ேமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாகையம்

விளம்பர எண். 610

அறிவிக்கை எண்: 07/2022

ோள்: 30.03.2022

ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிகள் ததர்வு-IV (ததொகுதி-IV). தமிழ்நொடு அணைச்சுப்பணி, தமிழ்நொடு
நீதி அணைச்சுப் பணி, தமிழ்நொடு தணைணைச் தெயைகப்பணி, தமிழ்நொடு ெட்டைன்ற தபரணைச் தெயைகப்பணி,
தமிழ்நொடு குடிணெப் பகுதி ைொற்று ைொரியம் ததொழில் நுட்பைற்ற ெொர் நிணைப்பணி ைற்றும் தமிழ்நொடு வீட்டு ைெதி
ைொரிய ெொர் நிணைப்பணிகளில் அடங்கிய கீழ்க்கொணும் பதவிகளுக்கொன கொலிப்பணியிடங்களில் தநரடி

நியைனம் தெய்ைதற்கொன எழுத்துத் ததர்விற்கு 28.04.2022 அன்று ைணர இணைய ைழி மூைம் ைட்டுதை
விண்ைப்பங்கள் ைரதைற்கப்படுகின்றன.

எச்சரிக்கை



தேர்வாகையத்தின் தேரிவுைள் அகைத்தும் விண்ைப்போரரின் ேரவரிகசப்படிதய
தேற்தைாள்ளப்படுகின்றை.

தபாய்யாை வாக்குறுதிைகள தசால்லி, ேவறாை வழியில் தவகை வாங்கிேருவோை

கூறும் இகைத்ேரைர்ைளிைம் விண்ைப்போரர்கள் மிைவும் ைவைோை இருக்குோறு



எச்சரிக்ைப்படுகின்றைர்.

இதுதபான்ற ேவறாை ேற்றும் தேர்கேயற்றவர்ைளால் விண்ைப்போரருக்கு ஏற்படும்
எவ்விே இழப்புக்கும் தேர்வாகையம் எந்ேவிேத்திலும் தபாறுப்பாைாது.
இகையைழி

விண்ைப்பத்தில்

குறிப்பிைப்படும்

அகைத்துத்

ேைவல்ைளுக்கும்

விண்ைப்போரதர முழுப்தபாறுப்பாவார். விண்ைப்போரர், தேர்விற்கு இகையவழியில்
விண்ைப்பிக்கும் தபாழுது, ஏதேனும் ேவறு ஏற்படின், ோங்ைள் விண்ைப்பித்ே இகைய

தசகவ கேயங்ைகளதயா/ தபாதுச்தசகவ கேயங்ைகளதயா குற்றம்சாட்ைக்கூைாது.

விண்ைப்போரர் பூர்த்தி தசய்யப்பட்ை இகையவழி விண்ைப்பத்திகை இறுதியாை
சேர்ப்பிக்கும் முன்ைர் ேன்கு சரிபார்த்ே பின்ைதர சேர்ப்பிக்குோறு அறிவுறுத்ேப்படுகிறார்.
1. ஒரு முணறப் பதிவு
விண்ைப்போரர்ைள் பதிவுக்ைட்ைைோை ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது ேட்டும்) தசலுத்தி ேங்ைளது
அடிப்பகை விவரங்ைகள நிரந்ேரப்பதிவு மூைோை (OTR) ைட்ைாயோை பதிவு தசய்து தைாள்ள

தவண்டும். இந்ே நிரந்ேர பதிவு முகறயில் பதிவு தசய்ே விண்ைப்பங்ைள் பதிவு தசய்ே ோளிலிருந்து 5
வருை ைாைங்ைளுக்கு தசல்ைத்ேக்ைோகும். அேன் பிறகு உரிய பதிவுக் ைட்ைைத்கேச் தசலுத்தி

புதுப்பித்துக் தைாள்ள தவண்டும். நிரந்ேர பதிவாைது எந்ே ஒரு பேவிக்ைாை விண்ைப்போை
ைருேப்பைோட்ைாது.
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2. பணியிடங்கள் பற்றிய விைரங்கள்
அட்டைணை – அ

கிரொை நிர்ைொக அலுைைர் ைற்றும் ததொகுதி-IV

ை.

எண்.

பதவியின் தபயர் ைற்றும் பதவிக்
குறியீட்டு எண்

1.

கிரொை நிர்ைொக அலுைைர்

2.

இளநிணை உதவியொளர்

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 2025)

பணிக்குறியீட்டு எண்

தமிழ்நொடு அணைச்சுப் பணி
(குறியீட்டு எண்: 050)

(பிணையைற்றது)

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 2600)
3.

பணியின் தபயர் ைற்றும்

இளநிணை உதவியொளர்
(பிணையம்)

தமிழ்நொடு அணைச்சுப் பணி

கொலிப்

பணியிடங்களின்
எண்ணிக்ணக

ெம்பள ஏற்ற
முணற

274*

3590* + 3 C/F

/ தமிழ்நொடு நீதி அணைச்சுப் பணி
(குறியீட்டு எண்: 006)

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 2400)

88*

ரூ.19,500 71,900/-

(நிணை 8)
4.

ைரித் தண்டைர் , நிணை - I

தமிழ்நொடு அணைச்சுப் பணி

5.

தட்டச்ெர்

தமிழ்நொடு அணைச்சுப் பணி /

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 2500)

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 2200)

(குறியீட்டு எண்: 006)

50

தமிழ்நொடு நீதி அணைச்சுப் பணி /

தமிழ்நொடு தணைணைச் தெயைகப்
பணி / தமிழ்நொடு ெட்டைன்ற

2069* + 39 C/F

தபரணைச் தெயைகப் பணி
(குறியீட்டு எண்: 006)

6.

சுருக்தகழுத்து தட்டச்ெர்
(நிணை - III)

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 2300)
7.

பண்டகக் கொப்பொளர்

(தமிழகம் விருந்தினர் இல்ைம்,
உதகைண்டைம்)

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 3210)

தமிழ்நொடு அணைச்சுப்பணி

/தமிழ்நொடு நீதி அணைச்சுப் பணி
(குறியீட்டு எண்: 006)

தமிழ்நொடு அணைச்சுப் பணி
(குறியீட்டு எண்: 050)

தைொத்தம்

885* + 139 C/F

1

7138

ரூ.20,600 75,900/-

(நிணை 10)
ரூ.18,500 68,000/-

(நிணை 6)
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அட்டைணை – ஆ

தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர் ததர்ைொணையம் (கூடுதல் தெயல்பொடுகள்) ெட்டம், 2022

(ெட்டம் எண். 14/2022 )-இன் படி தெர்க்கப்பட்ட பல்தைறு ைொரியங்களில் உள்ள பதவிகள்
ை.

எண்.
1.

பதவியின் தபயர் ைற்றும் பதவிக்

பணியின் தபயர் ைற்றும்

குறியீட்டு எண்

பணிக்குறியீட்டு எண்

64*

ெொர் நிணைப் பணி

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 3213)

(குறியீட்டு எண்: 109)

இளநிணை உதவியொளர்

தமிழ்நொடு வீட்டு ைெதி

(தமிழ்நொடு வீட்டு ைெதி ைொரியம்)

தைம்பொட்டு ைொரியம்)

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 3214)

49*

தமிழ்நொடு குடிணெப் பகுதி ைொற்று

71,900/-

60,800/-

(நிணை 3)

ைொரியம் ததொழில் நுட்பைற்ற
ெொர் நிணைப் பணி

சுருக்தகழுத்து தட்டச்ெர்
நகர்ப்புற

ரூ.19,500 -

ரூ.16,600 –

(தமிழ்நொடு நகர்ப்புற ைொழ்விட

(தமிழ்நொடு

முணற

39*+ 4 C/F

(குறியீட்டு எண்: 110)

ைரித் தண்டைர்

(நிணை - III)

ெம்பள ஏற்ற

(நிணை 8)

ைொரிய ெொர் நிணைப் பணி

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 3229)

4.

எண்ணிக்ணக

ைொரியம் ததொழில் நுட்பைற்ற

தைம்பொட்டு ைொரியம்)

3.

பணியிடங்களின்

தமிழ்நொடு குடிணெப் பகுதி ைொற்று

இளநிணை உதவியொளர்

(தமிழ்நொடு நகர்ப்புற ைொழ்விட

2.

கொலிப்

ரூ.20,600 –

(குறியீட்டு எண்: 109)
ைொழ்விட

7

தைம்பொட்டு ைொரியம்)

75,900/-

(நிணை 10)

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 3215)
தைொத்தம்

163

தைொத்த கொலிப்பணியிடங்கள் (அட்டைணை அ ைற்றும் ஆ) - 7301
C/F -

முன்தகொைரப்பட்ட கொலிப்பணியிடங்கள்

குறிப்பு :

(i)

*தைற்குறிப்பிட்ட

பணியிடங்கள் அரெொணை (நிணை) எண்.6, இணளஞர் நைன் ைற்றும்

விணளயொட்டு தைம்பொடுத் (எஸ்1) துணற, நொள் 20.02.2019 ன் படி தகுதி ைொய்ந்த விணளயொட்டு
வீரர்களுக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட 3% பணியிடங்கணள தவிர்த்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
(ii) குறிப்பிட்டு

தெொல்ைப்பட்டிருந்தொைன்றி,

அறிவிக்ைப்பட்ை

ைாலிப்பணியிைங்ைளின்

எண்ணிக்கையாைது தோராயோைோகும். தேலும் ைாலிப்பணியிைங்ைளின் எண்ணிக்கை
ோறுேலுக்குட்பட்ைோகும்.

தைலும்

அறிவுகரைள்” பத்தி 11 (A)- ஐ ைாண்ை.

விவரங்ைளுக்கு

“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன

(iii) தைற்கொணும் பதவிகளுக்கொன முன்தகொைரப்பட்ட கொலிப்பணியிடங்களின் விைரம் ததர்வு
முடிவுற்று கைந்தொய்வு பணிகள் ததொடங்குைதற்கு முன் அறிவிக்கப்படும்.

(iv) முதலில்

முன்தகொைரப்பட்ட

கொலிப்பணியிடங்களுக்கு

விண்ைப்பதொரர்கள்

ததரிவு

கொலிப்பணியிடங்களுக்கு

விண்ைப்பதொரர்கள்

ததரிவு

தெய்யப்படுைொர்கள். [தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு
27-ல் குறிப்பிட்டுள்ளைொறு]

(v) அதணனத்

ததொடர்ந்து

தெய்யப்படுைொர்கள்.

பிற

4
3. கொலிப்பணியிடங்களுக்கொன பகிர்ைொனப் பட்டியல்
இத்ததரிவுக்கு இடஒதுக்கீட்டு விதிகள் தபொருந்தும். ைொைட்ட/அைகுைொரியொக பகிர்ைொனப்

பட்டியல், நணடமுணறயில் உள்ள இடஒதுக்கீட்டு விதிகளின்படி, பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.
குறிப்பு :
(i)

கொலிப்பணியிடங்கள் பகிர்ைொனது 2021 – ஆம் ஆண்டு தமிழ்நொடு ெட்டம் 8 ததொடர்பொக தமிழ்நொடு
அரசு தொக்கல் தெய்த தைல்முணறயீட்டுக்கொன தனி சிறப்பு விடுப்பு ைனு [SLP] மீதொன
ைொண்புமிகு இந்திய உச்ெ நீதிைன்றத்தின் இறுதி உத்தரவுகளின் முடிவுகளுக்கு உட்பட்டது.

(ii)

ைொண்புமிகு இந்திய உச்ெ நீதிைன்றத்தில் நிலுணையில் உள்ள தைதை கூறப்பட்ட சிறப்பு விடுப்பு
ைனுவின் மீது எடுக்கப்படும் இறுதி உத்தரவுக்கு உட்பட்டு MBC(V), MBC-DNC ைற்றும் பிற
MBC ததொடர்பொன தகைல்கள் இணையைழி விண்ைப்பத்தில் தபறப்படும்.

4. முக்கியைொன நொட்கள் ைற்றும் தநரம்
அ.
ஆ.

அறிவிக்ணக நொள்

30.03.2022

இணையதளம் மூைம் விண்ைப்பங்கள்

28.04.2022

ெைர்ப்பிப்பதற்குரிய கணடசி நொள்

இ.

எழுத்துத் ததர்வு நணடதபறும் நொள் ைற்றும் தநரம்

24.07.2022

முற்பகல் 9.30 ைணி முதல்

பிற்பகல் 12.30 ைணி ைணர

குறிப்பு:

இத்தேர்வின் தசயல்பாடுைளுக்ைாை உத்தேச ைாை நிர்ையம் தோைர்பாை பிற்தசர்க்கை–V-ஐ கொண்க.
5. தகுதிகள்
ையது ைரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி)
(அ) (1) கிரொை நிர்ைொக அலுைைர்
குணறந்தபட்ெ
ை.

எண்.
1.

விண்ைப்பதொர்களின் இன ைணககள்

ையது

(பூர்த்தியணடயொைல்

(பூர்த்தியணடந்து

இருக்க தைண்டும்)

இருக்க

தைண்டும்)
ஆ.தி., ஆ.தி(அ)., ப.ப., மி.பி.ை.,/சீ.ை., பி.ை., பி.ை.(மு)
ைற்றும் அணனத்து ைகுப்புகணளயும் ெொர்ந்த

21 ையது

42** ையது

21 ையது

32** ையது

ஆதரைற்ற விதணைகள்
2.

அதிகபட்ெ ையது

“ஏணனதயொர்”

**அரெொணை (நிணை) எண். 91 , ைனிதைள தைைொண்ணை (எஸ்) துணற, நொள் 13.09.2021 – ன் படி, ையது உச்ெ
ைரம்பு தநரடி நியைனத்திற்கு ைணரயறுக்கப்பட்ட ையதிலிருந்து 2 ஆண்டுகள் உயர்த்தப்படுகிறது.

5
குறிப்பு-1:
(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ)., ப.ப., மி.பி.ை.,/சீ.ை., பி.ை., ைற்றும் பி.ை.(மு) தவிர “ஏணனதயொர்” ைொநிை, ைத்திய
அரசில் ஐந்தொண்டுகள் அல்ைது அதற்கு தைற்பட்டு முணறயொன பணியில் பணிபுரிந்து ைருபைர்
இப்பதவிக்குரிய

ையது

ைரம்பிற்குள்

இருந்தொலும்,

தகுதியற்றைர்கள் ஆைொர்கள்.

[“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்”

பத்தி

இப்பதவிக்கு

3(F) ைற்றும்

விண்ைப்பிக்கத்

தமிழ்நொடு

பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-இல் குறிப்பிட்டுள்ளைொறு ]
(ii) ததர்ைொணையத்தின் “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள்” பத்தி - 5A

அரசுப்

- இல்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உச்ெ ையது ைரம்பு விதிமுணறகள் கிரொை நிர்ைொக அலுைைர் பதவிக்குப்
தபொருந்தொது.

(அ)(2)

இளநிணை உதவியொளர் (பிணையைற்றது), இளநிணை உதவியொளர் (பிணையம்), இளநிணை
உதவியொளர் (தமிழ்நொடு நகர்ப்புற ைொழ்விட தைம்பொட்டு ைொரியம்) , இளநிணை உதவியொளர்
(தமிழ்நொடு வீட்டு ைெதி ைொரியம்) , ைரித் தண்டைர் நிணை-I , ைரித் தண்டைர்

(தமிழ்நொடு

நகர்ப்புற ைொழ்விட தைம்பொட்டு ைொரியம்), தட்டச்ெர், சுருக்தகழுத்துத் தட்டச்ெர் (நிணை- III),
சுருக்தகழுத்துத் தட்டச்ெர் (நிணை- III) (தமிழ்நொடு நகர்ப்புற ைொழ்விட தைம்பொட்டு ைொரியம்)

ைற்றும் பண்டகக் கொப்பொளர் (தமிழகம் விருந்தினர் இல்ைம், உதகைண்டைம்) ஆகிய பதவிகள்
ையது ைரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி)

ை.

குணறந்த பட்ெ ையது

விண்ைப்பதொரர்களின் இன ைணககள்

எண்.

(பூர்த்தியணடந்திருக்க
தைண்டும்)

1.

ஆ.தி., ஆ.தி(அ)., ப.ப., ைற்றும் அணனத்து ைகுப்புகணளயும்

2.

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

3.

“ஏணனதயொர்”

ஆ.தி.,

ஆ.தி(அ).,

(பூர்த்தியணடயொைல்

இருக்க தைண்டும்)
37**ையது

ெொர்ந்த ஆதரைற்ற விதணைகள்
(அதொைது

அதிகபட்ெ ையது

18 ையது

ப.ப.,

மி.பி.ை.,/சீ.ை., பி.ை., ைற்றும் பி.ை.(மு) ஆகிய ைகுப்பிணனச்

34**ையது
32**ையது

ெொரொதைர்கள்)

**அரெொணை (நிணை) எண். 91 , ைனிதைள தைைொண்ணை (எஸ்) துணற, நொள் 13.09.2021 – இன் படி, ையது
உச்ெ ைரம்பு தநரடி நியைனத்திற்கு ைணரயறுக்கப்பட்ட ையதிலிருந்து 2 ஆண்டுகள் உயர்த்தப்படுகிறது.
குறிப்பு:

(i) ஆ.தி., ஆ.தி (அ)., ப.ப., மி.பி.ை.,/சீ.ை., பி.ை., ைற்றும் பி.ை.(மு) தவிர “ஏணனதயொர்” ைொநிை, ைத்திய அரசில்
ஐந்தொண்டுகள் அல்ைது அதற்கு தைற்பட்டு முணறயொன பணியில் பணிபுரிந்து ைருபைர்
இப்பதவிக்குரிய

ையது

ைரம்பிற்குள்

தகுதியற்றைர்கள் ஆைொர்கள்.

