தமிழ் ோடு அரசுப் பணியாளர்
நதர்வாறணயம்
விளம் பர எண்:605
அறிவிக்றக எண்:03/2022

ோள் : 23.02.2022

ஒருங் கிணைந்த குடிணைப் பைிகள் ததர்வு-II (தநர்முகத் ததர்வு பதவிகள் ைற் றுை்
தநர்முகத் ததர்வு அல் லாத பதவிகள் ) (ததாகுதி-II ைற் றுை் ததாகுதி-IIA) (பைி குறியீட்டு எை்.004)
பைிகளில் அடங் கிய கீழ் க்காணுை் பதவிகளுக்கான காலிப் பைியிடங் களில் தநரடி நியைனை்
தெய் வதற் கான எழுத்துத் ததர்விற் கு 23.03.2022 அன் று வணர இணைய வழி மூலை் ைட்டுதை
விை்ைப் பங் கள் வரதவற் கப் படுகின் றன.
எெ்ெரிக்ணக






ததர்வாணையத்தின்
ததரிவுகள்
அணனத்துை்
விை்ைப் பதாரரின்
தர வரிணெப் படிதய
தைற் தகாள் ளப் படுகின்றன.
தபாய் யான வாக்குறுதிகணளெ் தொல் லி, தவறான வழியில் தவணல வாங் கித் தருவதாகக் கூறுை்
இணடத்தரகர்களிடை்
விை்ைப்பதாரர்கள்
மிகவுை்
கவனைாக
இருக்குைாறு
எெ்ெரிக்கப் படுகின்றனர்.
இது தபான்ற தவறான ைற் றுை் தநர்ணையற் றவர்களால் விை்ைப் பதாரர்களுக்கு ஏற் படுை் எவ் வித
இழப் புக்குை் ததர்வாணையை் எந்தவிதத்திலுை் தபாறுப் பாகாது.
இணையவழி
விை்ைப் பத்தில்
குறிப் பிடப் படுை்
அணனத்துத்
தகவல் களுக்குை்
விை்ைப் பதாரதர முழுப் தபாறுப்பாவார். விை்ைப் பதாரர், ததர்விற் கு இணையவழியில்
விை்ைப் பிக்குை் தபாழுது, ஏததனுை் தவறு ஏற் படின், தாங் கள் விை்ைப் பித்த இணையெ்தெணவ
ணையங் கணளதயா, தபாதுெ் தெணவ ணையங் கணளதயா குற் ற ை் ொட்டக் கூடாது. விை்ைப் பதாரர்
பூர்த்தி தெய் யப் பட்ட இணையவழி விை்ைப் பத்திணன இறுதியாக ெைர்ப்பிக்குை் முன்னர், நன்கு
ெரிபார்த்த பின் னதர ெைர்ப்பிக்குைாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறார்.

1. ஒரு முறை பதிவு:
விண்ணப் பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற் று ஐம் பது மட்டும் ) செலுத்தி
தங் களது அடிப் படட விவரங் கடள இணையவழி நிரந்தரப் பதிவு மூலமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு
செய் து சகாள் ள வவண்டும் . இந்த நிரந்தர பதிவு முடறயில் பதிவு செய் த விண்ணப் பங் கள் பதிவு செய் த
நாளிலிருந்து 5 வருட காலங் களுக்கு செல் லத்தக்கதாகும் . அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டணத்டதெ்
செலுத்தி புதுப் பித்துக் சகாள் ள வவண்டும் . நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ணப் பமாக
கருதப் படமாட்டாது. தைலுை் விவரங் களுக்கு “விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் ” பத்தி-2-ஐ
காை்க)

2. பணியிடங் கள் பை் றிய விவரங் கள் :
அட்டவறண - I (நேர்முகத் நதர்வு பதவிகள்)
கீழ் க் கண்ட பதவிகளுக்கான ததரிவானது மூன்று ேிறைகளிை் ேறடதபறும்
(i) முதை் ேிறைத் நதர்வு (ii) முதன்றமத் நதர்வு மை் றும் (iii) நேர்முகத் நதர்வு
வ.
எண்.

பதவியின் தபயர் மை் றும் பதவிக்
குறியீட்டு எண்

1.

இளேிறை நவறைவாய் ப் பு அலுவைர்,
(மாை் றுத் திைனாளி அை் ைாதவர்)
தவணலவாய் ப் பு ைற் றுை் பயிற் சித்துணற
(தவணலவாய் ப் பு பிரிவு)
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1017)

2.

ேன்னடத்றத அலுவைர், சிணறகள் ைற் றுை்
சா்திருத்தப் பைிகள் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1023)

பணியின் தபயர்
தமிழ் நாடு
தபாது
ொர்நிணலப்
பைி
தமிழ் நாடு சிணற
ொர்நிணலப் பைி

காலிப்
சம் பள ஏை் ை
பணியிடங் களின்
முறை
எண்ணிக் றக
ரூ.36900135100/ேிறை-18
11

2

2
3.

4.

5.

6.

7.

8.

உதவி ஆய் வாளர், ததாழிலாளர் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்: 1068)

தமிழ் நாடு
ததாழிலாளர்
ொர்நிணலப் பைி

19

சார் பதிவாளர், ேிறை-II , பதிவுத் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1071)

தமிழ் நாடு பதிவு
ொர்நிணலப்
பைி

17

இளேிறை நவறைவாய் ப் பு அலுவைர்,
(மாை் றுத் திைனாளிகள் ), தவணலவாய் ப் பு
ைற் றுை் பயிற் சித்துணற (தவணலவாய் ப் பு
பிரிவு) (பதவிக் குறியீட்டு எை்:2203)

தமிழ் நாடு தபாது
ொர்நிணலப் பைி

8

சிைப் பு உதவியாளர், ஊழல் தடுப்பு ைற் றுை்
கை்காைிப் புத் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2265)

தமிழ் நாடு
அணைெ்சுப் பைி

1

தனிப் பிரிவு உதவியாளர், நுை்ைறிவு
பிரிவு, காவல் ஆணையர் அலுவலகை்
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2279)

தமிழ் நாடு
அணைெ்சுப் பைி

15

தனிப்
பிரிவு
உதவியாளர்,
குற் ற
புலனாய் வுத் துணற சிறப்புப் பிரிவு (ைாநில
நுை்ைறிவு பிரிவு) (பதவிக்
குறியீட்டு
எை்:3116)

தமிழ் நாடு
அணைெ்சுப் பைி

43

தமாத் தம்

ரூ.36900135100/ேிறை-18

116

அட்டவறண - II (நேர்முகத் நதர்வு அை் ைாத பதவிகள்)
கீழ் க் கண்ட பதவிகளுக்கான ததரிவானது இரண்டு ேிறைகளிை் ேறடதபறும்
(i) முதை் ேிறைத் நதர்வு (ii) முதன்றமத் நதர்வு
வ.
எண்
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

பதவியின் தபயர் மை் றும்
பதவிக் குறியீட்டு எண்
ேகராட்சி ஆறணயர், ேிறை-II, நகராட்சி
நிர்வாகத் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1092)
உதவிப் பிரிவு அலுவைர், தணலணைெ்
தெயலகை் (ெட்டை் ைற் றுை் நிதித்துணற
தவிர) (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1072)
உதவிப் பிரிவு அலுவைர்,
தெயலகை் (ெட்டத்துணற)
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1073)

