபாடு.
கூற்று, காரணம் – சரியா? தவைா?
கறலச்சசாற்கறளஅைிதல் :-

எ.கா. – Artificial Intelligence – சசயற்றக நுண்ணைிவு
Super Computer

- மீ த்திைன் கணினி

31.

சபாருத்தமான சபாருறளத் சதரிவு சசய்தல்

32.

சசாற்களின் கூட்டுப் சபயர்கள் (எ.கா.) புல் –புற்கள்

33.

சரியான சதாடறரத் நதர்ந்சதடுத்தல்

34.

பிறழ திருத்துதல் (ஒரு-ஓர்)

35.

சசால் – சபாருள் – சபாருத்துக

36.

ஒருறம-பன்றம பிறழ

37.

பத்தியிலிருந்து வினாவிற்கான சரியான விறடறயத் நதர்ந்சதடு.
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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.
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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- RakhiNarianiShirke

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-ShanthiniGovindan

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-NishaDyrene

25.

A Tragic Story-William Makepeace Thackeray
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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 ofMahatma Gandhi - Jawaharlal Nehru - Subash Chandra Bose - Helen Keller KalpanaChawala - Dr.Salim Ali - Rani of Jhansi - Nelson Mandela – Abraham
Lincoln

III. General Comprehension
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தாள்-II

பகுதி- ஆ
SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION
GENERAL STUDIES (DEGREE STANDARD)
UNIT-I: GENERAL SCIENCE

CODE NO.003

(i)

Scientific Knowledge and Scientific Temper - Power of Reasoning - Rote
Learning vs Conceptual Learning - Science as a tool to understand the past,
present and future.

(ii)

Nature of Universe - General Scientific Laws – Mechanics - Properties of
Matter, Force, Motion and Energy - Everyday application of the Basic
Principles of Mechanics, Electricity andMagnetism, Light, Sound, Heat,
Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications.

(iii) Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products,
Fertilisers, Pesticides.
(iv) Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution,
Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human Diseases.
(v)

Environment and Ecology.

UNIT-II: CURRENT EVENTS
(i)

History-Latest diary of events-National symbols-Profile of States-Eminent
personalitiesand places in news–Sports-Books and authors.

(ii)

Polity – Politicalparties and political system in India-Public awareness and
General administration- Welfare oriented Government schemes and their
utility, Problems in Public Delivery Systems.

(iii)

Geography-Geographical landmarks.

(iv)

Economics-Current socio-economic issues.

(v)

Science-Latest inventions in Science andTechnology.

(vi)

Prominent Personalities in various spheres – Arts, Science, Literature and
Philosophy.
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UNIT-III: GEOGRAPHY OF INDIA
(i)

Location – Physical features - Monsoon, Rainfall, Weather and ClimateWater Resources - Rivers in India-Soil, Minerals and Natural ResourcesForest and Wildlife - Agricultural pattern.

(ii)

Transport -Communication.

(iii)

Social Geography – Population density and distribution- Racial, Linguistic
Groups and Major Tribes.

(iv)

Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution:
Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy.

UNIT–IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA
(i)

Indus Valley Civilization - Guptas, Delhi Sultans, Mughals and MarathasAge of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms-South Indian History.

(ii)

Change and Continuity in the Socio-Cultural History of India.

(iii)

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

(iv)

India as a Secular State, Social Harmony.

UNIT-V: INDIAN POLITY
(i)

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

(ii)

Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive Principles
of State Policy.

(iii)

Union Executive, Union Legislature – State Executive,
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
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UNIT-VI: INDIAN ECONOMY
(i)

Nature of Indian Economy –Fiveyear plan models-an assessment –
Planning Commission andNitiAyog.

(ii)

Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and
Monetary Policy - Finance Commission–Resource sharing between
Union and State Governments - Goods and Services Tax.

(iii)

Structure of Indian Economy and Employment Generation,Land
Reforms and Agriculture-Application of Science and Technology in
Agriculture-Industrial growth-Rural Welfare Oriented Programmes –
Social Problems – Population, Education, Health, Employment, Poverty.

UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT
(i)

National Renaissance –Early uprising against British rule - Indian
National Congress - Emergence of leaders –B.R.Ambedkar, Bhagat
Singh, Bharathiar, V.O.ChidambaranarJawaharlal Nehru,Kamarajar,
Mahatma Gandhi, MaulanaAbulKalam Azad,ThanthaiPeriyar, Rajaji,
Subash Chandra Bose, Rabindranath Tagoreand others.

(ii)

Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant
Movements.

(iii)

Communalism and Partition.

UNIT-VIII: History, Culture, Heritage and Socio-Political Movements
in Tamil Nadu
(i)

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

(ii)

Thirukkural :

discoveries,Tamil

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

(iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations against British
Rule - Role of women in freedom struggle.
(iv) Evolution of 19thand 20thCentury Socio-Political Movements in Tamil
Nadu - Justice Party, Growth of Rationalism - Self Respect Movement,
Dravidian MovementandPrinciples underlying both these Movements,
Contributions of ThanthaiPeriyar and Perarignar Anna.
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UNIT–IX: Development Administration in Tamil Nadu
(i)

Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative
assessment across the Country – Impact of Social Reform Movements
in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu.