[“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன

இருந்தொலும்,

அறிவுகரைள்”

பத்தி

இப்பதவிக்கு

விண்ைப்பிக்கத்

3(F) ைற்றும் தமிழ்நொடு அரசுப்

பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r) -ல் குறிப்பிட்டுள்ளைொறு ]
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(ii) ஆ.தி., ஆ.தி(அ)., ப.ப., மி.பி.ை.,/சீ.ை., பி.ை., ைற்றும் பி.ை.(மு) ஆகிய ைணககணளச் ெொர்ந்ததொர் ைற்றும்
அணனத்து ைகுப்புகணளயும் ெொர்ந்த ஆதரைற்ற விதணைகள் ஆகிதயொர் குணறந்தபட்ெ
தபொதுக்கல்வித்தகுதிணயக் கொட்டிலும் தைற்பட்ட கல்வித்தகுதிணயப் தபற்றிருப்பின் அதொைது

புகுமுக ைகுப்பு / தைல்நிணைப்பள்ளி / பட்டயப்படிப்பு / பட்டப்படிப்பு ஆகியைற்றில் ததர்ச்சி
தபற்றைர்களுக்கு உச்ெ ையது ைரம்பு இல்ணை.
விளக்கம்:
“உச்ெ ையது ைரம்பு இல்ணை” என்பது விண்ைப்பதொரர் விளம்பர அறிவிக்ணக தைளியிடப்பட்ட

நொள், பதவிக்கு ததர்வு தெய்யப்பட்ட நொள் ைற்றும் பதவியில் அைர்த்தப்பட்ட நொள் ஆகியைற்றில் 60
ையதிணன பூர்த்தி தெய்திருக்க கூடொது.

ையது ைரம்புச் ெலுணக (அணனத்து பதவிகளுக்கும்)
(i) நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபொடுணடய ைொற்றுத் திறனொளிகள்:
நிர்ையிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ ையது ைரம்பிற்கு தைல் பத்தொண்டு ைணர ையது ைரம்புச் ெலுணக
தபறத் தகுதியுணடயைரொைொர்கள்.

[தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 64-இல்
குறிப்பிட்டுள்ளைொறு ைற்றும்“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள்” பத்தி 5D
உள்ளைொறு]

-ல்

(ii) முன்னொள் இரொணுைத்தினருக்கு:
அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ)., ப.ப., மி.பி.ை.,/சீ.ை., பி.ை., ைற்றும் பி.ை.(மு) ஆகிய

பிரிவிணனச்

ெொர்ந்தைர்களுக்கு 55 ையது ைணர ெலுணக ைழங்கப்படும்.
ஆ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ை.,/சீ.ை., பி.ை., ைற்றும் பி.ை.(மு) தவிர ஏணனய ைகுப்பிணனச்
ெொர்ந்தைர்களுக்கு 50 ையது ைணர ெலுணக ைழங்கப்படும்.

[தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63 -ல்

குறிப்பிட்டுள்ளைொறு ைற்றும் அரெொணை (நிணை) எண்.91, ைனிதைள தைைொண்ணை
(எஸ்) துணற, நொள் 13.09.2021] [“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள்” பத்தி 5B-இல்
உள்ளைொறு]

இ) ஏற்கனதை ஏததனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
விண்ைப்பதொரர், முன்னொள் இரொணுைத்தினர் என்ற ெலுணகணயப் தபற முடியொது.

[தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)-இல்
குறிப்பிட்டுள்ளைொறு]

(iii) பிற ைணகயினருக்கொன ெலுணக
“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள்” பத்தி-5C , 5E ைற்றும் 5F -ல் உள்ளைொறு.

7
ஆ) கல்வித் தகுதி ைற்றும் ததொழில் நுட்பக் கல்வித்தகுதி ( 30. 03 .2022 அன்றுள்ளபடி)
(கல்வித்தகுதி / ததொழில் நுட்பக் கல்வித் தகுதிக்கொன இறுதித் ததர்வு முடிவு இவ்ைறிக்ணக நொளன்தறொ
அல்ைது அதற்கு முன்னதரொ தைளியிடப்பட்டிருக்க தைண்டும்)
பதவியின் தபயர்

கல்வித்தகுதி
குணறந்தபட்ெ

கிரொை நிர்ைொக அலுைைர்

தபொதுக்

கல்வித்

தகுதி

அதொைது

பள்ளியிறுதி ைகுப்பில் (பத்தொம் ைகுப்பு) அல்ைது அதற்கு
ெைைொன கல்வித் தகுதியில் ததர்ச்சி தபற்று, தைல்நிணைப்

பள்ளிக் கல்வி அல்ைது கல்லூரிக் கல்வி படிப்பில்
தெர்ைதற்கொன தகுதி தபற்றிருத்தல் தைண்டும்.

இளநிணை உதவியொளர் (பிணையைற்றது),

குணறந்தபட்ெ

இளநிணை உதவியொளர் (தமிழ்நொடு வீட்டு

ெைைொன கல்வித் தகுதியில் ததர்ச்சி தபற்று, தைல்நிணைப்

இளநிணை உதவியொளர் (பிணையம்),
ைெதி ைொரியம்),

ைரித் தண்டைர் நிணை - I ,

ைரித் தண்டைர் (தமிழ்நொடு நகர்ப்புற

தபொதுக்

கல்வித்

தகுதி

அதொைது

பள்ளியிறுதி ைகுப்பில் (பத்தொம் ைகுப்பு) அல்ைது அதற்கு

பள்ளிக் கல்வி அல்ைது கல்லூரிக் கல்வி படிப்பில்
தெர்ைதற்கொன தகுதி தபற்றிருத்தல் தைண்டும்.

ைொழ்விட தைம்பொட்டு ைொரியம்)

I.

குணறந்தபட்ெ தபொதுக் கல்வித் தகுதி அதொைது
பள்ளியிறுதி ைகுப்பில் (பத்தொம் ைகுப்பு) அல்ைது
அதற்கு ெைைொன கல்வித் தகுதியில் ததர்ச்சி தபற்று,

தைல்நிணைப் பள்ளிக் கல்வி அல்ைது கல்லூரிக் கல்வி
படிப்பில்

தைண்டும்.

II. அரசு

தெர்ைதற்கொன

ததொழில்நுட்பத்

தகுதி

தபற்றிருத்தல்

தட்டச்சுத்

ததர்வில்

கீழ்கண்டைொறு ததர்ச்சி தபற்றிருத்தல் தைண்டும்.
(i) தமிழ் ைற்றும் ஆங்கிைத்தில் முதுநிணை
(அல்ைது)

தட்டச்ெர்

(ii) தமிழில் முதுநிணை ைற்றும் ஆங்கிைத்தில்
இளநிணை

(அல்ைது)

(iii) ஆங்கிைத்தில் முதுநிணை ைற்றும் தமிழில்
குறிப்பு

இளநிணை.

தட்டச்ெர் ததரிவு முணற

அ) முதலில் இனம் (i) – இல் குறிப்பிட்டுள்ள ததொழில்
நுட்பக் கல்வித் தகுதியுணடய விண்ைப்பதொரர்கள்
ததரிவு தெய்யப்படுைர்.

ஆ) இனம் (i) – இல் குறிப்பிட்டுள்ள ததொழில் நுட்பக்

கல்வித் தகுதியுணடய விண்ைப்பதொரர்கள் கிணடக்கப்
தபறொவிடில்

இனம் (ii)–இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ததொழில் நுட்பக் கல்வித் தகுதியுணடயைர்கள் ததரிவு
தெய்யப்படுைர்.

8
இ) இனம் (i) ைற்றும் (ii)–இல் குறிப்பிட்டுள்ள ததொழில்
நுட்பக் கல்வித் தகுதியுணடய விண்ைப்பதொரர்கள்
கிணடக்கப்

தபறொவிடில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ததொழில்

இனம்

நுட்பக்

தகுதியுணடயைர்கள் ததரிவு தெய்யப்படுைர்.
I.

(iii)–இல்
கல்வித்

குணறந்தபட்ெ தபொதுக் கல்வித் தகுதி அதொைது
பள்ளியிறுதி ைகுப்பில் (பத்தொம் ைகுப்பு) அல்ைது
அதற்கு ெைைொன கல்வித் தகுதியில் ததர்ச்சி தபற்று,

தைல்நிணைப் பள்ளிக் கல்வி அல்ைது கல்லூரிக் கல்வி
படிப்பில்
சுருக்தகழுத்துத் தட்டச்ெர் ( நிணை - III)

ைற்றும் சுருக்தகழுத்துத் தட்டச்ெர் ( நிணை
- III) (தமிழ்நொடு நகர்ப்புற ைொழ்விட

தைம்பொட்டு ைொரியம்)

தைண்டும்.

II. அரசு

தெர்ைதற்கொன

ததொழில்நுட்பத்

தகுதி

தபற்றிருத்தல்

தட்டச்சு

ைற்றும்

சுருக்தகழுத்துத் ததர்வு இரண்டிலும் கீழ்கண்டைொறு
ததர்ச்சி தபற்றிருத்தல் தைண்டும்.

(i) தமிழ் ைற்றும் ஆங்கிைத்தில் முதுநிணை
(அல்ைது)

(ii) தமிழில் முதுநிணை ைற்றும் ஆங்கிைத்தில்
இளநிணை

(அல்ைது)

(iii) ஆங்கிைத்தில் முதுநிணை ைற்றும் தமிழில்
குறிப்பு

இளநிணை

சுருக்தகழுத்துத் தட்டச்ெர் ( நிணை - III ) ததரிவு முணற

அ) முதலில் இனம் (i) – இல் குறிப்பிட்டுள்ள ததொழில்

நுட்பக் கல்வித் தகுதியுணடய விண்ைப்பதொரர்கள்
ததரிவு தெய்யப்படுைர்.

ஆ) இனம் (i) – இல் குறிப்பிட்டுள்ள ததொழில் நுட்பக்

கல்வித் தகுதியுணடய விண்ைப்பதொரர்கள் கிணடக்கப்
தபறொவிடில் இனம் (ii)–இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
ததொழில் நுட்பக் கல்வித் தகுதியுணடயைர்கள் ததரிவு
தெய்யப்படுைர்.

இ) இனம் (i) ைற்றும் (ii)–இல் குறிப்பிட்டுள்ள ததொழில்
நுட்பக் கல்வித் தகுதியுணடய விண்ைப்பதொரர்கள்
கிணடக்கப்

தபறொவிடில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ததொழில்

இனம்

நுட்பக்

தகுதியுணடயைர்கள் ததரிவு தெய்யப்படுைர்.

குறிப்பு:

சுருக்தகழுத்து

“இணடநிணை”

(iii)–இல்
கல்வித்

தரச்ெொன்றிதணழ

“முதுநிணை” தரத்திற்கு இணையொனதொக கருத இயைொது.

பண்டகக் கொப்பொளர்

(தமிழகம் விருந்தினர் இல்ைம்,
உதகைண்டைம்)

I. குணறந்தபட்ெ தபொதுக் கல்வித் தகுதி அதொைது

பள்ளியிறுதி ைகுப்பில் (பத்தொம் ைகுப்பு) அல்ைது
அதற்கு ெைைொன கல்வித் தகுதியில் ததர்ச்சி தபற்று,

தைல்நிணைப் பள்ளிக் கல்வி அல்ைது கல்லூரிக் கல்வி
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படிப்பில்

தைண்டும்.

தெர்ைதற்கொன

தகுதி

தபற்றிருத்தல்

II. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குணறயொத கொைத்திற்கு
பண்டகக் கைக்குகணள பரொைரிப்பதில் அனுபைம்.
தைல்நிணைப்

இளநிணை உதவியொளர்

தெர்ைதற்கொன தகுதி தபற்றிருத்தல் தைண்டும்.

பள்ளியிறுதி ைகுப்பு (பத்தொம் ைகுப்பு) அல்ைது அதற்கு ெைைொன கல்வியில் ததர்ச்சி தபறொதைர்கள்
அதற்கு

தைற்பட்ட

தகுதியற்றைர்களொைர்.
2.

ைகுப்பில்

கல்வியில் ததர்ச்சி தபற்று கல்லூரிக் கல்வி படிப்பில்

ைொரியம்)

1.

கல்வி

(பன்னிரண்டொம் ைகுப்பு) அல்ைது அதற்கு ெைைொன

(தமிழ்நொடு நகர்ப்புற ைொழ்விட தைம்பொட்டு

குறிப்பு:

பள்ளிக்

கல்வித்தகுதியிணனப்

தபற்றிருந்தொலும்

விண்ைப்பிக்கத்

இணைக் கல்வித் தகுதி தபற்றிருப்பதொக உரிணை தகொரும் விண்ைப்பதொரர் இணைக்கல்வி என
அறிவிக்கப்பட்ட

அரெொணையிணன

முன்னதொகதைொ

தைளியிடப்பட்டிருக்க

அவ்ைரெொணையொனது

ெொன்றொைைைொக

ெைர்ப்பிக்கும்

ததர்வுக்கொன அறிவிக்ணக நொளன்தறொ
தைண்டும்.

தைலும்,

அல்ைது

பட்ெத்தில்

அதற்கு

அவ்ைரெொணையிணன

ததர்ைொணையம் தகொரும் தபொழுது ெைர்ப்பிக்க அல்ைது பதிதைற்றம் தெய்ய தைண்டும். தைறும்

பட்ெத்தில் அவ்விண்ைப்பதொரரின் விண்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர்
நிரொகரிக்கப்படும்.

அரெொணை

இத்ததர்வின்

அறிவிக்ணக

தைளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக் தகொள்ளப்படைொட்டொது.

நொளுக்கு

பிறகு

(“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி 9 ன் குறிப்பிணனக் கொண்க)

3.

தட்டச்சு ைற்றும் சுருக்தகழுத்து குறித்த இணைக் கல்வித் தகுதி ததொடர்பொன விைரங்கள்
பிற்தெர்க்ணக–IV–இல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய குறிப்பு:
கல்வித் தகுதி / ததொழில் நுட்பக் கல்வித் தகுதிகளுக்கொன இறுதி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட தததி,
ைொற்றுத் திறனொளிகள், ஆதரைற்ற விதணைகள் ைற்றும் முன்னொள் இரொணுைத்தினர் உள்ளிட்ட

சிறப்பு இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் தகொரும் உரிணைகளுக்கொன தகுதிகள் இவ்ைறிவிக்ணக நொளன்று
இருக்க தைண்டும் (30.03.2022 அன்றுள்ளபடி)
(இ) கணினியில் ெொன்றிதழ் படிப்புத் தகுதி (தட்டச்ெர் ைற்றும் சுருக்தகழுத்துத் தட்டச்ெர்
பதவிகளுக்கு

(நிணை – III)

விண்ைப்பதொரர்கள், அரசு ததொழில்நுட்பக் கல்வித்துணறயொல் ைழங்கப்படும் “கணினியில்
அலுைைகத் தொனியங்கைொக்கல் ெொன்றிதழ்” (Certificate Course in Computer on Office
Automation) தபற்றிருக்க தைண்டும்.

குறிப்பு:

தைற்குறிப்பிட்டுள்ள

தகுதிணயப்

தபற்றிரொத

விண்ைப்பதொரர்களும்

இத்ததர்விற்கு

விண்ைப்பிக்கைொம். அைர்கள் ததரிவு தெய்யப்பட்டொல் அைர்களின் தகுதிகொண் பருைத்திற்குள்

தைற்கொண் தகுதியிணனப் (Certificate Course in Computer on Office Automation)
தபறதைண்டும்.
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(ஈ) தமிழ் தைொழியில் தகுதி
அறிவிக்ணக நொளன்று விண்ைப்பதொரர்கள் தபொதுைொன தமிழறிவு தபற்றிருக்க தைண்டும்.