பணியின் தபயர்
தமிழ் நாடு நகராட்சி
ஆணையர்
ொர்நிணலப் பைி

காலிப்
பணியிடங் களின்
எண்ணிக் றக

9

11

தணலணைெ்

உதவிப் பிரிவு அலுவைர், தணலணைெ்
தெயலகை் (நிதித்துணற)
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1074)
உதவிப் பிரிவு அலுவைர், தமிழ் நாடு
அரசுப் பைியாளர் ததர்வாணையை்
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2201)
முழு நேர விடுதிக் காப் பாளர் (ஆடவர்
விடுதி), டாக்டர். அை் தபத்கர் அரசு ெட்டக்
கல் லூரி, தென்ணன
(பதவிக் குறியீட்டு எை்.3216)
முதுேிறை ஆய் வாளர், கூட்டுறவு ெங் கத்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1014)

சம் பள
ஏை் ை
முறை

7
தமிழ் நாடு தணலணைெ்
தெயலகப் பைி

ரூ.36400134200/நிணல-16

7

9

தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
பைி

1

ரூ.35900131500
ேிறை-13

தமிழ் நாடு கூட்டுறவு
ொர்நிணலப் பைி

288**+3*

தணிக் றக
ஆய் வாளர்
(தணிக் றகப்
பிரிவு),
இந்து
ெைய
அறநிணலய
ஆட்சித்துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்: 1029)

ரூ.35600130800/நிணல-12

தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
பைி

29

உதவி ஆய் வாளர், உள் ளாட்சி நிதித்
தைிக்ணக துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்: 1069)

தமிழ் நாடு உள் ளாட்சி
நிதித் தைிக்ணக
ொர்நிணலப் பைி

38**

3
18.

19.

20.
21.

நமை் பார்றவயாளர்
/
இளேிறை
கண்காணிப் பாளர்,
தவளாை்ணை
விற் பணன ைற் றுை் தவளாை்
வைிகத்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1087)

தமிழ் நாடு
தவளாை்ணை
விற் பணன
ொர்நிணலப் பைி

றகத்தறி ஆய் வாளர், ணகத்தறி ைற் றுை்
துைிநூல்
துணற
(பதவிக்
குறியீட்டு
எை்:1868)
உதவியாளர், வருவாய் நிர்வாக ஆணையர்
அலுவலகை் (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1030)

தமிழ் நாடு ணகத்தறி
ைற் றுை் துைிநூல்
ொர்நிணலப் பைி
தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
பைி

1*

ரூ.35600130800/ேிறை-12

40**

4

ரூ.2060075900/ேிறை–10

வருவாய் துறையிை் கீழுள் ள மாவட்டங் களிை் வருவாய் உதவியாளர்
அரியலூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2120)

11

தென்ணன (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1033)

47**

தகாயை் புத்தூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1034)

19

கடலூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1035)

10

திை்டுக்கல் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1037)

2

ஈதராடு (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1038)

2

காஞ் சிபுரை் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1039)

22

தெங் கல் பட்டு (பதவிக்குறியீட்டு எை்:3217)

38**

கன்னியாகுைரி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1040)

8

கரூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1041)

10

கிருஷ்ைகிரி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2200)

20

ைதுணர (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1042)

5

நாகப் பட்டினை்
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:1043)
நாைக்கல் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1044)

13
2

தபரை் பலூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1046)

9

புதுக்தகாட்ணட (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1047)

2

இராைநாதபுரை் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1048)
தெலை் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1049)

தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
பைி

5
2

சிவகங் ணக (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1050)

2

தஞ் ொவூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1051)

2

நீ லகிரி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1045)

18

திருவள் ளூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1053)

26

திருப் பூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2202)

20

திருவாரூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1055)

15

தூத்துக்குடி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1056)

2

திருெ்சிராப் பள் ளி
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:1057)
திருதநல் தவலி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:1058)
ததன்காசி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:3218)
தவலூர்
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:1059)
ராைிப் தபட்ணட
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:3219)
திருப் பத்தூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:3220)
விழுப் புரை் (பதவிக்குறியீட்டு எை:1060)
கள் ளக்குறிெ்சி
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:3221)
விருதுநகர்
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:1061)
ையிலாடுதுணற
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:3222)

12
7
3
26
26
21
13
19
9
14
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22.

ஊரக வளர்சசி
் மை் றும் ஊராட்சித் துறை நகாட்டங் களிை் உதவியாளர்
அரியலூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2226)

6

தகாயை் புத்தூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2227)

26

கடலூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2228)

18

தர்ைபுரி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2229)

2

ஈதராடு (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2231)

13

காஞ் சிபுரை் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2232)

5

கன்னியாகுைரி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2233)

8

கிருஷ்ைகிரி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2235)

9

ைதுணர (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2236)

3

நாகப் பட்டினை்
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:2237)
நாைக்கல் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2238)

14

நீ லகிரி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2239)

13

தபரை் பலூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2240)

5

புதுக்தகாட்ணட (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2241)

13

தெலை் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2243)

12

சிவகங் ணக (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2244)

2

தஞ் ொவூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2245)

10

தூத்துக்குடி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2247)

4

திருெ்சிராப் பள் ளி
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:2248)
திருதநல் தவலி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2249)

5

திருப் பூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2250)

23.

4

தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
பைி

8
20

திருவள் ளூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2251)

25

திருவை்ைாைணல
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:2252)
திருவாரூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2253)

7

தவலூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2254)

17

ராைிப் தபட்ணட
(பதவிக்குறியீட்டு எை்:3223)
திருப் பத்தூர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:3224)

15

விழுப் புரை் (பதவிக்குறியீட்டு எை:2255)

13

விருதுநகர் (பதவிக்குறியீட்டு எை்:2256)

5

தெங் கல் பட்டு (பதவிக்குறியீட்டு எை்:3225)

15

கள் ளக்குறிெ்சி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:3226)

14

ததன்காசி (பதவிக்குறியீட்டு எை்:3227)

2

இயக்குநரகை் , ஊரக வளர்ெ்சி ைற் றுை்
ஊராட்சித் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2257)
வணிகவரித்துறை நகாட்டங் களிை் உதவியாளர்

4
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3

16

உதவியாளர், வைிகவரித் துணற
1*
தென்ணன (ததற் கு) தகாட்டை்
ரூ.20600தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2208)
75900/பைி
24.
உதவியாளர், வைிகவரித் துணற
ேிறை–10
திருதநல் தவலி தகாட்டை்
1*
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2214)
தமிழ் ோடு அறமச்சுப் பணி / தமிழ் ோடு நபரூராட்சிகள் சார்ேிறைப் பணி / தமிழ் ோடு கூட்டுைவு
தணிக் றக சார்ேிறைப் பணி / தமிழ் ோடு தபாது சார்ேிறைப் பணிகளிை் பை் நவறு துறைகளிலுள் ள
உதவியாளர்
25.
உதவியாளர், குடிணைப் தபாருள் வழங் கல் தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
61**+1*
ரூ.20600ைற் றுை் நுகர்தவார் பாதுகாப் புத் துணற
பைி
75900/(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1026)
ேிறை–10

5
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.