(ii)

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

(iii) Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of SocioEconomic Development.
(iv) Education and Health Systems in Tamil Nadu.
(v)

Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.

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

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

(ii)

Ratio and Proportion.

(iii)

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

(iv)

Logical Reasoning - Puzzles-Dice
numericReasoning – Number Series.

-

Visual

Reasoning

-

Alpha

39

பிற்ச்நசர்க்றக – II

LIST OF DOCUMENTS TO BE SCANNED AND UPLOADED
ALONG WITH THE ONLINE APPLICATION
(Size of each document should be less than 200 KB
in PDF format (Single page or Multiple page))

1.

SSLC Mark Sheet

2.

HSC Mark Sheet or its equivalent
Educational qualification:
U.G. Degree / P.G. Degree /IPG Degree / M.Phil / Ph.d degree certificate /
Provisional Certificate / Consolidated Mark Sheet

3.

Note:
If the issue date of provisional certificate / U.G. Degree / P.G. Degree Certificate /
Diploma falls after the date of notification (i.e 14.09.2022) candidates should upload
evidence for having acquired the prescribed qualification on or before the date of
Notification, failing which their applications will be rejected after due process.

4.

Preferential qualification : Masters Degree in Criminology and Criminal Justice
Administration, and Masters Degree in Social Work.

5.

PSTM Certificate up to prescribed entire qualification (if applicable)

6.

Community Certificate

7.

G.O. for Equivalence of qualification to the prescribed qualification (if applicable)

8.

Ex-Servicemen Certificate (if applicable)

9.

Destitute Widow Certificate (if applicable)

10.

Transgender ID Card with Gender (if applicable)

11.

Gazetted copy for name change (if applicable)

12.

No Objection Certificate (if applicable should be uploaded/produced when called for)

13.

Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of pending
cases for Criminal cases registered (if applicable)

14.

Certificate of Physical measurement and Vision Certificate (in support of physical
qualification claimed) (should be uploaded/produced when called for)

15.

Other documents (if any)

For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants”
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APPENDIX
Certificate regarding physical limitation in an examinee to write
This
is
to
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. Over looking spelling mistakes and grammatical errors.
5. Using calculator / assistive devices.
6. __________________(any other assistive devices or concessions).
*strike out the not applicable.
Signature
(Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent/signature of
the notified medical authority of a Government health care institution)
Name & Designation
Name of the 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
(eg, Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic specialist/
PMR .etc)
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பிற்நசர்க்றக – III
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பிற்நசர்க்றக –IV

கணினி வழித் நதர்வு
முக்கிய விதிமுறைகள்

சகாள்குைிவறகவினாத்தாள்

a) ஒநர நநரத்தில் ஒரு வினா மட்டுநம கணினித்திறரயில் நதான்றும்.

b) நதர்வு எழுதுவதற்கான கால அளவானது, திறரயின் நமல் வலது மூறலயில் உள்ள
count down timer மூலம் காண்பிக்கப்படும். இது மீ தமுள்ள நநரத்றத Time Left: என
காண்பிக்கும்.
(நதர்வில்

நதர்வின்

சதாடக்கத்தில்,

உதவியாளருடன்

விண்ணப்பதாரர்களுக்கு

240

timer

வரும்

180

நிமிடங்கறளக்

தகுதியான

நிமிடங்கள்).

இது

காண்பிக்கும்

மாற்றுத்

காலப்நபாக்கில்

திைனாளி
படிப்படியாகக்

குறையும். Timer பூஜ்ஜியத்றத அறடயும்நபாது, நதர்வு தானாகநவ முடிவறடயும்,
அதன்பிைகு

உங்கள்

நதர்வானது

கணினி

அறமப்பால்

தானாகநவ

சமர்ப்பிக்கப்படும்.

c) நகள்விஎண் சபட்டி:
1.

திறரயின்

வலது

பக்கத்தில்

பின்வரும்

குைியீடுகளில்

காட்டப்பட்டுள்ள

ஒன்றைப்

நகள்வி

பயன்படுத்தி

எண்

ஒவ்சவாரு

சபட்டியானது
நகள்வியின்

நிறலறயயும் காண்பிக்கும்

நீ ங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிறன பார்க்கவில்றல
நீ ங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிற்கு விறடயளிக்கவில்றல
நீ ங்கள் இந்த வினாவிற்கு விறடயளித்துவிட்டீர்கள்.
நீ ங்கள்

இன்னும்

விறடயளிக்கவில்றல

ஆனால்

வினாவிறன

மீ ண்டும் பார்ப்பதற்காக குைித்துள்ள ீர்கள்.
நீ ங்கள் விறடயளித்துவிட்டு மீ ண்டும் சரிபார்க்க குைித்துள்ள ீர்கள்.
அவ்வாறு

சரிபாக்க

இயலாவிட்டாலும்

உங்கள்

விறடகள்

மதிப்பீ ட்டிற்கு எடுத்துக் சகாள்ளப்படும்

‘Marked for Rev ew’ என்கிை நிறலயில் உள்ள நகள்விகறள மீ ண்டும் ஒரு முறை
நீ ங்கள் சரிபார்க்க நவண்டும் என்பறத சதரிவிக்கின்ைன.
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2.