(தைலும் விைரங்களுக்கு “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி 14 (I) - ஐ கொண்க)
(உ) உடற்தகுதி ெொன்றிதழ்

பணி நியைனத்திற்கு ததரிவு தெய்யப்படும் விண்ைப்பதொரர்கள் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரத்தில்

உடற்தகுதிச் ெொன்றிதணழச் ெைர்ப்பிக்க தைண்டும். ைொதிரி படிைம் அறிவிக்ணகயின் பிற்தசர்க்கை –
III - இல்

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இச் ெொன்றிணன ததரிவு தெய்யப்பட்ட ததர்ைர், தனது நியைன

அலுைைரிடம் பணியில் தெரும் தபொது ெைர்பிக்க தைண்டும்.
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பொர்ணையின் தரம்

உடற்தகுதி ெொன்றிதழ் படிைம்
தமிழ்நொடு அணைச்சுப் பணி / தமிழ்நொடு நீதி அணைச்சுப்

பொர்ணை தரம் – III (அல்ைது) அதற்கு
தைம்பட்ட தரம்

பணி / தமிழ்நொடு தணைணைச் தெயைகப் பணி / தமிழ்நொடு
குடிணெப் பகுதி ைொற்று ைொரியம் ததொழில் நுட்பைற்ற

ெொர்நிணைப் பணி / தமிழ்நொடு வீட்டு ைெதி ைொரிய ெொர்
நிணைப்

பணிகளில்

உள்ள

பதவிகளுக்கு

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிைம்.

கண்பொர்ணை குணறபொடுணடய விண்ைப்பதொரர்கள் தகுதி ைொய்ந்த கண் ைருத்துை நிபுைரிடம்
(Specialist) கண்பொர்ணைத் தகுதிச் ெொன்றிதணழப் தபற்று ெைர்ப்பிக்க தைண்டும்.
(ஊ) பிணையத் ததொணக (கிரொை நிர்ைொக அலுைைர் பதவிக்கு ைட்டும்)
(i)

இப்பதவியில் பணியைர்த்தப்படும் ஒவ்தைொருைரும் அைர் பணியில் தெரும் நொளிலிருந்து ஒரு

ைொத கொைத்திற்குள் பிணையத் ததொணக ரூ.2000/- (ரூபொய் இரண்டொயிரம் ைட்டும்) தெலுத்த
தைண்டும்.

(ii) மி.பி.ை.,/சீ.ை., பி.ை., ைற்றும் பி.ை.(மு) ஆகிதயொர் பணியில் தெரும் நொளிலிருந்து ஒரு ைொத

கொைத்திற்குள் பிணையத்ததொணக ரூ.1000/- (ரூபொய் ஆயிரம் ைட்டும்) தெலுத்த தைண்டும்.

(iii) ஆ.தி.,

ஆ.தி(அ).,

ததணையில்ணை.

ைற்றும்

ப.ப.,

ஆகிதயொர்

பிணையத்ததொணக

ஏதும்

தெலுத்தத்

(தைற்குறிப்பிட்டுள்ளைொறு பிணையத்ததொணக தெலுத்தத் தைறினொல் அந்நபர் பணியிலிருந்து
நீக்கம் தெய்யப்படுைொர்)

(எ) நியைனத்திற்குப் பின் இருப்பிடம் (கிரொை நிர்ைொக அலுைைர் பதவிக்கு ைட்டும்)
கிரொை

நிர்ைொக

அலுைைர்

பதவியில்

பணியைர்த்தப்படும்

ஒவ்தைொருைரும்,

அைர்

தபொறுப்பிலிருக்கும் கிரொைத்திதைதய அைர் அப்பதவியில் தபொறுப்பிலிருக்கும் கொைம் ைணர
ததொடர்ந்து ைசிக்க தைண்டும்.

(ஏ) பிணையத் ததொணக (இளநிணை உதவியொளர் (பிணையம்) , ைரித் தண்டைர் - நிணை - I , ைரித் தண்டைர்
ைற்றும் பண்டகக் கொப்பொளர் பதவிகளுக்கு ைட்டும்)

தைளொண்ணைத் துணற / கருவூைம் ைற்றும் கைக்குத் துணற / மின் ஆய்வுத் துணற ஆகிய
துணறகளில் உள்ள இளநிணை உதவியொளர் (பிணையம்) (அல்ைது) தபரூரொட்சி

நிர்ைொகத்

துணறயில் உள்ள ைரித் தண்டைர்-நிணை-I (அல்ைது) தமிழ்நொடு நகர்ப்புற ைொழ்விட தைம்பொட்டு
ைொரியத்தில்

உள்ள

ைரித்

தண்டைர் (அல்ைது) தமிழகம்

விருந்தினர்

இல்ைம்,
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உதகைண்டைத்தில் உள்ள பண்டகக் கொப்பொளர் அகிய பதவிகளுக்கு ததரிவு தெய்யப்படும்
விண்ைப்பதொரர்கள்

நியைனத்தின்

ததொணகயிணனச் தெலுத்த தைண்டும்.

தபொது

நியைன

அதிகொரி

குறிப்பிடும்

பிணையத்

6. கட்டைம்
அ)

பதிவுக் கட்டைம்

நிரந்தரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியொளர் (ை) நிர்ைொக சீர்திருத்தத்துணற,
நொள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியணைக்கப்பட்ட கட்டைம்)

ரூ.150/-

குறிப்பு

நிரந்தர பதிவில் பதிவு தெய்த நொளிலிருந்து ஐந்தொண்டுகள் முடிவுறொத விண்ைப்பதொரர்கள்,
இத்ததர்வுக்கொன பதிவுக்கட்டைம் தெலுத்துைதிலிருந்து விைக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர்.
ஆ)

ததர்வுக் கட்டைம்
குறிப்பு

கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ததர்வுக்கட்டைச் ெலுணக தபற தகுதியுணடயைர்கள் தவிர ஏணனதயொர்,

ரூ.100/-

இணையைழி விண்ைப்பத்ணதச் ெைர்ப்பிக்கும்தபொது ததர்வுக் கட்டைம் தெலுத்த தைண்டும்.

குறிப்பு:
(i) விண்ைப்போரர் ேங்ைளுகைய ஒரு முகறப் பதிவுைன் ஆோர் எண்கை இகைப்பது
ைட்ைாயோகும். [“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி 2(B)-ஐ கொண்க]

(ii) ஒருமுகறப்பதிவு என்பது பதிவு தசய்ேோள் முேல் ஐந்து ஆண்டுைள் வகர தசல்லுபடியாகும்.
ஐந்து ஆண்டுைள் முடிந்ே பின்ைர், விண்ைப்போரர், ஒருமுகறப்பதிவிணன (One Time
Registration), அேற்ைாை நிர்ையிக்ைப்பட்ை ைட்ைைத்திகைச் தசலுத்தி ைட்ைாயம் புதுப்பித்துக்

தைாள்ள

தவண்டும்.

ஒருமுகறப்பதிவு

என்பது

தேர்வுக்ைாை

விண்ைப்பத்திலிருந்து

ோறுபட்ைோகும். விண்ைப்போரர் தேர்வு எழுே விரும்பும் ஒவ்தவாரு தேர்விற்கும், ேனித்ேனிதய

இகையவழியில் விண்ைப்பிக்ை தவண்டும். [“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்”
உள்ள பத்தி 2 (C)-ஐ கொண்க]

(iii) நிரந்தரப் பதிவில் ரூ150/- தெலுத்தி நிரந்தர பதிவிணன தெய்து, ஐந்து ஆண்டுகள் முற்று தபறொத
விண்ைப்பதொரர்கள் பதிவுக் கட்டைம் தெலுத்த விைக்களிக்கப்படுைொர்கள்.

தேர்வுக் ைட்ைைச் சலுகை

வகை

சலுகை

ஆதிதிராவிைர்/ ஆதிதிராவிைர் (அருந்ேதியர்)

ைட்ைைம் தசலுத்ேத் தேகவயில்கை

பழங்குடியிைர்

ைட்ைைம் தசலுத்ேத் தேகவயில்கை

மிைவும் பிற்படுத்ேப்பட்ை வகுப்பிைர் / சீர்ேரபிைர்

மூன்று முகற ேட்டும் ைட்ைைம் தசலுத்ேத்
தேகவயில்கை

இஸ்ைாமியரல்ைாே பிற்படுத்ேப்பட்ை வகுப்பிைர் /

மூன்று முகற ேட்டும் ைட்ைைம் தசலுத்ேத்

பிற்படுத்ேப்பட்ை இஸ்ைாமிய வகுப்பிைர்

தேகவயில்கை

முன்ைாள் இராணுவத்திைர்
நிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகளுகைய
ோற்றுத்திறைாளிைள்
ஆேரவற்ற விேகவைள்

இரண்டு முகற ேட்டும் ைட்ைைம்
தசலுத்ேத் தேகவயில்கை.

ைட்ைைம் தசலுத்ேத் தேகவயில்கை.
ைட்ைைம் தசலுத்ேத் தேகவயில்கை.
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குறிப்பு:
(i)

முந்கேய

விண்ைப்பங்ைளில்

தைாரப்பட்ை

உரிணைகளின்

அடிப்பணடயில்,

(ii)

விண்ைப்போரர் தபறும் இைவச வாய்ப்புைளின் எண்ணிக்கையாைது தேரிவின் எந்நிகையிலும்

தேர்வுக்ைட்ைை இைவச வாய்ப்புைளின்எண்ணிக்கை ைைக்கிைப்படும்.

தோத்ே

தேர்வாகையத்ோல் சரிபார்க்ைப்படும்.

(iii) விண்ைப்போரர் ேம்முகைய முந்கேய விண்ைப்பங்ைள் தோைர்பாை ேைவல்ைகள ேகறத்து

விண்ைப்பக் ைட்ைைம் தசலுத்துவதிலிருந்து ைட்ைை விைக்குத் ேவறாைக் தைாரும் பட்சத்தில்,
அவருகைய விண்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் நிராைரிக்ைப்படுவதுைன்,
தேர்வாகையத்ோல் ேைத்ேப்படும் தேர்வுைள்/தேரிவுைளில் ைைந்து தைாள்வதிலிருந்து ஒரு
வருை ைாைத்திற்கு விைக்கி கவக்ைப்படுவார்.

(iv) விண்ைப்போரர் தேர்வுக் ைட்ைைவிைக்கு தோைர்பாை இைவச சலுகைகயப் தபறுவேற்கு
”ஆம்”

அல்ைது

“இல்கை”

என்ற

விருப்பங்ைகள

ைவைோை

தேர்வு

தசய்யுோறு

அறிவுறுத்ேப்படுகிறார். விண்ைப்பம் தவற்றிைரோை சேர்ப்பிக்ைப்பட்ை பின்ைர், தேரிவு
தசய்யப்பட்ை விருப்பங்ைகள ோற்றம் தசய்யதவா, திருத்ேம் தசய்யதவா இயைாது.

(v) விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைளது, ேன் விவரப் பக்ைத்தின் Application History-ல் தோன்றும்

ேைவல்ைகளப் தபாருட்படுத்ோேல் தேர்வுக் ைட்ைைச் சலுகை இதுவகர எத்ேகை முகற
பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது என்பகே ேங்ைளின் தசாந்ே ேைன் ைருதி ைைக்கிட்டு கவத்துக்
தைாள்ளுோறு அறிவுறுத்ேப்படுகிறார்.

(vi) ைட்ைைச் சலுகை தைாரி விண்ைப்பிக்ைப்பட்ை விண்ைப்போைது (விண்ைப்பிக்ைப்பட்ை

பேவிைகளப் தபாருட்படுத்ோேல்) விண்ைப்போரர்ைளுக்கு அனுேதிக்ைப்பட்ை தோத்ே இைவச
வாய்ப்புைளின் எண்ணிக்கையிலிருந்து ஒரு வாய்ப்பு குகறக்ைப்பட்ைோைக் ைருேப்படும்.

(vii) அனுேதிக்ைப்பட்ை அதிைபட்ச இைவச வாய்ப்புைகள தபற்றுக்தைாண்ை விண்ைப்போரர் /
தேர்வுக் ைட்ைைச் சலுகைகய தபற விரும்பாே விண்ைப்போரர் / தேர்வுக் ைட்ைைச் சலுகைக்கு
ேகுதியற்ற விண்ைப்போரர்
“இல்கை”

என்ற

தேர்வுக் ைட்ைைச் சலுகை ததொடர்பொன தைள்விக்கு எதிராை

விருப்பத்திகை

தேரிவு

தசய்யதவண்டும்.

அவ்விண்ைப்போரர்

நிர்ையிக்ைப்பட்ை தேர்வுக்ைட்ைைம் தசலுத்தும் முகற மூைம் தேகவயாை ைட்ைைத்திகை
தசலுத்ே தவண்டும்.

(viii) விண்ைப்போரர்

நிர்ையிக்ைப்பட்ை

தேர்வுக்

ைட்ைைத்துைன்

குறித்ே

தேரத்திற்குள்

விண்ைப்பத்திகை சேர்ப்பிக்ைவில்கைதயன்றால், விண்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப்
பின்னர் நிராைரிக்ைப்படும்.

[தைலும் ததர்வுக் கட்டைச் ெலுணக ததொடர்பொன விைரங்களுக்கு “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன
அறிவுகரைள்” பத்தி 6 -ஐ கொண்க]
7. ததர்வுக் கட்டைம் தெலுத்தும் முணற

 ததர்வுக் கட்டைம் ரூ100/-ஐ (ரூபொய் நூறு ைட்டும்) இணையைழியில் (இணைய ைங்கி/ பற்று

அட்ணட / கடன் அட்ணட) விண்ைப்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்ட இறுதி நொளிற்குள் தெலுத்த
தைண்டும்.

 விண்ைப்பதொரர்கள் தெணைக் கட்டைமும் தெர்த்து தெலுத்த தைண்டும்.

 விண்ைப்பதொரர்களின் கட்டைச் ெலுணகக்கொன தகுதியின் அடிப்பணடயில் தொன் ததர்வுக்

கட்டைம் தெலுத்துைதிலிருந்து விைக்கு தபற முடியும்.
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 இணைய ைழியில் ததர்வுக் கட்டைம் தெலுத்தொைல், தநரடியொக தெலுத்தும் ைணரவு கொதெொணை

/

அஞ்ெைக

கொதெொணை

தபொன்றணை

விண்ைப்பங்கள் நிரொகரிக்கப்படும்.

ஏற்றுக்

தகொள்ளப்படைொட்டொது.

அத்தணகய

(ததர்வுக் கட்டைம் ததொடர்பொக “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி
கொண்க).

8. ெலுணககள்
(i)

ஆதிதிரொவிடர்,

ஆதிதிரொவிடர்

(அருந்ததியர்),

பட்டியல்

2(V) -ஐ

பழங்குடியினர்,

மிகவும்

பிற்படுத்தப்பட்ட ைகுப்பினர் / சீர்ைரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட ைகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுைொமிய ைகுப்பினர், ஆதரைற்ற விதணை, நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபொடுணடய ைொற்றுத்
திறனொளிகள்,

முன்னொள்

இரொணுைத்தினர்

ைற்றும்

பிற

ைணகயிணனச்

ெொர்ந்தைர்களுக்கொன ையது / தகுதி ைற்றும் கட்டைச் ெலுணககள் குறித்த விைரங்கள்
“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்”

பத்தி 3D, 5 ைற்றும் 6 - ஐ கொண்க .

(ii) தைதை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுணகணய தகொரும் விண்ைப்பதொரர்கள் அதற்குரிய

ஆதொரங்கணள ததர்ைொணையம் தகொரும்தபொது ெைர்ப்பிக்க தைண்டும். ெைர்ப்பிக்கத்
தைறினொல் விண்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் நிராைரிக்ைப்படும்.

குறிப்பு :

முன்னொள் இரொணுைத்தினர், ஏததனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு விட்டொல், பின்னர், தைறு எந்த நியைன நிகழ்வுகளிலும் முன்னொள்
இரொணுைத்தினர் என்ற ெலுணகணய தகொர முடியொது.

[தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3 (j)-இல்
குறிப்பிட்டுள்ளைொறு ]

9. எழுத்துத் ததர்விற்கொன பொடத்திட்டம் (தகொள்குறி ைணக) (OMR Method)
பாைம்

ைாை

அளவு

அதிைபட்ச

ேதிப்தபண்கள்

ததரிவிற்குத்

தகுதி

குணறந்தபட்ெ ைதிப்தபண்கள்
(அணனத்து ைகுப்பினருக்கும்)

ஒற்ணறத் ததர்வுத்தொள் (பத்தொம் ைகுப்புத்
தரம்)

பகுதி – அ

கட்டொயத் தமிழ் தைொழித் தகுதி ைற்றும்
ைதிப்பீட்டுத் ததர்வு

(100 வினொக்கள் / 150 ைதிப்தபண்கள்)
பகுதி – ஆ
தபொது அறிவு (75 வினொக்கள்)
+
திறைறிவும் ேைக்ைைக்கு நுண்ைறிவும்
ததர்வு (25 வினொக்கள்)

(100 வினொக்கள் / 150 ைதிப்தபண்கள்)
தைொத்தம்

200 வினொக்கள் / 300 ைதிப்தபண்கள்

3 ைணி
தநரம்

300

தபற

90
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குறிப்பு:
i)

பகுதி - அ விற்கொன குணறந்தபட்ெ ைதிப்தபண்கள் 40% (அதொைது 60 ைதிப்தபண்) தபற்றொல்

ii)

பகுதி - அ ைற்றும் பகுதி - ஆ வில் தபறும் ைதிப்தபண்கள் தெர்த்து தரநிர்ையத்திற்கு

ைட்டுதை பகுதி - ஆ விற்கொன விணடத்தொள் ைதிப்பீடு தெய்யப்படும்.
கைக்கில் எடுத்துக் தகொள்ளப்படும்.

iii) பகுதி-அ விற்கொன விைாக்கள் ேமிழில் ேட்டும் அகேக்ைப்படும்.
iv)

பகுதி-ஆ விற்கொன

விைாக்கள் ேமிழ் ேற்றும் ஆங்கிைத்தில் அகேக்ைப்படும்.