உதவியாளர், ததாழில் ைற் றுை் வைிகத்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1027)
உதவியாளர், ேிை ேிர்வாகத் துறை
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1031)
உதவியாளர், நில சர்் திருத்தத் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்: 2204)
கணக் கர், கருவூலை் ைற் றுை் கைக்குத்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1062)
உதவியாளர்,
சிணறகள்
ைற் றுை்
சா்திருத்தப் பைிகள் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2205)
உதவியாளர், காவல் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2206)
உதவியாளர், ைருத்துவ ைற் றுை் ஊரக நலத்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:2207)
உதவியாளர்,
தபாக்குவரத்துத்
துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்: 2216)
உதவியாளர், பதிவுத் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2218)
உதவியாளர், பிற் படுத்தப் பட்தடார் நலத்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:2259)
தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
உதவியாளர், மீன்வளை் ைற் றுை் மீனவர்
பைி
நலத் துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:2261)
உதவியாளர், ததாழிலாளர் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2264)
உதவியாளர்
/
கணக் கர்
/
பண்டக
காப் பாளர்,
தவணலவாய் ப் பு
ைற் றுை்
பயிற் சித் துணற (பயிற் சி பிரிவு) (பதவிக்
குறியீட்டு எை்:2266)
உதவியாளர், தநடுஞ் ொணலத் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2268)
உதவியாளர், ஆவைக்காப் பகை் ைற் றுை்
வரலாற் று ஆராய் ெ்சித் துணற (பதவிக்
குறியீட்டு எை்:2269)
உதவியாளர், இந்து ெைய அறநிணலயத்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்: 2271)
உதவியாளர், ததசிய ைாைவர் பணடத்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:2272)
உதவியாளர், பள் ளி கல் வித் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2274)
உதவியாளர், ெமூக பாதுகாப் புத் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:2275)
உதவியாளர், ஊழல் தடுப் பு ைற் றுை்
கை்காைிப் புத் துணற (பதவிக் குறியீட்டு
எை்:2277)
உதவியாளர், வனத் துணற (பதவிக்
குறியீட்டு எை்:2278)
உதவியாளர், நகர்புற நில உெ்ெவரை் பு
ைற் றுை் நகர்ப்புற நிலவரித் துணற (பதவிக்
குறியீட்டு எை்:2281)
உதவியாளர், எழுது தபாருள் ைற் றுை்
அெ்ெகத் துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:2282)
உதவியாளர், நில அளணவ ைற் றுை் நிலவரித்
திட்டத் துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:2283)
உதவியாளர் / கணக் கர், பட்டு வளர்ெ்சித்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:3118)

50**+2*
2
7
570**+1*
40**+1*

233**+1*
464**
114**
18
16
35**
91**

146**

141**+2*
3
169**
27
438**
42**
4

25+1*
6

57**
3
29

51.

உதவியாளர்,
ததாழில் நுட்பக்
கல் வித்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:2263)

28

52.

உதவியாளர், ெர்க்கணரத் துணற (பதவிக்
குறியீட்டு எை்:3119)

7
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53.

54.

55.

56.

57.

உதவியாளர்,
அரசு
அலுவர்
பயிற் சி
நிணலயை் , பவானிொகர் (பதவிக் குறியீட்டு
எை்:3228)
தசயை் அலுவைர், ேிறை-II, தபரூராட்சிகள்
துணற (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1091)
இளேிறை கூட்டுைவு தணிக் றகயாளர்,
கூட்டுறவு தைிக்ணகத் துணற
(பதவிக் குறியீட்டு எை்: 1016)

தமிழ் நாடு
தபரூராட்சிகள்
ொர்நிணலப் பைி
தமிழ் நாடு கூட்டுறவு
தைிக்ணக
ொர்நிணலப் பைி

1

19

970**+2* பப
குணறவு
பைியிடங் கள்

ரூ.2060075900/ேிறை–10

தணிக் றக உதவியாளர், கைக்குப் பிரிவு,
தமிழ் நாடு தபாது
தநடுஞ் ொணலத் துணற (பதவிக் குறியீட்டு
4
ொர்நிணலப் பைி
எை்.1018)
தமிழ் ோடு தறைறமச் தசயைகப் பணி / தமிழ் ோடு சட்டப் நபரறவ தறைறமச் தசயைகப்
பணிகளிை் பை் நவறு துறைகளிலுள் ள நேர்முக எழுத்தர், சுருக்தகழுத்து தட்டச்சர்
நேர்முக எழுத்தர், தணலணைெ் தெயலகை்
(ெட்டை் ைற் றுை் நிதித்துணற தவிர)
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1078)

58.

நேர்முக எழுத்தர், தணலணைெ் தெயலகை்
(நிதித்துணற) (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1079)

59.

நேர்முக
எழுத்தர்,
தமிழ் நாடு
அரசுப்
பைியாளர்
ததர்வாணையை்
(பதவிக்
குறியீட்டு எை்:1082)
சுருக்தகழுத்து
தட்டச்சர்,
தணலணைெ்
தெயலகை் (தமிழ் நாடு ெட்டப் தபரணவ)
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1085)

60.

தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
பைி

48**+17*
தமிழ் நாடு
தணலணைெ்
தெயலகப் பைி
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ரூ.2060075900/ேிறை–10

தமிழ் நாடு
ெட்டப் தபரணவ
3
தணலணைெ்
தெயலகப் பைி
தமிழ் ோடு அறமச்சுப் பணி /தமிழ் ோடு தறைறமச் தசயைகப் பணி / தமிழ் ோடு சட்டப் நபரறவ
தறைறமச் தசயைகப் பணிகளிை் பை் நவறு துறைகளிலுள் ள உதவியாளர்
61.
திட்ட
இளேிறை
உதவியாளர்,
தமிழ் நாடு அணைெ்சுப்
தமிழ் நாடு ைாநில திட்டக் குழு
3
பைி
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1032)
62.
உதவியாளர்,
தணலணைெ்
தெயலகை்
(ெட்டை் ைற் றுை் நிதித்துணற தவிர)
118**+1*
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1075)
63.
உதவியாளர்,
தணலணைெ்
தெயலகை்
8
தமிழ் நாடு
(ெட்டத்துணற) (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1076)
தணலணைெ்
ரூ.2000064.
உதவியாளர்,
தணலணைெ்
தெயலகை்
தெயலகப் பைி
5
73700
(நிதித்துணற) (பதவிக் குறியீட்டு எை்:1077)
ேிறை–9
65.
உதவியாளர்,
தமிழ் நாடு
அரசுப்
பைியாளர் ததர்வாணையை்
104**
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1081)
66.
உதவியாளர்,
தணலணைெ்
தெயலகை்
(தமிழ் நாடு ெட்டப்தபரணவ)
3
தமிழ் நாடு
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1084)
ெட்டப் தபரணவ
தணலணைெ்
67.
கீழ் ேிறை எழுத்தர், தணலணைெ் தெயலகை்
தெயலகப் பைி
(தமிழ் நாடு ெட்டப் தபரணவ)
5
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1086)
தமாத்தம்

5413

(*முன்தகாைரப்பட்ட காலிப் பைியிடங் கள் )
**தைற் குறிப் பிட்ட பைியிடங் கள் அரொணை (நிணல) எை்.6, இணளஞர் நலன் ைற் றுை்
விணளயாட்டு தைை் பாட்டுத் (எஸ்1) துணற, நாள் 20.02.2019-இன் படி தகுதி வாய் ந்த விணளயாட்டு
வீரர்களுக்காக ஒதுக்கப் பட்ட 3% பைியிடங் கணள தவிர்த்து அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.
குறிப் பு:
குறிப் பிட்டு தொல் லபட்டிருந்தாலன்றி அறிவிக்கபட்ட காலிப் பைியிடங் களின் எை்ைிக்ணக
ததாரயைானதாகுை் [விண்ணப் பதாரர்களுக் கான அறிவுரரகள் பத்தி 11-A-ஐ காண்க].
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* முன்தகாணரப் பட்ட காலிப் பணியிடங் கள் பை் றிய விவரங் கள்
Sl.
No.