.நகள்விஎண் சபட்டியின் இடது பக்கத்தில் நதான்றும் ">" அம்புக்குைிறயக் கிளிக்

சசய்வதன் மூலம் நகள்வி எண் சபட்டியின் அளறவ நீ ங்கள் குறைக்கலாம்.
இதன் மூலம் திறரயில் உங்கள் நகள்விறய சபரிதாக்கிப் பார்க்கலாம். நகள்வி
எண் சபட்டிறய மீ ண்டும் பார்க்க விரும்பினால், திறரயின் வலதுபுைம் உள்ள "<"
அம்புக்குைி மீ து கிளிக் சசய்யவும்.
உங்கள்

நகள்விப்

ஸ்க்நரால்

பகுதிறய

சசய்யாமநலநய

நமலிருந்து
பார்க்க

கீ ழாகநவா, கீ ழிருந்து

விரும்பினால்

நமலாகநவா

மற்றும்

ஆகிய

குைிகறளப் பயன்படுத்தலாம்.

3.

பதிலளிக்கப்பட்ட

வினாக்கள்,

பதிலளிக்கப்படாத

வினாக்கள்,

பார்க்கப்படாத

வினாக்கள், சரிபார்ப்பதற்காக குைிக்கப்பட்டுள்ளறவ மற்றும் பதிலளிக்கப்பட்டு
மீ ண்டும்

ஒரு

முறை

சரிபார்ப்பதற்காக

குைிக்கப்பட்டுள்ளறவ

ஆகிய

அறனத்தும் சதாகுக்கப்பட்டு நகள்வி எண் சபட்டியின் நமநல காட்டப்படும்.

d) ஒருநகள்விக்கு விறடயளித்தல்

i) வினாக்களானது ஏறுமுகவரிறசப்படி ஒவ்சவான்ைாக

கணினித்திறரயில்நதான்றும். அதற்கு ஒன்ைன்பின்ஒன்ைாக விறடயளிக்கவும்.

ii) ஒருவினாவிற்கான

விறடறயத்

நதர்வுசசய்ய

அதற்சகனஅளிக்கப்பட்டுள்ள

விறடத்சதரிவுகளில் ஒன்ைின் மீ து கிளிக் சசய்யவும்.

iii) ஒவ்சவாரு வினாவிற்கும் விறடயளித்தபின் உங்கள் விறடறய

நசமிக்க Save and Next பட்டன் மீ து கிளிக் சசய்யவும் .அவ்வாறு
சசய்யாவிட்டால், உங்கள் விறடகள் நசமிக்கப்படமாட்டாது.

iv) நீ ங்கள் நதர்ந்சதடுத்த விறடத்சதரிறவ நீ க்கநவண்டுசமனில், நதர்ந்சதடுத்துள்ள
விறடத்சதரிவின் மீ துள்ள பட்டறன கிளிக்சசய்யவும் அல்லது Clear Response
பட்டன் மீ து கிளிக்சசய்யவும்.

e) படங்கறளப் சபரிதாக்குவதற்கான அைிவுறுத்தல்கள்
வினாவில் வழங்கப்பட்டுள்ள படத்றத சபரிதாக்கிப் பார்க்க, படத்தின் மீ து கிளிக்
சசய்து மவுசில் உள்ள ஸ்க்நராலிங் வறல
ீ
சுழற்ைவும்.
விண்ணப்பதாரர்கள்

ஏநதனும்

முறைநகட்டில்

ஈடுபடுவது

கண்டைியப்பட்டால்,

நதர்வாறணயம் எடுக்கும் நடவடிக்றக / தண்டறனக்கு உள்ளாக நநரிடும்.
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பிற்நசர்க்றக –V
சதரிவு முறை குைித்த உத்நதச கால அட்டவறண

வ.எண்

நிகழ்வு

கால வரிறச

இறணயவழி விண்ணப்பத்திறன
விண்ணப்பிக்க/
1.

13.10.2022

விண்ணப்பத்திலுள்ள
விவரங்கறளத்

திருத்த

கட்டணம் சசலுத்த இறுதி நாள்

/

18.10.2022

–
12

2.

20.10.2022
11

சான்ைிதழ்கறள
3.

4.

5.

6.

பதிநவற்ைம்

சசய்ய / மாற்ை / மீ ள்பதிநவற்ைம்

10.12.2022

சசய்ய இறுதி நாள்

எழுத்துத்/கணினி

வழித்

நதர்வு

முடிவு சவளியீ டு
சான்ைிதழ் சரிபார்ப்பு / நநர்முகத்
நதர்வு
கலந்தாய்வு

2023

2023

2023

சசயலாளர்