ததர்ைொணையத்தொல் நடத்தப்படும் தபொட்டித் ததர்வுகளுக்கு தெல்லும் முன் பின்பற்றப்பட

தைண்டிய ைழிமுணறகள் குறித்து “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி 17 ஐ
கொண்க.

v)

தைற்குறிப்பிட்ட பொடங்களுக்கொன பொடத்திட்டம் இவ்ைறிக்ணகயின் பிற்தெர்க்ணக-II –இல்
உள்ளது ைற்றும் ததர்ைொணையத்தின் இணையதளம் www.tnpsc.gov.in – லும் கொைைொம்.

10. ததரிவு தெய்யும் முணற
எழுத்து ததர்வில் தபறும் ைதிப்தபண்களின் அடிப்பணடயில் தகுதியொன விண்ைப்பதொரர்களின்
உத்ததெப்பட்டியல் ததர்ைொணைய இணையதளத்தில் ெொன்றிதழ்கள் பதிதைற்றம் தெய்ைதற்கு

தைளியிடப்படும். ெொன்றிதழ்களின் ெரிபொர்ப்பிற்கு பின்னர், தகுதியொன விண்ைப்பதொரர்கள்,

அைர்கள் ெொர்ந்த பிரிவு, கொலிப்பணியிடங்கள் ஆகியைற்றின் அடிப்பணடயில் பதவி ைற்றும் அைகு
/ துணற ஒதுக்கீட்டின் தபொருட்டு அைர்களின் தரைரிணெயின்படி கைந்தொய்வில் பங்தகற்க
அனுைதிக்கப்படுைர்.

(தைலும் விைரங்களுக்கு “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்”

11. ததர்வு ணையங்கள்

பத்தி 18C-ஐ கொண்க).

இவ்ைறிக்ணகயின் பிற்தெர்க்ணக-I இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ததர்வு ணையங்களில் எழுத்துத்
ததர்வு நணடதபறும்.
குறிப்பு:
(i)

விண்ைப்போரர்

ததர்ந்ததடுப்பதற்கு

ததர்தைழுத

ஏததனும்

அனுைதிக்கப்படுைர்.

இரண்டு

ைொைட்ட

ததர்வு

விண்ைப்பதொரர்களுக்கு

ணையங்கணள

இரண்டு

ைொைட்ட

ததர்வு

தெய்ய

ணையங்களில் ஒன்றில் ததர்வு ணையம் ஒதுக்கப்படும். ைொற்றுத் திறனொளி விண்ைப்பதொரணர
தபொறுத்தைணரயில்,

ஒரு

அனுைதிக்கப்படுைொர்கள்.

ைொைட்ட

ணையத்ணதத்

ைட்டும்

(தைலும் விைரங்களுக்கு “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்”

பத்தி 2(R) ஐ கொண்க).

(ii) தேர்வு கேயத்கே ோற்றக் தகொரும் தகொரிக்ணக ஏற்றுக்தகொள்ளப்படோட்ைாது. (தைலும்
விைரங்களுக்கு “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி 17 (A) (ii)-ஐ கொண்க).

(iii) தேர்வு

கேயங்ைளின்

எண்ணிக்கைகயக்

கூட்ைதவா,

குகறக்ைதவா

அல்ைது

விண்ைப்போரர்ைகள தவறு கேயங்ைளுக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யதவா தேர்வாகையத்திற்கு
உரிகேயுண்டு.

(iv) விண்ைப்பதொரர்கள் ததர்வு எழுதுைதற்கும் ைற்றும் கைந்தொய்விற்கும் தங்களது தெொந்த
தெைவில் ைரதைண்டும்.

15
12.

அ) பணி விைரங்கள்
விண்ைப்போரர், இகைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபொது, இந்திய அரசின் அல்ைது
இந்தியாவில் உள்ள ஒரு ோநிை அரசின் பணியில் அல்ைது உள்ளாட்சி
பல்ைகைக்ைழைங்ைள் அல்ைது இந்திய அரசின் அல்ைது

அகேப்புைள் அல்ைது

இந்தியாவிலுள்ள ஒரு ோநிை அரசின்

அதிைாரத்தின் கீழ் அகேக்ைப்பட்டிருக்கும் அரசு சார்புள்ள நிறுவைங்ைள் அல்ைது தபாதுத்துகற
நிறுவைங்ைளில் நிரந்ேரப் பணியில் அல்ைது ேற்ைாலிைப் பணியில் இருப்பின், ேங்ைளது பணி
குறித்ே விவரத்திகை தேர்வாகையத்திற்கு தேரிவித்ேல் தவண்டும்.விண்ைப்போரர், பணி
குறித்ே உண்கேகய ேகறக்கும் பட்சத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப்
பின்னர் நிராைரிக்ைப்படும் . விண்ைப்பதொரர் தகொரும் பட்ெத்தில் உரிய தநரத்தில் தணடயின்ணைச்
ெொன்றிதணழ

ெைர்ப்பிக்க

தைண்டும்.(தைலும்

விைரங்களுக்கு“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன

அறிவுகரைள்” பத்தி 14 (P) ஐ கொண்க).
ஆ) குற்றவியல் வழக்குைள் / ஒழுங்கு ேைவடிக்கைைள் தோைர்பாை உறுதிதோழி
(i)

இகைய வழி விண்ைப்பத்தில் தங்கள் மீதொன நிலுகவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு

ேைவடிக்கைைள் பற்றி தேரிவித்துள்ள விண்ைப்போரர்ைள், அது தோைர்பாை முேல்
ேைவல் அறிக்கையின் ேைகை / குற்றக் குறிப்பாகையின் ேைகை (தேர்வுக்தைற்ப)

ைண்டிப்பாை பதிதவற்றம் / சேர்ப்பிக்ை தவண்டும். தகொரும்தபொழுது தேற்குறிப்பிட்ை
ஆவைங்ைகள

சேர்ப்பிக்ைத்

ேவறும்

நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் நிராைரிக்ைப்படும்.
(ii)

பட்சத்தில்

விண்ைப்பம்

உரிய

விண்ைப்போரர்ைள், ேங்ைள் மீோை குற்றவியல் ேைவடிக்கைைளில் குற்றத் தீர்ப்பு /
ஒழுங்கு ேைவடிக்கைைளில் ேண்ைகை விதிக்ைப்பட்ைது தோைர்பாை ேங்ைளது

இகைய வழி விண்ைப்பத்தில் தேரிவிப்பதுைன், தைாரும்தபாது தோைர்புகைய
நீதிேன்ற ஆகை அல்ைது

ஒழுங்கு ேைவடிக்கையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட

ஆணையிணன பதிதவற்றம் / சேர்ப்பிக்ை தவண்டும். தேற்குறிப்பிட்ை ஆவைங்கள

சேர்ப்பிக்ைத் ேவறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர்
நிராைரிக்ைப்படும்.
(iii)

ேகையின்கேச்

சான்றிேகழ

சைர்ப்பித்ே

பிறதைா

அல்ைது

இகைய

வழி

விண்ைப்பத்திகை சேர்ப்பித்ே பிறதைா, நியேைம் தோைர்பாை பணிைள் முழுகேயாை

நிகறவகைவேற்கு முன் வகர உள்ள தேரிவு பணிைளின் எந்ே ஒரு நிகையின் தபாதும்
விண்ைப்போரர் மீது, ஏதேனும் குற்றவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்ோதைா / ஒழுங்கு

ேைவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டிருந்ோதைா, அவர் குற்றத்தீர்ப்பு / ேண்ைகை ஏதும்
தபற்றிருந்ோதைா, தேர்வாகையத்ோல் ஆவைங்ைகளப் பதிதவற்றம் / சேர்ப்பிக்ைக்

தைாரும் நிகையில், விண்ைப்போரர்ைள் அது குறித்ே உண்கே விவரங்ைகள,
தேர்வாகையத்திற்குத் தேரிவித்ேல் தவண்டும். தேலும், இந்ே அறிவுகரயிகை
ைகைபிடிக்ைத் ேவறிைால் அத்ேகைய விண்ைப்போரர்ைளுகைய விண்ைப்பம்
தேர்வாகையத்ோல் உரிய
ஓராண்டுக்கு

தேர்வு

நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் இரத்து தசய்யப்பட்டு,

எழுதுவதிலிருந்து

விைக்கி

கவக்ைப்படுவர்.

(தைலும்

விைரங்களுக்கு “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி 14 (S) ஐ கொண்க).
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தைற்கூறிய அறிவுறுத்தலில் ஏததனும் விதி மீறப்பட்டொல் அைர்களது விண்ைப்பம் உரிய
நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் நிராைரிக்ைப்படும்.
13. தபொதுைொன தகைல்கள்
A)

ஒவ்தைொரு பதவிக்கும், விதிகளின் படி ைொைட்ட / ைண்டை / அைகு ைொரியொன நியைன

இடஒதுக்கீட்டு விதி பின்பற்றப்படும். அைகு ைொரியொன கொலிப்பணியிடங்களின் பகிர்ைொனப்
பட்டியல் இறுதித் ததரிவிற்கொன கைந்தொய்வு ததொடங்குைதற்கு முன்னர் அறிவிக்கப்படும்.
B)

தமிழ் ைழியில் பயின்றைர்களுக்கொன முன்னுரிணை
(i)

ேமிழ்வழிக்ைல்வி மூைம் படித்ே ேபர்ைளுக்கு, ோநிைத்தின் கீழ் உள்ள பணிைளில்

முன்னுரிகே அடிப்பகையில் நியேைம் தசய்யும் (திருத்ேச்) சட்ைம் 2020 – ன் பிரிவு
2 (d)- ல் தசால்ைப்படுவோவது , தமிழ் ைழியில் படித்த நபர் என்றொல், ைொநிைத்தில் தநரடி
நியைனத்தின்

ைொயிைொக

நிரப்பப்படும்

பதவிகளுக்கொன

சிறப்பு

பரிந்துணரக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ைணர தமிழ் ைழியில் படித்தைரொைொர்.
(ii)

விதிகளில்

ேமிழ் வழியில் ைல்வி பயின்றேற்ைாை உரிகே தைாரும் விண்ைப்போரர்ைள்,
அேற்ைாை சான்றாவைோை, நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி ைணர அணனத்து
கல்வித் தகுதிகளின் படிப்புக் கொைம் முழுைதும் தமிழ் ைழியில் ைட்டுதை பயின்றதற்கொன

பத்ோம் வகுப்பு / பன்னிரண்ைாம் வகுப்பு / ோற்றுச் சான்றிேழ் / ேதிப்தபண் பட்டியல் /
குழுேம் அல்ைது ைல்வி நிறுவைங்ைளிைமிருந்து

தபறப்பட்ை சான்றிேழ் ஆகிய

ஆைைங்கணள பதிதவற்றம் தசய்ய / ெைர்ப்பிக்க தவண்டும்.
(iii)

விண்ைப்போரர்ைள், நிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித் ேகுதி வகரக்கும் அகைத்துக் ைல்வித்
ேகுதியிகையும் ேமிழ் வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பேற்கு ஆோரோை சான்றுைகள
ைட்ைாயம் பதிதவற்ற / சேர்ப்பிக்ை தவண்டும்.
உதொரைம்:

ஒரு பதவிக்கு பத்தொம் ைகுப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியொக இருப்பின்,

விண்ைப்பதொரர் ஒன்றொம் ைகுப்பு முதல் பத்தொம் ைகுப்பு ைணர கட்டொயம் தமிழ் ைழியில்
பயின்றிருக்க தைண்டும்.

ஒரு பதவிக்கு பன்னிரண்டொம் ைகுப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியொக இருப்பின்,
விண்ைப்பதொரர் ஒன்றொம் ைகுப்பு முதல் பத்தொம் ைகுப்பு ைற்றும் பன்னிரண்டொம் ைகுப்பு
(iv)

ைணர கட்டொயம் தமிழ் ைழியில் பயின்றிருக்க தைண்டும்.

ேமிழ் வழியில் ைல்வி பயின்றேற்ைாை சான்றாவைம் எதுவும் இல்கைதயனில், ைல்வி
நிறுவைத்தின் ேகைகேயாசிரியரிைமிருந்து விண்ைப்போரர்ைளின் விதிமுகறைளில்
குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில், நிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித் ேகுதி வகரயிைாை ஒவ்தவாரு

(v)

ைல்வித் ேகுதிக்கும் சான்றிேகழப் தபற்று சேர்ப்பிக்ை தவண்டும்.

நிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித் ேகுதி வகரயிைாை அகைத்து ைல்வித் ேகுதிைகளயும்

ேமிழ் வழிக் ைல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பேற்ைாை ஆோரச் சான்றிகை பதிதவற்ற /

சேர்ப்பிக்ைத் ேவறும் பட்சத்தில் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் விண்ைப்பம்
நிராைரிக்ைப்படும்.
(vi)

ஏதேனும் ஒரு பாைத்கே பகுதிதேரோை படித்ேேற்ைாைதவா / ஏதேனும் தேர்விகை
ேனித் தேர்வராை எழுதியேற்ைாைதவா, ேனியர் ேமிழ் வழிக் ைல்வியில் பயின்றுள்ளார்

எை சான்றாவைம் ஏதேனும் சேர்ப்பித்ோல் ஏற்றுக் தைாள்ளப்பை ோட்ைாது என்பதுைன்
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விண்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் நிராைரிக்ைப்படும்.

(தைலும்

கொண்க).

C)

விைரங்களுக்கு “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி 14 (R)-ஐ

இப்பதவிக்குரிய ததரிவு ததொடர்பொக, ைொண்பணை தென்ணன உயர்நீதிைன்றம் ைற்றும்
தென்ணன உயர்நீதிைன்றத்தின் ைதுணரக் கிணளயில் ஏததனும் ைழக்குகள் நிலுணையில்

இருப்பின், அைற்றின் மீதொன இறுதி ஆணைகளுக்குட்பட்டு தற்கொலிகைொக ததரிவு
தெய்யப்படும்.
D)

தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 (2) -இன் படி
ைரம்புணரயொக ெம்பள ஏற்ற முணறயில் நிணை – 10 (ரூ.20,600-75,900/) மிகொைல் இருக்கும்
பணியிடங்களுக்கொன தநரடி நியைனத்தின் தபொது,

தபண்களுக்தகன ஒதுக்கப்படும் 30

விழுக்கொட்டில் 10 விழுக்கொட்டிணன ஆதரைற்ற விதணைகளுக்தகன ஒதுக்கப்படும். தகுதி

ைொய்ந்த தபொருத்தைொன ஆதரைற்ற விதணை இல்ைொத தநர்வில் ஆதரைற்ற விதணைகளுக்கொக

ஒதுக்கப்பட்ட சுழற்சி முணறயொனது, அக்குறிப்பிட்ட இனத்ணதச் தெர்ந்த (ஆதரைற்ற விதணை
அல்ைொத) தபண்களுக்கொக ஒதுக்கப்படும்.
E)

தமிழ்நொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27(இ)-இன் படி
முன்னொள்

இரொணுைத்தினருக்கொன

இடஒதுக்கீடு

இப்பதவிக்கு

தபொருந்தும்.

ததரிவுதெய்யப்பட ததர்ச்சியும் தகுதியும் ைொய்ந்த தபொதிய முன்னொள் இரொணுைத்தினர்

கிணடக்கப்தபறொவிடில், அைர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட சுழற்சி முணறயிைொன இடங்கள் அதத
ைகுப்பினணர ெொர்ந்த பிற தகுதிகணள உணடதயொணரக் தகொண்டு நிரப்பப்படும்.
F)

அரெொணை (நிணை) எண்.51, ைொற்றுத்திறனொளிகள் நைத் (DAP 3-2) துணற, நொள் 26.12.2017-ன் படி
ைொற்றுத் திறனொளிகளுக்தகன ைணகப்படுத்தப்பட்ட இனங்களுக்கு 4% இட ஒதுக்கீடு
தபொருந்தும்.

ஆணகயொல்,

ைொற்றுத்

திறனொளிகள்

இத்ததர்விற்கு

விண்ைப்பிக்கைொம்.

இருப்பினும், அரெொணை (நிணை) எண்.225, உள்துணற (நீதிைன்றங்கள்) துணற, நொள் 15.06.2021 ன் படி நீதித்துணறயில் உள்ள பதவிகளுக்கு கண்பொர்ணையின்ணை ைற்றும் குணறபொர்ணை
உள்ள நபர்கள் தகுதியற்றைர்கள்.
G)

நிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய ோற்றுத் திறைாளிைள், ோற்றுத் திறைாளிைளுக்ைாை
உரிகேைள் விதி, 2017-ல் (ோற்றுத் திறைாளிைளுக்கு அதிைாரேளித்ேல் துகற (Divyangjan),

சமூை நீதி ேற்றும் அதிைாரேளித்ேல் அகேச்சைம், இந்திய அரசு) குறிப்பிைப்பட்டுள்ள படிவத்தில்
அரசாகை (நிகை) எண்.28, ோற்றுத்திறைாளிைள் (DAP.3.1) ேைத்துகற, ோள் 27.07.2018-ல்,
வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ள சான்றிேழ் வழங்ைக் கூடிய ேகுதி வாய்ந்ே அலுவைரிைமிருந்து

தபறப்பட்ை ோற்றுத் திறைாளிச் சான்றிேகழ சேர்ப்பிக்ை தவண்டும். (தைலும் விைரங்களுக்கு
“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்”
H)

பத்தி 14 (M)-ஐ கொண்க).