Name of the Posts and Post Codes
Senior Inspector of Co-operative

1.

Tamil Nadu

Societies in Department of Co-operative
Societies (Post Code No:1014)

2.

Name of the Service

Co-Operative
Subordinate Service

Supervisor / Junior Superintendent in

Tamil Nadu Agricultural

Agricultural Marketing and Agri Business

Marketing Subordinate

Department (Post Code No:1087)
Protection Department

Tamil Nadu Ministerial
Service

(Post Code No:1026)
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Assistant

in

Industries

and

Commerce

Department (Post Code No:1027)
Accountant

in

Treasuries

and

3
BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MI/MD)-2
SC(G)(ASD/SLD/MI/MD)-1
BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MI/MD)-1

Service

Assistant in Civil Supplies and Consumer
3.

No. of Vacancies

Tamil Nadu Ministerial
Service

Accounts

Tamil Nadu Ministerial

Department (Post Code No:1062)
Assistant in the Department of Prisons and

Service
Tamil Nadu Ministerial

Correctional Services (Post Code No:2205)
Assistant in Police Department (Post Code
No:2206)
Assistant in Commercial Taxes, Chennai

Service
Tamil Nadu Ministerial
Service
Tamil Nadu Ministerial

(South) Division (Post Code No:2208)
Assistant in Commercial Taxes, Tirunelveli
Division (Post Code No:2214)
Assistant in Highways Department (Post Code

Service
Tamil Nadu Ministerial
Service
Tamil Nadu Ministerial

No:2268)
Assistant in Forest Department (Post Code

Service
Tamil Nadu Ministerial

No:2278)

Personal Clerk in Secretariat (other than Law and

Service

Tamil Nadu Secretariat

Finance Department) (Post Code No:1078)

Assistant in Secretariat (Other than Law and
Finance Department) (Post Code No:1075)

Service

Tamil Nadu Secretariat
Service

ABBREVIATIONS:
OBCM=Other
than
Backward
Classess
Muslim,
BCM=Backward Classess Muslim,
MBC/DC=Most
Backward
Classess
/
Denotified
Communities,
SC=Scheduled Caste,
ST=Scheduled Tribe, GT=General Turn

BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1
2
BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1
GT(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1
BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1
BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1
MBC/DC(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1
BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1
BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1
MBC/DC(G)(ASD/SLD/MD/MI)-2
BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1
17
ST(G)-7
BCM(G)-5
SC(G)(ORTHO)-1
MBC/DC(G)(BLIND)-1
MBC/DC(G)(DEAF)-1
BC(OBCM)(G)(BLIND)-1
BC(OBCM)(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1

MBC/DC(G)(ASD/SLD/MD/MI)-1

ABBREVIATIONS:
ASD=Autism Spectrum Disorder
SLD=Specific Learning Disability
MD=Multiple Disability
MI=Mental Illness
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3. காலிப் பணியிடங் களுக் கான பகிர்மானப் பட்டியை் :
இடஒதுக்கீட்டிற் கான

விதிகள்

இத்ததரிவிற் கு

தபாருந்துை் .

இத்ததரிவிற் கான

காலிப் பைியிடங் களுக்கான பகிர்ைானப் பட்டியல் பின் னர் அறிவிக்கப் படுை் .

குறிப் பு:(i)

காலிப் பைியிடங் கள்

பகிர்வானது 2021-ஆை்

ஆை்டு தமிழ் நாடு ெட்டை்

8 ததாடர்பாக

தமிழ் நாடு அரசு தாக்கல் தெய் த தைல் முணறயீட்டுக்கான தனி சிறப் பு விடுப் பு ைனு [SLP] மீதான
ைாை்புமிகு இந்திய உெ்ெ நீ திைன்றத்தின் இறுதி உத்தரவுகளின் முடிவுகளுக்கு உட்பட்டது.
(ii)

ைாை்புமிகு இந்திய உெ்ெ நீ திைன்றத்தில் நிலுணவயில் உள் ள தைதல கூறப் பட்ட சிறப் பு விடுப் பு
ைனுவின் மீது எடுக்கப் படுை் இறுதி உத்தரவுக்கு உட்பட்டு MBC (V), MBC-DNC ைற் றுை் பிற MBC
ததாடர்பான தகவல் கள் இணையவழி விை்ைப்பத்தில் தபறப் படுை் .

4. முக்கியமான ோட்கள் மை் றும் நேரம் :
அறிவிக்ணக நாள்
இணையதளை்

23.02.2022
மூலை்

விை்ைப் பங் கள்

23.03.2022

ெைர்ப்பிப் பதற் குரிய கணடசி நாள்

முற் பகல் 9.30 ைைி
முதல் நிணலத் ததர்வு நணடதபறுை் நாள் ைற் றுை் தநரை்

21.05.2022 மு .ப

முதல் பிற் பகல் 12.30
ைைி வணர

முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வு நணடதபறுை் நாள் ைற் றுை்

முதல் நிணலத் ததர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப் பட்ட

தநரை்

பின் னர் தவளியிடப் படுை் .

குறிப் பு:
இத்வதர்வின் செயல் பாடுகளுக்கான உத்வதெ காலநிர்ணயம்

சதாடர்பாக

பிற் சேர்க்ரக–VI-ஐ

காண்க.

5. தகுதிகள் :
(அ) வயது வரம் பு (01.07.2022 அன்றுள் ளபடி)
[நேர்முகத் நதர்வு பதவிகள் மை் றும் நேர்முகத் நதர்வு அை் ைாத பதவிகள் ]
அதிகபட்ச வயது வரம் பு

வ.
எண்.

1.

பதவியின் தபயர்

அறனத்து

குறைே் தபட்ச
வயது வரம் பு
(அறனவருக் கும் )

“ஏறனநயார்”
(அதாவது ஆ.தி.,
ஆ.தி(அ), ப.ப.,
மி.பி.வ., / சீ.ம.,
பி.வ.(இஅ) மை் றும்
பி.வ.(இ) ஆகிய
வகுப் பிறனச்
சாராதவர்கள் )

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப.,
மி.பி.வ., / சீ.ம.,
பி.வ.(இஅ), பி.வ.(இ)
மை் றும் அறனத்து
வகுப் பிறனச் சார்ே்த
ஆ.வி.

பதவிகளுக் கும்

(ேன்னடத்றத

அலுவைர்,

சிணறகள்

ைற் றுை்

சா்திருத்தப் பைிகள்

18 வயது

துணற

தவிர)
2.

சார்

பதிவாளர்,

ேிறை-II

பதிவுத் துணற
3.