ததரிவு தெய்யப்பட ததர்ச்சியும், தகுதியும் ைொய்ந்த தபொதிய தபண் விண்ைப்பதொரர்கள்
கிணடக்கப் தபறொவிடில், அைர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அதத ைகுப்பினணர ெொர்ந்த
தகுதிைொய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதொரர்கணளக் தகொண்டு நிரப்பப்படும்.
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[தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 (5)-இல்
குறிப்பிட்டுள்ளைொறு]
I)

ஆதிதிரொவிட (அருந்ததியர்) ைகுப்பினர் முன்னுரிணை அடிப்பணடயில் அைர்களுக்தகன
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்ைகுப்பினர்களில் தகுதி ைொய்ந்த

விண்ைப்பதொரர்கள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதொரர்கள், ஆதிதிரொவிட ைகுப்பினர்களுக்கொக
ஒதுக்கப்பட்ட

இடஒதுக்கீட்டிற்கும்

ைதிப்தபண்

தரைரிணெப்படி

நிரப்பப்படுைர்.

அருந்ததியர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிைொய்ந்த விண்ைப்பதொரர்கள்
கிணடக்கப்தபறொவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிரொவிடர் ைகுப்ணபச் ெொர்ந்தைர்கணளக்
தகொண்டு நிரப்பப்படும்.

[தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர்கள்

(பணி நிபந்தணனகள்)

ெட்டம்

2016,

பிரிவு 27-இல்

குறிப்பிட்டுள்ளைொறு]
J)

இணையைழி

விண்ைப்பத்தில்

ததரிவிக்கப்பட்ட

தகொரிக்ணககளுக்கொன

ஆைைச்

ெொன்றுகணள ததர்ைொணையம் தகட்கும் தநரத்தில் பதிதைற்ற / ெைர்ப்பிக்க தைண்டும்.
விண்ைப்பத்தில்

ததரிவிக்கப்படொைல்

தகொரிக்ணகயும் ஏற்றுக் தகொள்ளப்படொது.

பின்னர்

தகொரப்படும்

எந்ததைொரு

ைொற்றமும்,

குறிப்பிட்ட கொைதநரத்திற்குள் ஆைைங்கணள

பதிதைற்ற / ெைர்ப்பிக்கத் தைறினொல் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் விண்ைப்பம்
நிரொகரிக்கப்படும்.
K)

கீழ்க்ைாணும் உண்கேைகள ேகறக்கும் பட்சத்தில் விண்ைப்போரர்ைளின் விண்ைப்பம்
உரிய

நணடமுணறகளுக்குப்

பின்னர்

நிராைரிக்ைப்படும்

ேற்றும்

விண்ைப்போரர்ைள்

தேர்வாகையத்ோல் நிரந்ேரோைதவா அல்ைது ேக்ைதேை ைருேப்படும் ைாைம் வகரயில்
விைக்கிகவக்ைப்படுவர். (i) முந்கேய

தேர்வுைளில்

ைைந்து தைாண்ைது ேற்றும்

இைவச

சலுகைகய பயன்படுத்தியது (ii) அரசு அல்ைது ேத்திய ோநிை அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவைங்ைள்,
உள்ளாட்சி ேன்றங்ைள், தபாதுத் துகற நிறுவைங்ைள், சட்ைத்தின் வாயிைாை நிறுவப்பட்ை
நிறுவைங்ைள்,

அரசுத்

துகற

ைழைங்ைள்,

பல்ைகைக்ைழைங்ைள்

முேலியவற்றில்

முகறயாைதவா / ேற்ைாலிைோைதவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்ேது (iii) குற்றவியல்
நிைழ்வுைள், கைோைது, குற்றங்ைளுக்ைாை ேண்ைகை தபற்றது (iv) ேத்திய அரசுப் பணியாளர்
தேர்வாகையம் / ோநிை அரசுப் பணியாளர் தேர்வாகையங்ைளிைால் தேர்வு எழுதும் உரிகே
இரத்து தசய்யப்பட்ைது அல்ைது ேகுதியற்றவராை அறிவிக்ைப்பட்ைது.
L)

கைது தசய்யப்பட்டிருத்ேல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்ைப்பட்டிருத்ேல், தவகைக்கு ஆட்ைள் தேரிவு

தசய்யும் ஏதேனும் ஒரு முைகேயிைால் ேகை / ேகுதியின்கே தசய்யப்பட்டிருத்ேல், குற்ற
ேைவடிக்கை

(அல்ைது)

முடிவுற்றிருத்ேல்

ஏதேனும்

ஆகியவற்றுைன்

ஒழுங்கு

ேைவடிக்கை

தோைர்புகைய

தோைங்ைப்பட்டிருத்ேல்/

ேைவல்ைகள,

விண்ைப்பத்தில்

தேரிவிப்பதுைன், தீர்ப்பின் அசல் / ஆகை / அரசாகை/ துகற ேைவடிக்கை கைவிைப்பட்ை
அரசாகை அல்ைது இேர ஆவைங்ைகள தேர்வாகைய வகைேளத்தில் சான்றிேழ்ைள்

பதிதவற்றம் தசய்யும் தபாது ேவறாேல் சேர்ப்பிக்ை தவண்டும். தேற்குறிப்பிைப்பட்ை நிைழ்வுைள்
விண்ைப்பம் சேர்ப்பித்ே பின்ைர், நியேைம் தபறும் ைாைம் வகர எப்தபாது ஏற்பட்டிருப்பினும்
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உைைடியாை

தேர்வாகையத்திற்கு

தேரிவிக்ைப்பை

தவண்டும்.

ேண்ைகைக்குரிய ேைவடிக்கைகய தேர்வாகையம் எடுக்கும்.
M)

ேவறிைால்,

ேகுந்ே

இந்து ெைய அறநிணைய ஆட்சித் துணறயின் கீழ்ைரும் கொலிப் பணியிடங்களுக்கு இந்து
ெையத்ணதச் ெொர்ந்த விண்ைப்பதொரர்கள் ைட்டுதை தகுதியுணடைர் ஆைர்.

N)

இடஒதுக்கீடு குறித்த தைறொன தகைல்கள்/ தகுதிக்கொன கொரணிகளொன ையது, பொலினம், ைகுப்பு
பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, உடற் தகுதி தபொன்ற அடிப்பணடத் தகுதிகள் குறித்த தைறொன தகைல்
தகொண்ட

விண்ைப்பங்களும்

முழுணையொக

நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் நிரொகரிக்கப்படும்.
O)

நிரப்பப்படொத

விண்ைப்பங்களும்

உரிய

நிரந்ேரப்பதிவு என்பது எந்ேதவாரு பேவி/ நியேைத்துக்ைாை விண்ைப்போை ைருேப்பை
ோட்ைாது.

விண்ைப்போரர்ைளால்

நிரந்ேரப்பதிவில்

அளிக்ைப்பட்டிருப்பினும் இந்ேத் தேர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில்

தபாதுவாை

ேைவல்ைள்

அளிக்ைப்படும் விவரங்ைள்

/ ேைவல்ைள் ேட்டுதே இத்தேர்வுக்கு பரிசீலிக்ைப்படும். இந்ே நியேைத்திற்ைாை இகையவழி

விண்ைப்பத்தில் சேர்ப்பிக்ைப்பட்ை தேகவயாை விவரங்ைள் / ேைவல்ைள் ேவறாைோை
அல்ைது முழுகே தபறாேகவயாை இருந்ோல் அேற்கு தேர்வாகையம் தபாறுப்பாைாது.
P)

திருநங்ணகயின் ைகுப்பு நிர்ையம்
i)

எந்ே ஒரு சாதிச் சான்றிேழும் இல்ைாே திருநங்ணக விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைளது

இகைய வழி விண்ைப்பத்தில் அரசாகை (நிகை) எண். 28, பிற்படுத்ேப்பட்ை

வகுப்பிைர், மிைவும் பிற்படுத்ேப்பட்ை வகுப்பிைர் ேற்றும் சிறுபான்கேயிைர் ேைத்துகற,
ோள் 06.04.2015-ன்படி, மிைவும் பிற்படுத்ேப்பட்ை வகுப்பிைர் பிரிவிகைதயா அல்ைது
ஏகைதயார் பிரிவிகைதயா தேர்வு தசய்து தைாள்ளைாம்.
ii)

சாதிச் சான்றிேழ் கவத்துள்ள ஆதிதிராவிைர்/ ஆதிதிராவிை (அருந்ேதியர்) /
பழங்குடியிைர்

வகுப்பிகைச் சார்ந்ே திருநங்ணககள் விண்ைப்போரர், அவர்ைளது

சமூைத்திகைச் சார்ந்ேவர்ைளாைதவ ைருேப்படுவர்.
iii)

ஆதிதிராவிைர் / ஆதிதிராவிை (அருந்ேதியர்) / பழங்குடியிைர் வகுப்கபத் ேவிர ேற்ற
வகுப்பிகைச் சார்ந்ே ேற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பகையில் சாதிச்சான்றிேழ் தபற்றுள்ள
திருநங்ணக

விண்ைப்போரர்,

அவருகைய

வகுப்பு

(class)

அல்ைது

மிைவும்

பிற்படுத்ேப்பட்ை வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புைளில், அவருக்கு சாேைோை

தோன்றுகின்ற ஒன்கற, ஒருமுகறப் பதிவின் தபாதே தேர்வு தசய்ய தவண்டும்.
அேன் பிறகு, வகுப்கப எப்தபாழுதும் ோற்ற இயைாது.

(அரசாகை (நிகை) எண்.90, சமூை ேைம் ேற்றும் சத்துைவுத் [sw8(2)] துகற, ோள்.
22.12.2017 ைற்றும் “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி 14 F(vi)-(xi)-ஐ
கொண்க).
Q)

தவகைவாய்ப்பில் திருேங்கை விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை இை ஒதுக்கீடு
i)

திருநங்ணக விண்ைப்போர்ைளின் தபண் எை ேன்கை அகையாளப் படுத்திக்
தைாள்ளும்

விண்ைப்போரர்

தபண்ைளுக்ைாை

30

சேவிகிேம்

ேற்றும்

20
தபாதுப்பிரிவிைருக்ைாை 70 சேவிகிேம் (ஆண் ேற்றும் தபண்) ஆகிய இரண்டு இை
ஒதுக்கீட்டின் கீழும் ைருேப்படுவர்.
ii)

திருநங்ணக விண்ைப்போரர்ைளின் “ஆண்” அல்ைது “திருநங்ணக” எை ேன்கை
அகையாளப் படுத்தி தைாள்ளும் விண்ைப்போரர் தபாதுப் பிரிவிைருக்ைாை 70
சேவிகிேம் இை ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் ேற்றும் தபண்) ைருேப்படுவர்.

iii)

ேமிழ்ோடு திருநங்ணககள் ேை வாரியத்தில் இருந்து தபறப்பட்ை திருநங்ணககள் /

திருநங்ணக ஆண் / திருநங்ணக தபண் சான்றிேழ் தைாண்ை விண்ைப்போரர்ைளுக்கு
ேட்டுதே தேற்குறிப்பிட்ை இை ஒதுக்கீடு தபாருந்தும்.

14. ஏணனய முக்கிய அறிவுணரகள்
a)

விண்ைப்போரர்ைள் தேர்விற்ைாை ேங்ைளுகைய ேகுதிைகள உறுதி தசய்ேல்: தேர்விற்கு
விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதொரர்கள், தொங்கள் ததர்ைொணைய

அறிவிக்ணக நொளன்று,

அறிவிக்ணகயில் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள ையது, கல்வித்தகுதி, இைைெக் கட்டை ைொய்ப்புகளின்

எண்ணிக்ணக ததொடர்பொன அணனத்து தகுதிகணளயும் தபற்றிருப்பணத உறுதி தசய்து தைாள்ள
தவண்டும். ஒவ்தைொரு நிணையிைொன அனுைதியும் அைர்களின் தகுதி நிணறைொனததன உறுதி
தெய்யப்படும்

ைணர

கைந்தொய்விற்கு

தற்கொலிகைொனதொகும்.

அனுேதிக்ைப்படுவது

எழுத்துத்தேர்வு

அல்ைது

/

சான்றிேழ்சரிபார்ப்பு

தேரிவுதசய்யப்பட்தைார்

/

பட்டியலில்

ேற்ைாலிைோை விண்ைப்போரரின் தபயர் தசர்க்ைப்படுவோல் ேட்டுதே, ஒரு விண்ைப்போரர்
பேவி

நியேைம்

விண்ைப்போரரின்

தபற

உரிகே

விண்ைப்பம்,

அளிக்ைப்பட்ைவராை

எல்ைா

நிகைைளிலும்

ைருேப்பைோட்ைார்.

ேற்ைாலிைோைது

எைதவ,
ேற்றும்

விண்ைப்போரரால் அளிக்ைப்பட்ை விவரங்ைள் ேவறு என்றாதைா தேர்வாகைய அறிவுகரைள்

அல்ைது விதிைள் மீறப்பட்டுள்ளை என்று ைண்ைறியப்படும் பட்சத்தில், எந்நிகையிலும்,
தேரிந்தேடுக்ைப்பட்ை பின்ைர் கூை, உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் விண்ைப்பத்கே
நிராைரிக்கும்

உரிகே

தேர்வாகையத்திற்கு

ேகுதியுள்ள

விண்ைப்போரருக்கு,

தசய்யப்படும்.

விண்ைப்போரர்

அறிவுணரகள்” பத்தி-11 (B) (C) & (D)–இல் உள்ளைொறு].
b)

தேர்வு

உண்டு.

[“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன

எழுதுவேற்ைாை

அனுேதிச்சீட்டுைள்,

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற தேர்வாகைய இகையேளத்தில் பதிதவற்றம்
அவற்கற

பதிவிறக்ைம்

தசய்து

தைாள்ளதவண்டும்.

அனுேதிச்சீட்டு ேனியாை அஞ்சல் மூைம் அனுப்பப்பை ோட்ைாது. விண்ைப்போரர் தேர்வின்
தபாழுது அனுேதிச்சீட்டில் தைாடுக்ைப்பட்டுள்ள ஒவ்தவாரு நிபந்ேகைகயயும் ைட்ைாயம்

ைகைப்பிடிக்ை தவண்டும். [“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள்” பத்தி-2 (V) (g)–இல்
உள்ளைொறு].
c)

தேளிவுகர தவண்டுதவார், ேமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாகைய அலுவைைத்திகை

தேரில் அல்ைது 1800 419 0958 என்ற ைட்ைைமில்ைா தோகைதபசி எண்ணின் மூைம்,
அகைத்து தவகை ோட்ைளிலும் முற்பைல் 10.00 ைணி முேல் பிற்பைல் 5.45 ேணி வகரதோைர்பு
தைாள்ளைாம். ஒரு முணறப் பதிவு ைற்றும் இணையைழி விண்ைப்பம் குறித்த ெந்ததகங்கணள
helpdesk@tnpscexams.in என்ற மின்னஞ்ெலுக்கு அனுப்பைொம். இதர ெந்ததகங்கணள
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grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்ெல் முகைரிக்கு அனுப்பைொம்.
[“ விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள் ” பத்தி-2 (V )–இல்
உள்ளைொறு ].

d)

குறிப்பு (h) (i) (j) –இல்

விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை ேைவல் பரிோற்றம்: சான்றிேழ் சரிபார்ப்பு / ைைந்ோய்விற்ைாை ோள்
ேற்றும் தேரம் குறித்ே ேைவல்ைள் ஏதும் விண்ைப்போரர்ைளுக்கு அஞ்சல் மூைோை
அனுப்பப்பைோட்ைாது.

இது

குறித்ே

ேைவல்ைள்

தேர்வாகைய

இகையேளத்தில்

தவளியிைப்படும். தேற்கூறிய ேைவல் விண்ைப்போரர்ைளுக்கு குறுஞ்தசய்தி/ மின்ைஞ்சல்
ஆகியவற்றின் மூைம் ேட்டுதே விண்ைப்போரர்ைளுக்கு தேரிவிக்ைப்படும். குறுஞ்தசய்தி /
மின்ைஞ்சல் ஏதேனும் ைாரைங்ைளிைால் தசன்றகையாேல் / கிகைக்ைப்தபறாேல் இருப்பின்
அேற்கு தேர்வாகையம் தபாறுப்பாைாது.
e)

விளம்பர அறிவிக்கை தவளியிைப்பட்ை பின் தேரிவுப் பணிைள் முழுவதுோை முடிவுறாேல்

ேைவல் அறியும் உரிகேச் சட்ைம், GRC ைற்றும் CM special cell ைொயிைொக எவ்விே ேைவலும்
வழங்ைப்பைோட்ைாது.

f)

ணகப்தபசி ைற்றும் இதர மின்னணு ெொதனங்களுக்குத் தணட:
(i)

விண்ைப்போரர்ைள் தேர்வுக் கூைத்திற்குள் அனுேதிக்ைப்பட்ை எழுது தபாருட்ைளாை
ைருப்பு பந்துமுகை தபைா ேவிர, மின்ைணு சாேைங்ைளாை ேரவி (Blue Tooth)
கைப்தபசி, நிகைவூட்டு உள்ைட்ைகேப்புக் குறிப்புைள் அைங்கிய கைக்ைடிைாரங்ைள்
ேற்றும் தோதிரம் அல்ைது ஏகைய மின்ைணு சாேைங்ைள், மின்ைணு அல்ைாே
பதிவுக்ைருவிைள், புத்ேைங்ைள், குறிப்புைள்,

கைப்கப, வண்ை

எழுது

தைால்,

தபன்சில் புத்ேைங்ைள், குறிப்புைள், ேனித் ோள்ைள், ைணிே ேற்றும் வகரப்பைக் ைருவிைள்,
ேைக்கை

அட்ைவகை,

படிதயடுக்ைப்பட்ை

வகரபைம்,

ைாட்சி

வில்கைைள்,

பாைப்புத்ேைங்ைள் ேற்றும் தபாதுக் குறிப்புத் ோட்ைள் ேற்றும் பதிவுதசய்யும் ேனிக்
ைருவிைளாைதவா
(ii)

தோதிரம்

தைாண்டுவரக் கூைாது.

அல்ைது

கைக்ைடிைாரத்தின்

இகைப்பாைதவா

அவ்வாறாை தபாருட்ைகள கவத்திருப்தபார் ைாைப்பட்ைால் அவர்ைள் தோைர்ந்து
தேர்வு எழுே அனுேதிக்ைப்பை ோட்ைார்ைள். தேலும், அவர்ைளது விகைத்ோள்

தசல்ைாேோக்ைப்படுவதுைன் தேர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கியும் கவக்ைப்படுவர்.
(iii)

தேகவப்படின், அவ்விைத்திதைதய முழுச் தசாேகைக்கு உட்படுத்ேப்படுவர்.

விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைள் கைப்தபசி உள்ளிட்ை ேகை தசய்யப்பட்ை தபாருட்ைகள

தேர்வுக் கூைத்திற்கு தைாண்டு வர தவண்ைாம் எை அறிவுறுத்ேப்படுவதுைன்,
அப்தபாருட்ைளின் பாதுைாப்பிற்கு உத்ேரவாேம் ேர இயைாது எைவும் தேரிவித்துக்
தைாள்ளப்படுகிறது.

(தைலும்

விைரங்களுக்கு

அறிவுகரைள்” பத்தி 17 (E)-ஐ கொண்க).
g)

“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன

விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைளது வயது, ைல்வித் ேகுதி, அனுபவம், சாதி ேற்றும் உைற் குகறபாடு
தோைர்பாை சான்றிேழ்ைள் ேற்றும் ஏகைய சான்றிேழ்ைகள தேர்வாகையம் குறிப்பிட்டு

தைாராே பட்சத்தில் விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து அனுப்பத் தேகவயில்கை. அகவ,
தேர்வாகையம் தைாரும் ேருைத்தில் ோக்ைல் தசய்யப்பை தவண்டும். தேர்வுக்கு
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விண்ைப்பிப்பவர்ைள்
தபற்றவராை

ேைவல்ைகள

அத்தேர்விற்கு

இருத்ேல்

அனுேதிக்ைப்பை

தவண்டும்.

தேர்வாகையம்

அகைத்து

விண்ைப்போரர்ைளால்

ஐயேறத்

தேரிந்து

தைாள்ளும்

ேகுதிைகளயும்

தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ள
வகர

அவர்ைளின்

விண்ைப்பங்ைள் எழுத்துத் தேர்விற்கு (அோவது எல்ைா நிகைைளிலும்) ேற்ைாலிைோை
ஏற்ைப்பட்டுள்ளோைதவ ைருேப்படும். விண்ைப்போரர் தேர்விற்கு முன்தபா அல்ைது
பின்ைதரா நியேைத்திற்கு தபாட்டியிைத் ேகுதியற்றவர் என்று தேர்வாகையத்ோல்

ைண்ைறியப்பட்ைால், எந்நிகையிலும், அோவது தேரிந்தேடுக்ைப்பட்ை பின்ைர் கூை, உரிய
நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் விண்ைப்பத்கே நிராைரிக்கும் உரிகே உண்டு.
h)

தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

ேைவல்ைள்

ேவறு

எைக்

ைண்ைறியப்பட்ைால்,

உரிய

நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் விண்ைப்பம் நிராைரிக்ைப்படுவதுைன் அவ்விண்ைப்போரர்ைள்
மீது ேகுந்ே ேைவடிக்கை தேற்தைாள்ளவும் தேரிடும்.

i)

ஒழுங்கீைச் தசயல்ைளுக்குத் ேகை:

தேர்வு எழுதும் அகறயில் ேற்ற விண்ைப்போரர்ைளுகைய விகைத்ோள்ைளிலிருந்து பார்த்து

எழுதுேல் / பார்த்து எழுே அனுேதித்ேல் அல்ைது தவறு ஏதேனும் முகறயற்ற உேவிைகளப்

தபறதவா அல்ைது தபற முயற்சிக்ைதவா அல்ைது அத்ேகைய முகறயற்ற உேவிைகளச்
தசய்யதைொ அல்ைது தசய்ய முயற்சிக்கதைொ கூைாது.
j)

தேர்வுக் கூைத்தில் ேைந்து தைாள்ளும் முகற:
தேர்வு எழுதும் எந்ே ஒரு விண்ைப்போரரும் தேர்வுக் கூைத்தில் ேவறாை ேைவடிக்கையிதைா

(அல்ைது) தேர்விகை சீர்குகைக்கும் தோக்ைத்திதைா (அல்ைது) தேர்வாகையத்ோல்
தேர்விகை ேைத்ே பணியில் அேர்த்ேப்பட்டுள்ள அலுவைர் / பணியாளர்ைகள

ோக்கும்

முயற்சியிதைா ஈடுபைக்கூைாது. அவ்வாறு ஈடுபடும் விண்ைப்போரர்ைளின் தசயல்ைள்
ைடுகேயாை

ேவறாை

உட்படுத்ேப்படுவர்.
k)

ைருேப்பட்டு,

அவ்விண்ைப்போரர்ைள்

ேண்ைகைக்கு

விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை அறிவுணரகணள மீறும் பட்சத்தில் விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை
அறிவுணரகள் பத்தி 17(E)-இன்படி அல்ைது தேர்வாகையம் தபாருத்ேோைதேைக் ைருதும்
ேண்ைகை விதிக்ைப்படும்.

l)

தைாள்குறி வகைத் தேர்விற்ைாை உத்தேச விகைைள் தேர்வு ேகைதபற்ற ோளிலிருந்து 6
தைணை

ோட்ைளுக்குள்

தேர்வாகைய

இகையேளத்தில்

தவளியிைப்படும்.

தேர்வாகையத்ோல் தவளியிைப்படும் தைாள்குறிவகைத் தேர்விற்ைாை உத்தேச விகைைள்
தோைர்பாை முகறயீடு தசய்ய தவண்டுோைால் தேர்வாகைய இகையேளத்தில் உள்ள
Answer Key

Challenge

[Result–>Answerkeys].

என்ற

சாளரத்கேப் பயன்படுத்தி முகறயீடு தசய்யைாம்

தைாள்குறிவகைத் தேர்விற்ைாை உத்தேச விகைைள் தேர்வாகையத்ோல் தவளியிைப்பட்ை 7
ோட்ைளுக்குள் இகையவழி வாயிைாை ேட்டுதே முகறயீடு தசய்யதவண்டும்.
வழியாைதவா

அல்ைது

ஏற்ைப்பைோட்ைாது.

மின்ைஞ்சல்

வழியாைதவா

தபறப்படும்

அஞ்சல்

முகறயீடுைள்
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உத்தேச விகைைகள முகறயீடு தசய்வேற்ைாை அறிவுகரைள் ேற்றும் வழிமுகறைள்

தேர்வாகைய இகையேளத்திதைதய வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

தேலும் முகறயீடு தசய்ய

இகையவழி மூைோைதவா அல்ைது தவறுவழியாைதவா வழங்ைப்பட்டுள்ள ைாை அவைாசம்
முடிவுற்ற நிகையில் தபறப்படும் எவ்விே முகறயீடுைளும் பரிசீலிக்ைப்பைோட்ைாது.
இகையவழியில்

உத்தேச

விகைைகள

முகறயீடு

தசய்வேற்கு

உரிய

தேரத்தில்

சேர்ப்பிக்ைப்பட்ை தவண்டு தைாளாைது ஒவ்தவாரு பாைத்திற்தைை வல்லுேர்ைகள தைாண்ை
குழுவிற்கு பரிந்துகரக்ைப்படும். தேலும், வல்லுேர் குழுவின் பரிந்துகரயின் அடிப்பகையில்,
இறுதியாை விகைைள் முடிவு தசய்யப்பட்டு அேன் பின்ைர் விகைத்ோள் ேதிப்பீடு தசய்யும்
பணியாைது தோைங்ைப்படும்.

தேரிவுப் பணிைள் முடிவகையும் வகர இறுதியாை விகைைகள தேர்வாகையம் தவளியிைாது.
தேர்வு ேகைமுகறைள் முழுவதும் நிகறவகைந்ே பின்ைர், அத்தேர்வுக்கு விண்ைப்பித்ே
விண்ைப்போரர்

தவளியிைப்படும்.

(தைலும்

கொண்க).

அகைவருகைய

விவரங்ைளும்

தேர்வாகைய

இகையேளத்தில்

விைரங்களுக்கு “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்” பத்தி 17 (D) (V)-(XII)-ஐ

15. விண்ைப்பிக்கும் முணற
1.

விண்ைப்போரர்ைள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய தேர்வாகையத்தின்

2.

எந்ேதவாரு பேவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆோர் எண் மூைம் ஒரு முகறப் பதிவு

இகையேளங்ைள் மூைம் ேட்டுதே விண்ைப்பிக்ை தவண்டும்.

எைப்படும் நிரந்ேரப் பதிவு (OTR) ேற்றும் ேன்விவரப் பக்ைம் (Dashboard) ஆகியை
ைட்ைாயோகும். விண்ைப்போரர்ைள் நிரந்ேர பதிவு மூைம் பதிவுக் ைட்ைைோை ரூ.150/- ஐ

தசலுத்தி, பதிவு தசய்து தைாள்ள தவண்டும். ஒரு முகறப் பதிவு, பதிவு தசய்ே ோள் முேல்
ஐந்ோண்டுைள் வகர ேகைமுகறயிலிருக்கும், ேங்ைளுக்குரிய ஒரு முகறப் பதிவு ைைக்கு
(One Time Registration ID)

ேற்றும் ைைவுச்தசால் மூைோை ேட்டுதே விண்ைப்போரர்ைள்

ேங்ைள் விண்ைப்பங்ைகள சேர்ப்பிக்ை தவண்டும்.
3.

ஒரு முகறப் பதிவில் பதிதவற்றம் தசய்ய, விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைளது புகைப்பைம்,
கைதயாப்பம் ஆகியவற்கற CD/DVD/Pen drive தபான்ற ஏதேனும் பதிவு தசய்து ேயாராை
கவத்திருக்ை தவண்டும்.

4.

ஒரு விண்ைப்போரர் ஒன்றுக்கும் தேற்பட்ை ஒருமுகறப் பதிவுக் ைைக்கை (One Time

5.

விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைளுக்குரிய ேனித்துவோை பதிவுக்ைைக்கு

Registration ID) உருவாக்ை அனுேதியில்கை.

ேற்றும் ைைவுச்

தசால்கைப் பயன்படுத்தி ஏற்ைைதவ பதிவிட்ை ேங்ைளது விவரங்ைகள பார்கவயிைவும்,
புதுப்பிக்ைவும் தசய்யைாம். ேங்ைளது ஒரு முகறப் பதிவு , ைைவுச் தசால்லிகை தவறு ேபரிைதோ
(அ) முைவர்ைளிைதோ பகிர்ந்து தைாள்ள கூைாது.
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6.

ஒரு

முகறப்பதிவு

என்பது

எந்ேதவாரு

பேவிக்ைாை

விண்ைப்பம்

அல்ை.

இது

விண்ைப்போரர்ைளின் விவரங்ைகளப் தபற்று அவர்ைளுக்கு ேன்விவரப் பக்ைம் ஒன்றிகை
உருவாக்ை ேட்டுதே பயன்படும். எந்ேதவாரு பேவிக்கும்

விண்ைப்பிக்ை விரும்பும்

விண்ைப்போரர்ைள், அறிவிக்கையில் “Apply” என்ற உள்ளீடு வழிதய நிரந்ேரப் பதிவுக்குரிய
பயைாளர் குறியீடு ேற்றும் ைைவுச்தசால் ஆகியவற்கற உள்ளீடு தசய்து விண்ைப்பிக்ை
தவண்டும்.
7.

விண்ைப்போரர்ைள் ோங்ைள் விண்ைப்பிக்ை விரும்பும் பேவியின் தபயகர தேரிவு தசய்ய

8.

புணகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆைைங்கள் ைற்றும் ணகதயொப்பம் இல்ைொைல் அனுப்பப்படும்

9.

இகையவழி விண்ைப்பத்தில் சிை ேளங்ைள் திருத்ே இயைாது. எைதவ, விண்ைப்போரர்ைள்

தவண்டும்.

இணையைழி விண்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர் நிராைரிக்கப்படும்.

மிகுந்ே

ைவைத்துைன்

விவரங்ைகளப்

பதிவு

தசய்யுோறு

அறிவுறுத்ேப்படுகிறார்ைள்.

இகையவழியில் சேர்ப்பிக்ைப்பட்ை விண்ைப்பத்தில், விண்ைப்போரர்ைளின் விவரங்ைள்
இறுதியாைகவயாைக் ைருேப்படும்.
திருத்ேம்

தைாரி

இகையவழி விண்ைப்பம் சேர்ப்பிக்ைப்பட்ை பின்பு

தேர்வாகையத்தில்

பரிசீலிக்ைப்பைோட்ைாது.
10.

தபறப்படும்

எந்ேதவாரு

தைாரிக்கையும்

அச்சிடுேலில் விருப்ப தேர்வு
அ)

விண்ைப்பத்கே இகைய வழியில் அனுப்பிய பின், விண்ைப்போரர்ைள் PDF

ஆ)

விண்ைப்பதொரர்களுக்கு விண்ைப்ப நகல் ததணைப்பட்டொல், பயனொளர் குறியீடு

முகறயில் ேங்ைள் விண்ைப்பத்கே அச்சிை / தசமிக்ை முடியும்.

ைற்றும் கடவுச் தெொல்ணை பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் தகொள்ளைொம் / பதிவிறக்கமும்
தெய்து தகொள்ளைொம்.

இ)

இணையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்ைது தைறு எந்தவிதைொன ஆதொர

ஆைைங்கணளயும் ததர்ைொணையத்திற்கு அனுப்ப தைண்டொம். விண்ைப்பதொரர்கள்,
ததர்வுக்குப்பின் அடுத்த கட்ட ததரிவிற்கு ைரும் தபொழுது ைட்டுதை விண்ைப்பம்
ைற்றும் ெொன்றிதழ்கள் ெரிபொர்க்கப்படும்.

(“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்”

பத்தி 2- ல் உள்ளைொறு)

16. ஆைைங்கணள பதிதைற்றம்
விண்ைப்போர்ைளால் இகையவழி விண்ைப்பத்தில் தேரிவிக்ைப்பட்ை
தைாரல்ைகள உறுதிப்படுத்துவேற்ைாை சான்றிேழ் / ஆவைங்ைகள
தேரத்தில் பதிதவற்றம் தசய்ய தவண்டும்.

உரிய

தேரத்தில்

விவரங்ைகள உரிகே

தேர்வாகையம்

சான்றிேழ்ைகள

தைாரும்

பதிதவற்றம்

தசய்யப்பைாே விண்ைப்போரர்ைளின் விண்ைப்போைது உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர்
நிராைரிக்கப்படும்.

(“விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுகரைள்”

பத்தி 13- ல் உள்ளைொறு)
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17. விண்ைப்பம் ெைர்ப்பிப்பதற்கொன கணடசி நொள்

இணையைழி மூைம் 28.04.2022 அன்று இரவு 11.59 ைணி ைணர விண்ைப்பிக்கைொம். பின்னர்
அச்தெணை நிறுத்தப்படும்.