ேன்னடத்றத
சிணறகள்

32* வயது
20 வயது

அலுவைர்,
ைற் றுை்

சா்திருத்தப் பைிகள் துணற

22 வயது

அதிகபட்ெ வயது
வரை் பு இல் ணல
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குறிப் பு:
i) *அரோரண (நிரை) எண்.91, மனிதவள சமைாண்ரம (எஸ்) துரற, நாள் 13.09.2021-ன் படி
அதிகபட்ச வயது உே்ே வரம் பு 30 ஆண்டுகளிலிருந் து 32 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப் படுகிறது.
ii) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மற் றும் பி.வ.(இ) தவிர“ஏடனவயார்” மாநில, மத்திய
அரசில் ஐந்தாண்டுகள் அல் லது அதற் கு வமற் பட்டு முடறயான பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர்
இப் பதவிக்குரிய

வயது

வரம் பிற் குள்

இருந்தாலும் ,

இப் பதவிக்கு

விண்ணப் பிக்கத்

தகுதியற் றவர்கள் ஆவார்கள் .
தைலுை் விவரங் களுக்கு விண்ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத் தி 3(F), தமிழ் நாடு
அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ஐ காண்க.
வயது வரம் புே் ேலுரக
(i) நிர்ணயிக் கப் பட்ட குரறபாடுரடய மாற் றுத் திறனாளிகள் (ஏறனநயார்)நிர்ணயிக்கப் பட்ட

வயது

வரம் பிற் கு

வமல்

பத்தாண்டு

வடர

வயதுவரம் புெ் ெலுடக

சபறத்

தகுதியுடடயவராவார்கள்
[தமிழ் நாடு

அரசுப் பணியாளர்கள்

(பணி

நிபந்தணனகள் )

ேட்டம்

2016,

பிரிவு

64-ை்

குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
(ii) முன்னாள் இராணுவத்தினருக் கு (ஏறனநயார்)
அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மற் றும் பி.வ.(இ) தவிர ஏடனய வகுப் பிடனெ்
ொர்ந்தவர்களுக்கு 50 வயது வடர ெலுடக வழங் கப் படும் .
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 63 மை் றும்
அரசாறண (ேிறை) எண்.91, மனித வள நமைாண்றம (எஸ்) துறை, ோள் 13.09.2021-இை்
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
ஆ) ஏற் கனவவ ஏவதனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் வதர்ந்சதடுக்கப் பட்ட முன்னாள்
இராணுவ விண்ணப் பதாரர், முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுடகடய மீண்டும்
சபற முடியாது.
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)-இை்
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
விளக் கம் :“உெ்ெ வயது வரம் பு இல் டல” என்பது விண்ணப்பதாரர் விளம் பர அறிவிக்டக சவளியிடப் பட்ட
நாளன்வறா / பதவிக்கு சதரிவு செய் யப் பட்ட நாளன்வறா மற் றும் பதவியில் அமர்த்தப் பட்ட நாளன்வறா
60 வயதிடன பூர்த்தி செய் திருக்ககூடாது.
(ஆ) கை் வித் தகுதி (23.02.2022 அன்றுள் ளபடி)
விை்ைப் பதாரர்கள்
கல் வித்தகுதியிணன

கீழ் க்குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

பல் கணலக்கழக

ைானியக்

கல் வித்தகுதி
குழுவால்

அல் லது

அதற் கு

அங் கீகரிக்கப் பட்ட

இணையான

ஏததனுை்

ஒரு

பல் கணலக்கழகத்தில் பயின்றிருத்தல் தவை்டுை் . [அரசாறண (ேிறை) எண். 139, பணியாளர் மை் றும்
ேிர்வாக சீர்திருத்த (எம் ) துறை, ோள் 07.10.2009-ன் படி (இறணப் பு-V), ததாழிை் கை் வியிை் (Professional
degree) பட்டம் தபை் ை விண்ணப் பதாரர்கள் , உதவிப் பிரிவு அலுவைர், தறைறமச் தசயைகம் (ேிதித்
துறை), உதவிப் பிரிவு அலுவைர், தறைறமச் தசயைகம் (சட்டத்துறை) மை் றும் இளேிறை கூட்டுைவு
தணிக் றகயாளர், கூட்டுைவு தணிக் றக துறை ஆகிய பதவிகள் தவிர ஏறனய பதவிகள் அறனத்திை் கும்
விண்ணப் பிக் க தகுதியுறடயவர்]

10
நேர்முகத் நதர்வு பதவிகள்
Sl.

Name of the Post

No.
1.

இளேிறை நவறைவாய் ப் பு
அலுவைர், (ைாற் றுத் திறனாளி
அல் லாதவர்) தவணலவாய் ப் பு
ைற் றுை் பயிற் சித்துணற
(தவணலவாய் ப் பு பிரிவு)

2.

ேன்னடத்றத அலுவைர்,
சிணறகள் ைற் றுை்
சா்திருத்தப் பைிகள் துணற

3.

உதவி ஆய் வாளர், ததாழிலாளர்
துணற

Educational Qualification

Preferential Qualification

A degree in
Arts
or
Science
or
Commerce
or
B.O.L., of Annamalai University
or
B.B.A., of Madurai Kamarajar University
or
B.Litt., of Madras University
or
B.B.M.,
or
B.Litt., of Bharathiyar University
A degree of
Provided that other things being
B.A.,
equal preference shall be given to
or
persons
B.Sc.,
i) Who possess M.A., Degree in
or
Criminology or Sociology or a
B.Com.,
Degree
in
Sociology
or
or
Psychology
B.O.L., of Annamalai
or
University
ii) Who holds a Diploma in
or
Sociology or Psychology
in
B.B.A., of Madurai
addition to a Degree in any
Kamarajar University
subject other than Sociology or
or
Psychology
B.Litt., of Madras University
or
or
iii) Who has rendered Social
B.B.M.,
Welfare Work for a period of
or
not less than one year
B.Litt., of Bharathiyar
or
University
iv) Who possess a Diploma in
Social Work awarded by the
Madras School of Social Work
A degree in
Provided that other things being
Arts
equal preference shall be given to
or
candidates
Science
(i) Who possess the M.A., Degree
or
in Social Work
Commerce
or
or
(ii) Who possess
the Diploma
Engineering
awarded
by
the
Madras
or
School of Social Work.
B.O.L., of Annamalai
or
University
(iii) Who possess the M.A., Degree
or
in Applied Psychology of the
B.B.A., of Madurai
Sagar University.
Kamarajar University
or
or
(iv) Who has undergone the Diploma
B.Litt., of Madras University
Course of 2 years duration of
or
the
Institute
for
Labour
B.B.M.,
Welfare Workers, Bombay (or)
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or
B. Litt., of Bharathiyar
University

4.

சார் பதிவாளர், ேிறை-II , பதிவுத்
துணற

5.

இளேிறை

நவறைவாய் ப் பு

அலுவைர்,
திைனாளிகள் ),

(மாை் றுத்
தவணலவாய் ப் பு

ைற் றுை் பயிற் சித்துணற
(தவணலவாய் ப் பு பிரிவு)

The Xavier Labour Relation
Institute, Bihar
or
(v) Who has undergone the diploma
course of PSG School of Social
Work,
Coimbatore
on
Labour Specialisation or the Post
Graduate Diploma Course in
Social Services conducted by the
Institute of Social
Science,
Loyola College, Madras under
the direction
of
the
Indian Institute of Social Order,
Pune.
or
(vi) Who possess the Master’s
degree in Social Work (MSW)
of the University of Baroda.
or
(vii) Who
possess
a
Post
Graduate Diploma in Labour
Administration awarded
by
the
Tamil Nadu Institute of
Labour Studies.
or
(viii) Who possess a Post Graduate
Diploma
in
Personnel
Management,
Industrial
Relations and Labour Welfare
awarded
by
the
Madras
Productivity Council.
or
(ix) Who possess a P.G. Diploma in
Personnel Management and
Industrial
Relations,
conducted by the Madurai
Institute of Social Work,
Madurai.
or
(x) Who possess a M.A., Degree in
work Education awarded by the
University
of Madras.
or
(xi) Who are released Short Service,
Regular Commissioned Officers or
Emergency Commissioned
Officers or Other Ex-Servicemen
A Bachelor’s Degree of any
Provided that other things being
University
or
Institution
equal preference will be given to
recognised by the UGC for
persons who possess a B.L. degree
the purpose of its Grant.
in addition to the qualification
specified.
a)
A degree in
Arts
or
Science
or
Commerce
or
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B.O.L., of Annamalai University
or
B.B.A., of Madurai Kamarajar University
or
B.Litt., of Madras University
or
B.B.M.,
or
B.Litt., of Bharathiyar University
b) Differently Abled persons whose physical disability shall not be
less

than

40%.