(தைலும் கூடுதல் தகைல்களுக்கு ததர்ைொணையத்தின் “விண்ைப்பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள்”
ததர்ைொணையத்தின் இணையதள முகைரியொன www.tnpsc.gov.in-ல் கொைைொம்)

தெயைொளர்
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ேறுப்பு (DISCLAIMER)
இகைக்ைல்வி

ேகுதிக்ைாை

அரசாகைைள்

ேமிழ்ோடு

அரசுப்

பணியாளர்

தேர்வாகையத்தின் இகையேளத்தில் உள்ளை. எனினும், விண்ைப்போரர்ைள் இத்தேர்விற்கு
விண்ைப்பிக்கும் தபாது இகைக்ைல்வி ேகுதிக்ைாை அரசாகைைள் இத்தேர்விற்ைாை விளம்பர

அறிவிக்கை தவளியிைப்பட்ை ோளிதைா அல்ைது அேற்கு முன்தபா இகைக்ைல்வி ஏதேனும்

இருப்பின் அது குறித்ே ேைவகை விண்ைப்பத்தில் தேரிவித்தும், தேலும் சான்றிேழ்ைள் பதிதவற்றம்
தசய்யும் தபாது அவ்வரசாகைைகளயும் தசர்த்து சேர்ப்பிக்ை தவண்டும். இவ்வாறு தசய்யத்
ேவறிைால்

விண்ைப்போரரின்

நிராைரிக்கப்படும்.

இத்தேர்வின்

விண்ைப்பம்

விளம்பர

உரிய

அறிவிக்கை

நணடமுணறகளுக்குப்

ோளிற்கு

பின்பு

பின்னர்

தவளியிைப்பட்ை

இகைக்ைல்வி ேகுதிக்ைாை அரசாகைைள் ஏற்றுக்தைாள்ளப்பைோட்ைாது.

தெயைொளர்
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பிற்தெர்க்ணக-I
ைொைட்டம்

அரியலூர்

தெங்கல்பட்டு

தென்ணன

தகொயம்புத்தூர்

ணையம்

ணைய எண்

அரியலூர்

3001

ஆண்டிைடம்

3002

தெந்துணற

3003

உணடயொர்பொணளயம்

3004

தெங்கல்பட்டு

3301

தெய்யூர்

3302

ைதுரொந்தகம்

3303

பல்ைொைரம்

3304

தொம்பரம்

3305

திருக்கழுகுன்றம்

3306

திருப்தபொரூர்

3307

ைண்டலூர்

3308

தென்ணன

0101

ஆைந்தூர்

0102

அம்பத்தூர்

0103

அணைந்தக்கணர

0104

அயனொைரம்

0105

எழும்பூர்

0106

கிண்டி

0107

ைொதைரம்

0108

ைதுரைொயல்

0109

ைொம்பைம்

0110

ையிைொப்பூர்

0111

தபரம்பூர்

0112

புரணெைொக்கம்

0113

தெொழிங்கநல்லூர்

0114

திருதைற்றியூர்

0115

தண்ணடயொர்தபட்ணட

0116

தைளச்தெரி

0117

தகொயம்புத்தூர்

0201

ஆணனைணை

0202

அன்னூர்

0203

தகொயம்புத்தூர் ைடக்கு

0204

தகொயம்புத்தூர் ததற்கு

0205

கிைத்துக்கடவு

0206

ைதுக்கணர

0207

தைட்டுப்பொணளயம்

0208
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கடலூர்

தர்ைபுரி

திண்டுக்கல்

ஈதரொடு

தபரூர்

0209

தபொள்ளொச்சி

0210

சூலூர்

0211

ைொல்பொணற

0212

கடலூர்

0301

புைனகிரி

0302

சிதம்பரம்

0303

கொட்டுைன்னொர்தகொயில்

0304

குறிஞ்சிப்பொடி

0305

பண்ருட்டி

0306

ஸ்ரீமுஷ்ைம்

0307

திட்டக்குடி

0308

தைப்பூர்

0309

விருத்தொச்ெைம்

0310

தர்ைபுரி

0401

அரூர்

0402

கொரிைங்கைம்

0403

நல்ைம்பள்ளி

0404

பொைக்தகொடு

0405

பொப்பிதரட்டிப்பட்டி

0406

தபன்னொகரம்

0407

திண்டுக்கல்

0501

ஆத்தூர்

0502

திண்டுக்கல் கிழக்கு

0503

திண்டுக்கல் தைற்கு

0504

குஜிலியம்பொணற

0505

தகொணடக்கொனல்

0506

நத்தம்

0507

நிைக்தகொட்ணட

0508

ஒட்டன்ெத்திரம்

0509

பழனி

0510

தைடெந்தூர்

0511

ஈதரொடு

0601

அந்தியூர்

0602

பைொனி

0603

தகொபிச்தெட்டிப்பொணளயம்

0604

தகொடுமுடி

0605

தைொடக்குறிச்சி

0606

நம்பியூர்

0607

தபருந்துணற

0608
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கள்ளக்குறிச்சி

கொஞ்சிபுரம்

கன்னியொகுைரி

கரூர்

கிருஷ்ைகிரி

ைதுணர

ெத்தியைங்கைம்

0609

கள்ளக்குறிச்சி

3401

சின்னதெைம்

3402

ெங்கரொபுரம்

3404

திருக்தகொயிலூர்

3405

உளுந்தூர்தபட்ணட

3406

கொஞ்சிபுரம்

0701

குன்றத்தூர்

0702

ஸ்ரீதபரும்புதூர்

0703

உத்திரதைரூர்

0704

ைொைொஜொபொத்

0705

நொகர்தகொவில்

0801

அகஸ்தீஸ்ைரம்

0802

கல்குளம்

0803

கிள்ளீயூர்

0804

திருைட்டொர்

0805

ததொைொணள

0806

விளைங்தகொடு

0807

கரூர்

0901

அரைக்குறிச்சி

0902

கடவூர்

0903

கிருஷ்ைரொயபுரம்

0904

குளித்தணை

0905

ைண்ைங்கைம்

0906

புகளூர்

0907

கிருஷ்ைகிரி

3101

அஞ்தெட்டி

3102

பர்கூர்

3103

ஓசூர்

3104

தபொச்ெம்பள்ளி

3105

சூளகிரி

3106

ததன்கனிக்தகொட்ணட

3107

ஊத்தங்கணர

3108

ைதுணர

1001

கள்ளிக்குடி

1002

ைதுணர கிழக்கு

1003

ைதுணர ைடக்கு

1004

ைதுணர ததற்கு

1005

ைதுணர தைற்கு

1006

தைலூர்

1007
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ையிைொடுதுணற

நொகப்பட்டினம்

நொைக்கல்

தபரம்பலூர்

புதுக்தகொட்ணட

இரொைநொதபுரம்

தபணரயூர்

1008

திருைங்கைம்

1009

திருப்பரங்குன்றம்

1010

உசிைம்பட்டி

1011

ைொடிப்பட்டி

1012

ையிைொடுதுணற

3801

குத்தொைம்

3802

சீர்கொழி

3803

தரங்கம்பொடி

3804

நொகப்பட்டினம்

1101

கீழ்தைளூர்

1102

திருக்குைணள

1103

தைதொரண்யம்

1104

நொைக்கல்

1201

குைொரபொணளயம்

1203

தைொகனூர்

1204

பரைத்திதைலூர்

1205

இரொசிபுரம்

1206

தெந்தைங்கைம்

1207

திருச்தெங்தகொடு

1208

தபரம்பலூர்

1401

ஆைத்தூர்

1402

குன்னம்

1403

தைப்பந்தட்ணட

1404

புதுக்தகொட்ணட

1501

ஆைங்குடி

1502

அறந்தொங்கி

1503

ஆவுணடயொர்தகொவில்

1504

கந்தர்ைதகொட்ணட

1505

இலுப்பூர்

1506

கறம்பக்குடி

1507

குளத்தூர்

1508

ைைதைல்குடி

1509

தபொன்னைரொைதி

1510

திருையம்

1511

விரொலிைணை

1512

இரொைநொதபுரம்

1601

கடைொடி

1602

கமுதி

1603

கீழக்கணர

1604
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இரொணிப்தபட்ணட

தெைம்

சிைகங்ணக

ததன்கொசி

முதுகுளத்தூர்

1605

பரைக்குடி

1606

இரொஜசிங்கைங்கைம்

1607

இரொதைஸ்ைரம்

1608

திருைொடொணன

1609

இரொணிப்தபட்ணட

3501

அரக்தகொைம்

3502

ஆற்கொடு

3503

கைணை

3504

தநமிலி

3505

தெொளிங்கர்

3506

ைொைொஜொ

3507

தெைம்

1701

ஆத்தூர்

1702

எடப்பொடி

1703

கங்கைள்ளி

1704

கொணடயொம்பட்டி

1705

தைட்டூர்

1706

ஒைலூர்

1707

தபத்தநொயக்கன்பொணளயம்

1708

தெைம் ததற்கு

1709

தெைம் தைற்கு

1710

ெங்ககிரி

1711

ைொழப்பொடி

1712

ஏற்கொடு

1713

சிைகங்ணக

1801

ததைதகொட்ணட

1802

இணளயொன்குடி

1803

கொணளயொர்தகொவில்

1804

கொணரக்குடி

1805

ைொனொைதுணர

1806

சிங்கம்புைரி

1807

திருப்புைனம்

1808

திருப்பத்தூர்

1809

ததன்கொசி

3601

ஆைங்குளம்

3602

கணடயநல்லூர்

3603

ெங்கரன்தகொவில்

3604

தெங்தகொட்ணட

3605

சிைகிரி

3606
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தஞ்ெொவூர்

நீைகிரி

ததனி

திருைள்ளூர்

திருைண்ைொைணை

திருதைங்கடம்

3607

வீரதகரளம்புதூர்

3608

தஞ்ெொவூர்

1901

பூதலூர்

1902

கும்பதகொைம்

1903

ஒரத்தநொடு

1904

பொபநொெம்

1905

பட்டுக்தகொட்ணட

1906

தபரொவூரணி

1907

திருணையொறு

1908

திருவிணடைருதூர்

1909

உதகைண்டைம்

1301

குன்னூர்

1302

கூடலூர்

1303

தகொத்தகிரி

1304

குந்தொ

1305

பந்தலூர்

1306

ததனி

2001

ஆண்டிபட்டி

2002

தபொடிநொயக்கனூர்

2003

தபரியகுளம்

2004

உத்தைபொணளயம்

2005

திருைள்ளூர்

2101

ஆைடி

2102

கும்மிடிப்பூண்டி

2103

பள்ளிப்பட்டு

2104

தபொன்தனரி

2105

பூவிருந்தைல்லி

2106

ஆர்.தக. தபட்ணட

2107

திருத்தணி

2108

ஊத்துக்தகொட்ணட

2109

திருைண்ைொைணை

2201

ஆரணி

2202

தெங்கம்

2203

தெத்துப்பட்டு

2204

தெய்யொறு

2205

ஜமுனொைரத்தூர்

2206

கைெப்பொக்கம்

2207

கீழ்தபன்னொத்தூர்

2208

தபொளூர்

2209
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திருைொரூர்

தூத்துக்குடி

திருச்சிரொப்பள்ளி

திருதநல்தைலி

தண்டரொம்பட்டு

2210

ைந்தைொசி

2211

தைம்பொக்கம்

2212

திருைொரூர்

2301

குடைொெல்

2302

ைன்னொர்குடி

2304

நன்னிைம்

2305

நீடொைங்கைம்

2306

திருத்துணறப்பூண்டி

2307

ைைங்ணகைொன்

2308

தூத்துக்குடி

2401

ஏரல்

2402

எட்டயபுரம்

2403

கயத்தொறு

2404

தகொவில்பட்டி

2405

ஒட்டப்பிடொரம்

2406

ெொத்தொன்குளம்

2407

ஸ்ரீணைகுண்டம்

2408

திருச்தெந்தூர்

2409

விளொத்திகுளம்

2410

திருச்சிரொப்பள்ளி

2501

இைொல்குடி

2502

ைைச்ெநல்லூர்

2503

ைைப்பொணற

2504

ைருங்கொபுரி

2505

முசிறி

2506

ஸ்ரீரங்கம்

2507

ததொட்டியம்

2508

துணறயூர்

2509

திருச்சிரொப்பள்ளி தைற்கு

2510

திருச்சிரொப்பள்ளி கிழக்கு

2511

திருதைறும்பூர்

2512

திருதநல்தைலி

2601

அம்பொெமுத்திரம்

2602

தெரன்ைகொததவி

2603

ைொனூர்

2604

நொங்குதநரி

2605

பொணளயங்தகொட்ணட

2606

இரொதொபுரம்

2607

திணெயன்விணள

2608
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திருப்பத்தூர்

திருப்பூர்

தைலூர்

விழுப்புரம்

விருதுநகர்

திருப்பத்தூர்

3701

ஆம்பூர்

3702

நொட்றொம்பள்ளி

3703

ைொணியம்பொடி

3704

திருப்பூர்

3201

அவிநொசி

3202

தொரொபுரம்

3203

கொங்தகயம்

3204

ைடத்துக்குளம்

3205

ஊத்துக்குளி

3206

பல்ைடம்

3207

திருப்பூர் ைடக்கு

3208

திருப்பூர் ததற்கு

3209

உடுைணைப்தபட்ணட

3210

தைலூர்

2701

அணைக்கட்டு

2702

குடியொத்தம்

2703

கீ.ை.குப்பம்

2704

கொட்பொடி

2705

தபர்ைொம்பட்டு

2706

விழுப்புரம்

2801

தெஞ்சி

2802

கண்டொச்சிபுரம்

2803

ைரக்கொைம்

2804

தைல்ைணையனூர்

2805

திருதைண்தைய்நல்லூர்

2806

திண்டிைனம்

2807

ைொனூர்

2808

விக்கிரைொண்டி

2809

விருதுநகர்

2901

அருப்புக்தகொட்ணட

2902

கொரியொபட்டி

2903

இரொஜபொணளயம்

2904

ெொத்தூர்

2905

சிைகொசி

2906

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

2907

திருச்சுழி

2908

தைம்பக்தகொட்ணட

2909

ைத்திரொயிருப்பு

2910
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பிற்தெர்க்ணக-II

ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிகள் ததர்வு – IV
பகுதி - அ

கட்டொயத் தமிழ் தைொழித் தகுதி ைற்றும் ைதிப்பீட்டுத் ததர்விற்கொன பொடத்திட்டம்
(தைாள்குறி விைா வகைக்ைாை ேகைப்புைள்)
பத்தொம் ைகுப்புத் தரம்
பகுதி-அ
இலக் கணம்

1.

ப ொருத்துதல் – ப ொருத்தமொன ப ொருளைத் ததர்வு பெய் தல் , புகழ் ப ற் ற நூல் ,
நூலொசிரியர்.

2.

பதொடரும் பதொடர்பும் அறிதல் (i) இத்பதொடரொல் குறிக்க ் டும் ெொன் தறொர் (ii)
அளடபமொழியொல் குறிக்க ் டும் நூல் .

3.

பிரித்பதழுதுக.

4.

எதிர்ெ்பெொல் ளல எடுத்பதழுதுதல் .

5.

ப ொருந்தொெ் பெொல் ளலக் கண்டறிதல் .

6.

பிளழதிருத்தம் – ெந் தி ் பிளழளய நீ க்குதல் , ஒருளம
ன் ளம பிளழகளை
நீ க்குதல் , மரபு ் பிளழகை் ,
வழூஉெ் பெொற் களை நீ க்குதல் ,
பிறபமொழிெ்
பெொற் களை நீ க்குதல் .

7.

ஆங் கிலெ் பெொல் லுக்கு தநரொன தமிழ் ெ ் பெொல் ளல அறிதல் .

8.

ஒலி தவறு ொடறிந் து ெரியொன ப ொருளை அறிதல் .

9.

ஓபரழுத்து ஒரு பமொழி உரிய ப ொருளைக் கண்டறிதல் .

10. தவர்ெ் பெொல் ளலத் ததர்வு பெய் தல் .
11. தவர்ெ்பெொல் ளலக்
பகொடுத்து,
விளனமுற் று,
விளனயொலளணயும் ப யர், பதொழிற் ப யளர உருவொக்கல் .

விளனபயெ்ெம் ,

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. தன் விளன,
பிறவிளன,
பெய் விளன,
வொக்கியங் களைக் கண்படழுதுதல் .

பெய ் ொட்டுவிளன

19. உவளமயொல் விைக்க ் ப றும் ப ொருத்தமொன ப ொருளைத் ததர்ந்பதழுதுதல் .
20. எதுளக, தமொளன, இளயபு இவற் றுை் ஏததனும் ஒன் ளற ததர்ந்பதழுதுதல் .
21.

ழபமொழிகை் .
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பகுதி-ஆ
இலக் கியம்
1.

திருக்குறை் பதொடர் ொன பெய் திகை் , தமற் தகொை் கை் , பதொடளர நிர ் புதல்
(இரு த்ளதந்து அதிகொரம் மட்டும் )
அன் பு,
ண்பு, கல் வி, தகை் வி, அறிவு, அடக்கம் , ஒழுக்கம் , ப ொளற, நட்பு,
வொய் ளம, கொலம் , வலி, ஒ ் புரவறிதல் , பெய் நன் றி, ெொன் றொண்ளம, ப ரியொளரத்
துளணக் தகொடல் , ப ொருை் பெயல் வளக, விளனத்திட் ம் , இனியளவ கூறல் ,
ஊக்கமுளடளம, ஈளக, பதரிந்து பெயல் வளக, இன் னொ பெய் யொளம, கூடொ நட்பு ,
உழவு.

2.

அறநூல் கை் – நொலடியொர், நொன் மணிக்கடிளக, ழபமொழி நொனூறு, முதுபமொழிக்
கொஞ் சி, திரிகடுகம் , இன் னொ 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 கொவியம் பதொடர் ொன பெய் திகை் ,
பதொடர்கை் .

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 ந் தம் – திருவிளையொடற்
புரொணம் – ததம் ொவணி – சீறொ ் புரொணம் பதொடர் ொன பெய் திகை் .

7.

சிற் றிலக்கியங் கை் :
திருக்குற் றொலக்குறவஞ் சி
–
கலிங் கத்து ் ரணி
–
முத்பதொை் ைொயிரம் ,
தமிழ் விடுதூது – நந் திக்கலம் கம் – முக்கூடற் ை் ளு – கொவடிெ்சிந்து –
முத்துக்குமொரெொமி பிை் ளைத் தமிழ் – இரொஜரொஜ தெொழன் உலொ –பதொடர் ொன
பெய் திகை் .

8.

மதனொன் மணியம் – ொஞ் ெொலி ெ தம் – குயில்
ொட்டு – இரட்டுற பமொழிதல்
(கொைதமக ் புலவர்) – அழகிய பெொக்கநொதர்
பதொடர் ொன பெய் திகை் .

9.

நொட்டு ் புற ் ொட்டு – சித்தர்

ொவளக, சிறந்த

ொ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 .
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பகுதி-இ
தமிழ் அறிஞர்களும் , தமிழ் த் ததொண்டும்
1.

ொரதியொர்,
ொரதிதொென் ,
நொமக்கல்
கவிஞர்,
கவிமணி
ததசிக
விநொயகனொர் பதொடர் ொன பெய் திகை் , சிறந் த 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 பதொன் ளம – தமிழ் பமொழியின்
பதொடர் ொன பெய் திகை் .

9.

உளரநளட – மளறமளல
நொட்டொர்,
ரொ.பி.தெது,
த ரொ.தனிநொயகம் அடிகை் ,
பதொடர் ொன பெய் திகை் .

சிற ் பு,

திரொவிட

பமொழிகை்

அடிகை் ,
ரிதிமொற் களலஞர், ந.மு.தவங் கடெொமி
திரு.வி.கல் யொண
சுந் தரனொர்,
ளவயொபுரி,
பெய் குதம் பி
ொவலர்
–
பமொழிநளட

10. உ.தவ.ெொமிநொதர், பத.ப ொ.மீனொட்சி சுந்தரனொர், சி.இலக்குவனொர் – தமிழ் ் ணி
பதொடர் ொன பெய் திகை் .
11. ததவதநய ் ொவொணர்
–
அகரமுதலி,
தமிழ் த்பதொண்டு பதொடர் ொன பெய் திகை் .

ொவலதரறு

ப ருஞ் சித்திரனொர்,

12. ஜி.யு.த ொ ் – வீரமொமுனிவர் தமிழ் த்பதொண்டு சிற ் புத் பதொடர்கை் .
13. தந் ளதப 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 ,
அன் னி ப ென் ட் அம் ளமயொர்.
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18. தமிழர் வணிகம் – பதொல் லியல் ஆய் வுகை் – கடற்
பெய் திகை் .

யணங் கை் – பதொடர் ொன

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 .
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பகுதி - ஆ
தபாது அறிவு

(பத்ோம் வகுப்புத் ேரம்)

(தைாள்குறி விைா வகைக்ைாை ேகைப்புைள்)
1. தபாது அறிவியல்
i.

தபரண்ைத்தின் இயல்பு – இயற்பியல் அளவுைளின் அளவீடுைள் – இயக்ைவியலில்
தபாது அறிவியல் விதிைள் – விகச, அழுத்ேம் ேற்றும் ஆற்றல் – அன்றாை வாழ்வில்
இயந்திரவியல் , மின்னியல் , ைாந்ேவியல், ஒளி, ஒலி, தவப்பம் ேற்றும் அணுக்ைரு
இயற்பியலின் அடிப்பகை தைாட்பாடுைளும் அேன் பயன்பாடுைளும்.

ii. ேனிேங்ைளும் தசர்ேங்ைளும், அமிைங்ைள்,
தபாருட்ைள், உரங்ைள், பூச்சிக்தைால்லிைள்,

ைாரங்ைள், உப்புைள், தபட்தராலிய

உதைாைவியல்

ேற்றும் உைவில்

ைைப்பைம்.

iii. உயிரியலின் முக்கிய தைாட்பாடுைள், உயிரிைங்ைளின் வகைப்பாடு, பரிைாேம்,
ேரபியல், உைலியல், ஊட்ைச்சத்து, உைல் ேைம் ேற்றும் சுைாோரம், ேனிேதோய்ைள்.

iv. சுற்றுப்புறச் சூழல் அறிவியல்.
2.

ேைப்பு நிைழ்வுைள்
i.

அண்கே நிைழ்வுைளின் தோகுப்பு – தேசியச் சின்ைங்ைள் – ோநிைங்ைள் குறித்ே
விவரங்ைள் – தசய்திைளில் இைம் தபற்ற சிறந்ே ஆளுகேைளும் இைங்ைளும் –
விகளயாட்டு – நூல்ைளும் ஆசிரியர்ைளும்.

ii. ேைன் சார் அரசுத் திட்ைங்ைள் – ேமிழ்ோடு ேற்றும் இந்தியாவின் அரசியல்
ைட்சிைளும் ேற்றும் ஆட்சியல் முகறைளும்.

iii. அறிவியல்

ேற்றும் தோழில் நுட்பத்தில் அண்கேக் ைாை ைண்டுபிடிப்புைள் –

புவியியல் அகையாளங்ைள் – ேற்தபாகேய சமூை தபாருளாோர பிரச்சிகைைள்.

3. புவியியல்
i.

புவி அகேவிைம் – இயற்கை அகேவுைள் – பருவேகழ, ேகழப் தபாழிவு, வானிகை
ேற்றும் ைாைநிகை – நீர் வளங்ைள் – ஆறுைள் – ேண், ைனிே வளங்ைள் ேற்றும்
இயற்கை வளங்ைள் – ைாடு ேற்றும் வை உயிரிைங்ைள் – தவளாண் முகறைள்.

ii. தபாக்குவரத்து – ேைவல் தோைர்பு.
iii. ேமிழ்ோடு ேற்றும் இந்தியாவில் ேக்ைள் தோகை அைர்த்தி ேற்றும் பரவல்.
iv. தபரிைர் – தபரிைர் தேைாண்கே – சுற்றுச்சூழல் – பருவநிகை ோற்றம்.
4. இந்தியாவின் வரைாறு ேற்றும் பண்பாடு
i.

சிந்து சேதவளி ோைரிைம் – குப்ேர்ைள், தில்லி சுல்ோன்ைள், முைைாயர்ைள் ேற்றும்
ேராத்தியர்ைள் – தேன் இந்திய வரைாறு .

ii. இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புைள், தவற்றுகேயில் ஒற்றுகே – இைம், தோழி,
வழக்ைாறு.
iii. இந்தியா ஒரு ேேச்சார்பற்ற ோடு.
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5. இந்திய ஆட்சியியல்
i. இந்திய அரசியைகேப்பு – அரசியைகேப்பின் முைவுகர – அரசியைகேப்பின்
முக்கிய கூறுைள் – ஒன்றியம், ைொநிைம் ேற்றும் யூனியன் பிதரேசங்ைள்.

ii. குடியுரிகே,

அடிப்பகை

உரிகேைள்,

அடிப்பகைக்

ைைகேைள்,

அரசின்

தேறிமுகறக் தைாட்பாடுைள்.

iii. ஒன்றிய நிர்வாைம், ஒன்றிய ோைாளுேன்றம் – ோநிை நிர்வாைம், ோநிை சட்ைேன்றம்
– உள்ளாட்சி அகேப்புைள், பஞ்சாயத்து ராஜ்.

iv. கூட்ைாட்சியின் அடிப்பகைத் ேன்கேைள்: ேத்திய – ோநிை உறவுைள்.
v. தேர்ேல் – இந்திய நீதி அகேப்புைள் – சட்ைத்தின் ஆட்சி.

vi. தபாது வாழ்வில் ஊழல் – ஊழல் ேடுப்பு ேைவடிக்கைைள் – தைாக்பால் ேற்றும் தைாக்
ஆயுக்ோ – ேைவல் அறியும் உரிகே – தபண்ைளுக்கு அதிைாரேளித்ேல் – நுைர்தவார்
பாதுைாப்பு அகேப்புைள் – ேனிே உரிகேைள் சாசைம்.
6. இந்தியப் தபாருளாோரம்
i.

இந்தியப் தபாருளாோரத்தின் இயல்புைள் – ஐந்ோண்டு திட்ை ோதிரிைள் – ஒரு
ேதிப்பீடு – திட்ைக்குழு ேற்றும் நிதி ஆதயாக்.

ii. வருவாய் ஆோரங்ைள் – இந்திய ரிசர்வ் வங்கி – நிதி ஆகையம் – ேத்திய ோநிை
அரசுைளுக்கிகைதயயாை நிதிப் பகிர்வு – சரக்கு ேற்றும் தசகவ வரி.
iii. தபாருளாோர தபாக்குைள் – தவகைவாய்ப்பு உருவாக்ைம், நிைச் சீர்திருத்ேங்ைள்
ேற்றும்

தவளாண்கே – தவளாண்கேயில் அறிவியல் தோழில் நுட்பத்தின்

பயன்பாடு – தோழில் வளர்ச்சி – ஊரை ேைன்சார் திட்ைங்ைள் – சமூைப் பிரச்சிகைைள்
– ேக்ைள் தோகை, ைல்வி, ேைவாழ்வு, தவகை வாய்ப்பு, வறுகே.
7. இந்திய தேசிய இயக்ைம்
i.

தேசிய ேறுேைர்ச்சி – ஆங்கிதையர் ஆட்சிக்கு எதிராை தோைக்ை ைாை எழுச்சிைள்
– இந்திய தேசிய ைாங்கிரஸ் – ேகைவர்ைள் உருவாேல் – பி.ஆர்.அம்தபத்ைர், பைத்சிங்,
பாரதியார், வ.உ.சிேம்பரைார், தந்ணத தபரியொர், ஜவஹர்ைால் தேரு, ரவீந்திரநொத்
தொகூர், கொைரொெர் , ேைாத்ோ ைாந்தி, தேௌைாைா அபுல் ைைாம் ஆசாத், இராஜாஜி,
சுபாஷ் சந்திர தபாஸ், முத்துதைட்சுமி அம்கேயார், மூவலூர் இராோமிர்ேம் ேற்றும்
பை தேசத் ேகைவர்ைள்.

ii. ேமிழ்ோட்டு விடுேகைப் தபாராட்ைத்தின் பல்தவறு நிகைைள் ேற்றும் இயக்ைங்ைள்.
8. ேமிழ்ோட்டின் வரைாறு, பண்பாடு, ேரபு ேற்றும் சமூை – அரசியல் இயக்ைங்ைள்
i. ேமிழ் சமுோய வரைாறு அது தோைர்பாை தோல்லியல் ைண்டுபிடிப்புைள், சங்ை
ைாைம் முேல் இக்ைாைம் வகரயிைாை ேமிழ் இைக்கியம்.
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ii. திருக்குறள்:
(அ) ேேச் சார்பற்ற ேனித்ேன்கேயுள்ள இைக்கியம்.

(ஆ) அன்றாை வாழ்வியதைாடு தோைர்புத் ேன்கே.
(இ) ோனுைத்தின் மீோை திருக்குறளின் ோக்ைம்.

(ஈ) திருக்குறளும் ோறாே விழுமியங்ைளும் – சேத்துவம், ேனிேதேயம்
முேைாைகவ.

(உ) சமூை அரசியல் தபாருளாோர நிைழ்வுைளில் திருக்குறளின் தபாருத்ேப்பாடு.
(ஊ) திருக்குறளின் ேத்துவக் தைாட்பாடுைள்.

iii. விடுேகைப் தபாராட்ைத்தில் ேமிழ்ோட்டின் பங்கு – ஆங்கிதையருக்கு எதிராை
தோைக்ை ைாை கிளர்ச்சிைள் – விடுேகைப் தபாராட்ைத்தில் தபண்ைளின் பங்கு.

iv. ேமிழ்ோட்டின் பல்தவறு சீர்திருத்ேவாதிைள், சீர்திருத்ே இயக்ைங்ைள்

ேற்றும்

ோற்றங்ைள்.
9. ேமிழைத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாைம்
i. சமூை நீதியும் சமூை ேல்லிைக்ைமும் சமூைப் தபாருளாோர தேம்பாட்டின்
மூைாோரங்ைள்.

ii. ேமிழைத்தின் ைல்வி ேற்றும் ேைவாழ்வு முகறகேைள்.

iii. ேமிழைப் புவியியல் கூறுைளும் தபாருளாோர வளர்ச்சியில் அவற்றின் ோக்ைமும்.
10. திறைறிவும் ேைக்ைைக்கு நுண்ைறிவும் (APTITUDE & MENTAL ABILITY)
i. சுருக்குேல் – விழுக்ைாடு – மீப்தபரு தபாதுக் ைாரணி – மீச்சிறு தபாது ேைங்கு
ii. விகிேம் ேற்றும் விகிோச்சாரம்.

iii. ேனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப்பு – தைாள்ளளவு – ைாைம் ேற்றும் தவகை.
iv. ேருக்ைக் ைாரைவியல் – புதிர்ைள் – பைகை – ைாட்சிக் ைாரைவியல் – எண்
எழுத்துக் ைாரைவியல் – எண் வரிகச.
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பிற்தெர்க்ணக-III
A SINGLE MEDICAL OFFICER
THE CIVIL MEDICAL BOARD

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY

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 affiliction 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
Inches

measurement

On full inspiration
in 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
Personal marks (at least two should be mentioned)

Signature:
Rank:
Designation:

Station:
Date:

State specific gravity
For Identification
1.
2.

President
Members (i)
(ii)
Station:
Date:

43
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 date of birth:
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)

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

Mother's age at
death and cause
of death

No. of sisters living,
their ages and
state of health

(2)

(3)

Mother's age, if
living
and state of
health
(1)

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

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

I declared 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.
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பிற்தெர்க்ணக-IV
EQUIVALENT QUALIFICATIONS FOR GOVERNMENT TECHNICAL
EDUCATION IN TYPEWRITING AND SHORTHAND

Name of the Course

Equivalent to Government
Technical Education conducted
by Director of Technical
Education, Tamil Nadu

Diploma in Commercial
Practice
[Certificate
issued by the Board of
Technical
Education,
Tamil Nadu]
Typewriting in English Lower
Pass in Part-II of the First
Grade
Year Diploma Course in
Commercial Practice
Pass in Typewriting and/or
Typewriting in English Higher
Shorthand examinations for
Grade
the Second Year Diploma
Course
in
Commercial
Shorthand in English Lower Grade
Practice
Pass in Typewriting and/or
Typewriting in English Higher
Shorthand examinations for
Speed
the Third and Final Year
Diploma
Course
in
Shorthand in English Higher Grade
Commercial Practice
Vocational
Course
in
“Office Secretaryship” of
the Tamil Nadu Higher
Secondary
Certificate
Examination.
Typewriting in English Higher
Typewriting English
Grade
Typewriting Tamil

Typewriting in Tamil Higher Grade

Shorthand English

Shorthand in English Lower Grade

Shorthand Tamil

Shorthand in Tamil Lower Grade

I.T.I[Stenography Trade]
Typewriting English
Shorthand English

Typewriting in English Lower
Grade
Shorthand in English Lower Grade

G.O.

G.O.Ms.No.1546,
Education
Department, Dated
14.10.1969.

G.O.Ms. No.1512,
Department of
Education in Science
and Technology,
dated 09.08.1983.
Letter
No.96971/HS.3/8322, Education
Department, dated
24.05.1988.
G.O.Ms. No.1711
[Labour],
Department of
Industries, Labour
and Co-operation,
dated 27.03.1966.
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பிற்தெர்க்ணக-V
ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிகள் ததர்வு – IV அடங்கிய பதவிகளுக்கொன
ததரிவு முணற குறித்த உத்ததெ கொை அட்டைணை

ை.எண்

நிகழ்வு

கொை ைரிணெ

1.

எழுத்துத் ததர்வு முடிவு தைளியீடு

அக்தடொபர் 2022

2.

ெொன்றிதழ் ெரிபொர்பிற்கு ெொன்றிதழ் பதிதைற்றம்

அக்தடொபர் 2022

3.

ெொன்றிதழ் ெரிபொர்ப்பு

நைம்பர் 2022

4.

கைந்தொய்வு

நைம்பர் 2022

தெயைொளர்