Differently

Abled

person

who

applies

for

appointment to the post of Junior Employment Officer-Differently
Abled should produce at the time of certificate verification, a Medical
Certificate obtained from a Medical Officer of the rank not lower than
that of the Civil Assistant Surgeon showing the nature and degree
of his Physical impairment.
6.

சிைப் பு உதவியாளர், ஊழல் தடுப்பு

Educational Qualification

ைற் றுை் கை்காைிப் புத் துணற

Any Degree
and
Technical Qualification
Must have passed the Government Technical Examination in
Typewriting both by Higher / Senior Grade in Tamil and English

7.

தனிப்

பிரிவு

நுை்ைறிவு

உதவியாளர்,
பிரிவு,

Educational Qualification

காவல்

ஆணையர் அலுவலகை்

Preference will be given to those who

Any Degree

have passed Government Technical

Technical Qualification
Persons
pass

Examination

appointed should
the

Government

Technical Examination
Typewriting

by

in

Typewriting

and

Shorthand atleast by Lower / Junior
Grade.

in

Higher

/

Senior Grade within a period
of two years from the date of
his/her appointment unless
he/she has already passed
the said examination.
8.

தனிப் பிரிவு உதவியாளர், குற் ற

Educational Qualification

Preference will be given to those who

புலனாய் வுத் துணற சிறப்புப் பிரிவு

Any Degree

have passed Government Technical

(ைாநில நுை்ைறிவு பிரிவு)

Technical Qualification
Persons
pass

Examination

appointed should
the

Technical

Government

Examination

Typewriting

by

in

Higher

/

Senior Grade within a period
of two years from the date
of his / her appointment
unless he / she has already
passed
examination.

the

said

in

Typewriting

and

Shorthand atleast by Lower / Junior
Grade.
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நேர்முகத் நதர்வு அை் ைாத பதவிகள்
Sl.
No.
9

Name of the post
ேகராட்சி ஆறணயர், ேிறை-II,
நகராட்சி நிர்வாகத் துணற

10

உதவிப் பிரிவு அலுவைர்,
தணலணைெ் தெயலகை் (ெட்டை்
ைற் றுை் நிதித்துணற தவிர)

11

உதவிப் பிரிவு அலுவைர்,
தணலணைெ் தெயலகை்

Educational Qualification

Preferential Qualification

A Degree of any University or Institution recognised by the
University Grants Commission
(i) A Master's Degree; or
(ii) A Bachelor's Degree and a B.G.L Degree; or
(iii) A Bachelor's Degree with First Class in any one of the parts.
Provided that in the case of a candidate belonging to SC, SC(A),
ST, MBC/DC, BC (Other than BCM) and BCM it shall be sufficient if
he / she holds a Bachelor’s Degree.
B.L., Degree awarded by any University recognised by the
University Grants Commission.

(ெட்டத் துணற)
12

உதவிப் பிரிவு அலுவைர்,
தணலணைெ் தெயலகை்
(நிதித் துணற)

13

உதவிப் பிரிவு அலுவைர்,
தமிழ் நாடு அரசுப் பைியாளர்
ததர்வாணையை்

14

முழு நேர விடுதிக் காப் பாளர்
(ஆடவர் விடுதி),
டாக்டர். அை் தபத்கர் அரசு ெட்டக்
கல் லூரி, தென்ணன

15

முதுேிறை ஆய் வாளர், கூட்டுறவு
ெங் கத் துணற

16

தணிக் றக ஆய் வாளர்,
(தைிக்ணகப் பிரிவு) இந்து ெைய
அறநிணலய ஆட்சித் துணற

A Master’s Degree in Commerce or Economics or Statistics
or
A Bachelor’s Degree in Commerce or Economics or Statistics with a
pass in the final examination of the ICWAI.
(i)
A Master’s Degree; or
(ii)
A Bachelor’s Degree and a BGL Degree; or
(iii)
A Bachelor’s Degree with First Class in any one of the parts.
Provided that in the case of a candidate belonging to SC, SC(A),
ST, MBC/DC, BC (Other than BCM) and BCM it shall be sufficient if
he / she holds a Bachelor’s Degree.
i) A Bachelor’s Degree of any University recognised by the University
Grants Commission.
ii) Must be an Ex-serviceman who has worked in the Army in the
rank of Junior Commissioned Officer.
a)
A
Degree
of
any Provided that other things being
University or Institution equal, preference shall be given to
recognised by the University the candidates possessing such
Grants Commission or other qualification and in such order as
Educational
Institutions specified below:
established by an Act of i) M.A., Degree in Co-operation; or
Parliament or declared to be ii) M.Com., Degree with Co-operation
Deemed as University under
as one of the subjects; or
Section 3 of UGC Act, 1956. iii) B.A., Degree in Co-operation; or
or
iv) Higher Diploma in Co-operative
b) A Diploma in Rural
Management awarded by the
Services awarded by the
Natesan Institute of Co-operative
National Council of Rural
Management, Madras; or Institute
Higher Education.
of Co-operative Management,
or
Madurai.
c) A Diploma of Associate v) Diploma in Cooperative Business
Member of the Institute of
Management awarded by the
Chartered Accountants.
Vaikunta Mehta National Institute
of Cooperative Management,
Pune.
A Degree of B.A., or B.Sc., or B.Com., or B.O.L., of Annamalai
University or B.B.A., of Madurai Kamarajar University or B.Litt., of
Madras University or B.B.M., or B.Litt., of Bharathiyar University
Note:
Persons professing Hindu Religion alone are eligible to apply
for this post.

14
17

உதவி ஆய் வாளர், உள் ளாட்சி
நிதித் தைிக்ணக துணற

18

நமை் பார்றவயாளர் / இளேிறை
கண்காணிப் பாளர், தவளாை்ணை
விற் பணன

ைற் றுை்

தவளாை்

வைிகத் துணற

19

றகத்தறி

ஆய் வாளர்,

ணகத்தறி

ைற் றுை் துைிநூல் துணற

20

பல் தவறு வருவாய் அலகிலுள் ள
வருவாய் துணறயில் உள் ள

A Degree of B.A., or B.Sc., or B.Com., or B.O.L., of Annamalai
University
or
B.B.A., of Madurai Kamarajar University
or
B.Litt., of Madras University
or
B.B.M., or B.Litt., of Bharathiyar University
Any Degree

Provided that other things being
equal preference shall be given to
persons who have passed the
Government Technical Examinations
in Book-Keeping by Higher / Senior
Grade.
i)
Degree in B.A., or B.Sc., or B.Com., of any University
recognised by the University Grants Commission
or
ii)
A Diploma in Handloom Technology or Textile Technology or
Textile Processing or Manmade Fibre Technology awarded by
the State Board of Technical Education and Training in Tamil
Nadu
A Degree from any University recognised by the University Grants
Commission

வருவாய் உதவியாளர்கள்
21

(i) நேர்முக எழுத்தர், தணலணைெ்
தெயலகை் (ெட்டை் ைற் றுை்
நிதித்துணற தவிர)
(ii) நேர்முக எழுத்தர், தமிழ் நாடு
அரசுப் பைியாளர்
ததர்வாணையை்
(iii) சுருக்தகழுத்து தட்டச்சர்,
தணலணைெ் தெயலகை் ,
(தமிழ் நாடு ெட்டப் தபரணவ)

22

நேர்முக எழுத்தர், தணலணைெ்
தெயலகை் (நிதித் துணற)

Educational Qualification
Any Bachelor’s Degree
Technical Qualification
(i) Must have passed the Government Technical Examination in
Typewriting:both by Higher / Senior Grade in Tamil and English
and
(ii) Must have passed the Government Technical Examination in
Shorthand:both by Higher / Senior Grade in Tamil and English
Provided that if candidates with the qualifications referred to in
items (i) and (ii) above are not available, candidates who have
passed the following examinations in the order of preference
indicated below will be considered for selection namely: a. Government Technical Examination in Typewriting and Shorthand
in Tamil both by the Higher / Senior Grade and Typewriting and
Shorthand in English both by the Lower / Junior Grade.
b. Government Technical Examination in Typewriting and Shorthand
in English both by the Higher / Senior Grade and Typewriting and
Shorthand in Tamil both by the Lower / Junior Grade.
(iii) Certificate course in Computer on Office Automation awarded by the
Technical Education Department.
Note: Candidates who do not possess the qualification in “Computer
on Office Automation” conducted by the Technical Education
Department may also apply. If selected they should acquire such
qualification within the period of their probation.
Educational Qualification
A Bachelor’s Degree in Commerce or Economics or Statistics
Technical Qualification
(i) Must have passed the Government Technical Examination in
Typewriting:both by Higher / Senior Grade in Tamil and English and
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(ii) Must have passed the Government Technical Examination in
Shorthand:both

by

Higher

/

Senior

Grade

in

Tamil

and English

Provided that if candidates with the qualifications referred to in
items (i) and (ii) above are not available,

candidates who have

passed the following examinations in the order of preference
indicated below will be considered for selection namely:a. Government Technical

Examination

in

Typewriting

and

Shorthand in Tamil both by the Higher / Senior Grade and
Typewriting and Shorthand in English both by the Lower / Junior
Grade.
b. Government

Technical

Examination

in

Typewriting

and

Shorthand in English both by the Higher / Senior Grade and
Typewriting and Shorthand in Tamil both by the Lower/ Junior
Grade.
(iii) Certificate course in Computer on Office Automation awarded by the
Technical Education Department.
Note: Candidates who do not possess the qualification in “Computer
on Office Automation” conducted by the Technical Education
Department may also apply. If selected they should acquire such
qualification within the period of their probation.
23

கீழ் க் காணும் துறைகளிலுள் ள உதவியாளர்
குடிணைப்

தபாருள்

வழங் கல்

நுகர்தவார்

பாதுகாப் பு,

ைற் றுை்

ததாழில்

ைற் றுை்

வைிகை் , நில நிர்வாகை் , நிலெ் சர்திருத்தை் ,
சிணறகள்
காவல் ,

ைற் றுை்
ைருத்துவ

சா்திருத்தப் பைிகள் ,
ைற் றுை்

ஊரக

நலை் ,

தபாக்குவரத்து, பதிவு, ஊரக வளர்ெ்சி ைற் றுை்
ஊராட்சி,

வைிகவரி

(தகாட்டை் )

பிற் படுத்தப் பட்தடார் நலை் , மீன் வளை் ைற் றுை்

Any Bachelor’s Degree
Note:
Persons professing Hindu Religion alone are
eligible to apply for the post of Assistant in
Hindu Religious and Charitable Endowments
Department

மீனவர் நலை் , ததாழிலாளர், தநடுஞ் ொணல,
ஆவைக்காப் பகை்
ஆராய் ெ்சி,

இந்து

ைற் றுை்
ெைய

வரலாற் று

அறநிணலயங் கள் ,

ததசிய ைாைவர் பணட, பள் ளி கல் வி, ெமூக
பாதுகாப் பு,

ஊழல்

கை்காைிப் பு,

தடுப் பு

வனை் ,

ைற் றுை்

நகர்புற

நில

உெ்ெவரை் பு, எழுது தபாருள் ைற் றுை் அெ்சு,
நிலஅளணவ

ைற் றுை்

ததாழில் நுட்ப
பைியாளர்

கல் வி,

நிலவரித்

திட்டை் ,

தமிழ் நாடு

அரசுப்

ததர்வாணையை் ,

தணலணைெ்

தெயலகை் (ெட்டை் ைற் றுை் நிதி), தமிழ் நாடு
ெட்டப் தபரணவ,
நிணலயை்

அரசு

ஊழியர்கள்

பயிற் சி

பவானிொகர், ெர்க்கணர ைற் றுை்

வருவாய் நிர்வாகை்
24

கணக் கர்,

கருவூலை்

கைக்குத் துணற

ைற் றுை்

Any Bachelor’s degree
other things being equal preference shall be given to persons who
holds a degree in Commerce

16
25

உதவியாளர் / கணக் கர் /

Any Degree from any University recongnised by the University
Grants Commission

பண்டக காப் பாளர்,
தவணலவாய் ப் பு ைற் றுை் பயிற் சித்
துணற (பயிற் சிப் பிரிவு)
26
27

உதவியாளர் / கணக் கர்,
பட்டு வளர்ெ்சித் துணற
தசயை்
அலுவைர்,
தபரூராட்சிகள் துணற

A Degree from any University recognised by the University Grants
Commission
ேிறை-II,

University Grants Commission

28

திட்ட இளேிறை உதவியாளர்,
ைாநில திட்டக் குழு

29

தணிக் றக உதவியாளர்,
கைக்குப் பிரிவு, தநடுஞ் ொணலத்
துணற
இளேிறை கூட்டுைவு
தணிக் றகயாளர், கூட்டுறவு
தைிக்ணகத் துணற

30

31

A Degree of any University or Institution recognised by the
A Degree of B.A., or B.Sc., or B.Com., of any University
Degree in B.A. / B.Sc. / B.Com., preferably B.com

A Degree of B.B.M., or B.Com., or B.Com. (Computer Application)
or B.A. (Co-operation) or B.A. (Economics) or B.A. (Corporate
Secretaryship) or B.B.E. awarded by any University.

உதவியாளர், தணலணைெ்
தெயலகை் ( நிதித்துணற )

A Bachelor’s Degree in Commerce or Economics or Statistics of any
University or Institution recognised by the University Grants
Commission

32
33

உதவியாளர், தணலணைெ்
தெயலகை் (ெட்டத்துணற)

B.L., Degree awarded by any University recognised by the University
Grants Commission.

கீழ் ேிறை எழுத்தர், தணலணைெ்
தெயலகை் (தமிழ் நாடு
ெட்டப் தபரணவ)

B.A., B.Sc., or B.Com., of any University recognised by the
University Grants Commission

குறிப் பு
(i)

தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள் ) ெட்டம் 2016,
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு

இத்ததரிவிற் கு நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள

பிரிவு 25-ல்

கல் வித்தகுதியிணன

முணறதய 10-ஆை் வகுப் பு + 12-ஆை் வகுப் பு / பட்டயப் படிப் பு அல் லது இணைக்கல் வித்
தகுதி + இளங் கணலயில் பட்டை் + முதுகணலயில் பட்டை் என்று சபற் றிருக்க வவண்டும் .
நிர்ணயிக்கப் பட்ட

மற் றும்

முன்னுரிடம

அளிக்கப் படும்

கல் வித்

தகுதியிடன

இவ் வறிவிக்டகயின் நாளன்று அல் லது அதற் கு முன்னர் சபற் றிருத்தல் வவண்டும் .
(தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந் தரனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 20(4)
(iv)-இை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு).
(ii) நிர்ணயிக்கப் பட்ட கல் வித்தகுதிக்கு இடணயான கல் வித் தகுதியிடன

வகாரும்

விண்ணப் பதாரர்கள் குறிப் பிட்ட கல் வித் தகுதி இடணயானது என்பதற் கான ொன்டற
அரொடணயாக இவ் வறிவிக்டக வததியன் று அல் லது அதற் கு முன்னர் சபற் றிருத்தல்
வவண்டும் . அவ் வாறு சபற் றிருக்கவில் டலசயனில் விண்ணப் பதாரரின் விண்ணப் பம்
உரிய வழிமுடறகடள பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் . அறிவிக்டகயின் வததிக்குப்
பின் னர் இடணயான கல் வித் தகுதி என வழங் கப் பட்ட அரொடண ஏதும் ஏற் றுக்
சகாள் ளப் பட
அறிவுரரகள்

மாட்டாது.
பத்தி

வமலும்

9-ஐயும்

விவரங் களுக்கு

மை் றும்

விண்ணப் பதாரர்களுக் கான

அறிவிக் றகயிை்

இறணக் கப் பட்டுள் ள

ஏை் றுக்தகாள் ள மறுத்தை் (Disclaimer) காண்க].
(இ) தமிழ் தைாழியில் தகுதி:- விை்ைப்பதாரர்கள் தபாதுைான தமிழறிவு தபற் றிருக்கதவை்டுை் .
(தைலுை் விவரங் களுக்கு “விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் ” பத்தி 14(I)-ஐ காை்க)
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(ஈ) உடற் தகுதி ோன்றிதழ் :
பணி நியமனத்திற் காக சதரிவு செய் யப் படும் விண்ணப் பதாரர்கள் கீழ் குறிப் பிட்டுள் ள
தரத்தில்

உடற் தகுதிெ் ொன்றிதடழெ் ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் . மாதிரி படிவம்

பிற் சேர்க்ரக–IV-ை்

அறிவிக்டகயின்

இடணக்கப் பட்டுள் ளது. இெ்ொன்றிடன சதரிவு செய் யப் பட்ட வதர்வர், தனது

நியமன அலுவலரிடம் பணியில் வெரும் வபாது ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் .
வ.

பதவியின் தபயர்

உடற் தகுதிெ் ொன்றிதழ்

நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள

படிவை்

பார்ணவயின் தரை்

எை்.
1.

நன்னடத்ணத

அலுவலர்,

சிணறகள்

ைற் றுை்

சா்திருத்தப் பைிகள் துணற

சிணறகள்

ைற் றுை்

சா்திருத்தப் பைிகள்
தெயலாட்சி

பார்ணவ தரை் –I

துணற

பதவிகளுக்கு

நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள
படிவை்
2.
3.

முதுநிணல

ஆய் வாளர்,

தெயலாட்சி

பதவிகளுக்கு

கூட்டுறவு ெங் கத் துணற

நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள

நகராட்சி ஆணையர், நிணல-II,

படிவை்

பார்ணவ தரை் –III

நகராட்சி நிர்வாகத் துணற
4.

5.

இளநிணல

தவணலவாய் ப் பு

தெயலாட்சி

பதவிகளுக்கு

அலுவலர், (ைாற் றுத் திறனாளி

நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள

அல் லாதவர்)

படிவை்

தெயல்

அலுவலர்,

பார்ணவ

தரை் –III

அல் லது

அதற் கு தைை் பட்ட தரை்

நிணல-II,

தபரூராட்சிகள் துணற
6.

உதவி ஆய் வாளர்,

தெயலாட்சி

பார்ணவ

தரை் –II

ததாழிலாளர் துணற

நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள

பதவிகளுக்கு

அதற் கு

தைை் பட்ட

படிவை்

(நிறக்குருடு, ைாணல தநரக்
குருடு

அல் லது
தரை்

உணடய

விை்ைப் பதாரர்கள்
இப் பதவிக்கு
தகுதியற் றவர்களாவர்கள் )
7.
8.

ொர் பதிவாளர், நிணல-II,

தெயலாட்சி

ைற் றுை்

பதிவுத் துணற

அணைெ்சுப் பைி

தைற் பார்ணவயாளர் /

பைிகளுக்கு

இளநிணல கை்காைிப்பாளர்,

நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள

தவளாை்ணை விற் பணன

படிவை்

பார்ணவ தரை் –III

அல் லாத

ைற் றுை் தவளாை் வைிகத்
துணற
9.

ணகத்தறி ஆய் வாளர்,

தெயலாட்சி

ைற் றுை்

ணகத்தறி ைற் றுை் துைிநூல்

அணைெ்சுப் பைி

துணற

பைிகளுக்கு

குருடு

நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள

விை்ைப் பதாரர்கள்

படிவை்

இப் பதவிக்கு

அல் லாத

பார்ணவ தரை் –III
(நிறக்குருடு, ைாணல தநரக்
உணடய

தகுதியற் றவர்களாவர்கள் )
10.

பிற பதவிகளுக்கு

தமிழ் நாடு அணைெ்சுப் பைி,

பார்ணவ

தமிழ் நாடு

தணலணைெ்

அதற் கு தைை் பட்ட தரை்

தெயலக

பைிகளில்

அடங் கிய

தரை் -III

அல் லது

பதவிகளுக்கு

நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள
படிவை்
கை்பார்ணவ குணறபாடுணடய விை்ைப் பதாரர்கள் தகுதி வாய் ந்த கை் ைருத்துவ நிபுைரிடை்
(Specialist) கை்பார்ணவ தகுதிெ் ொன்றிதணழப் தபற் று ெைர்ப்பிக்க தவை்டுை் .
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6. (அ). கட்டணம் :அ)

ஆ)

இ)

பதிவுக் கட்டைை்
நிரந்தரப் பதிவுக்கட்டைை் (One Time Registration) (அரொணை (நிணல) எை்.32,
பைியாளர் (ை) நிர்வாக சர்திருத்தத்துணற, நாள்
01.03.2017-இன்
படி
திருத்தியணைக்கப் பட்டது)
குறிப் பு:
நிரந்தர பதிவில் பதிவு தெய் த நாளிலிருந்து ஐந்தாை்டுகள் முடிவுறாத
விை்ைப் பதாரர்கள் ,
இத்ததர்வுக்கான
நிரந் தர
பதிவுக்கட்டைை்
தெலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப் படுகின்றனர்.
முதல் நிணலத் ததர்வு
முதல் நிணலத் ததர்வுக்கு, கட்டைெ் ெலுணக தபற தகுதியுணடயவர்கள் தவிர
ஏணனதயார்,
இணையவழி
மூலை்
விை்ைப் பை்
ெைர்ப்பிக்குை் தபாது
கட்டாயைாக ததர்வுக்கட்டைை் தெலுத்த தவை்டுை் .
முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வு
முதல் நிணல ததர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப் பட்ட பின் னர், தமிழ் நாடு அரசுப்
பைியாளர் ததர்வாணையத்தின் குறுஞ் தெய் தி ைற் றுை் மின்னஞ் ெல் மூலை்
தகவல்
தபறப் பட்டவுடன்,
முதன்ணை
ததர்விற் கு
அனுைதிக்கப் படுை்
விை்ைப் பதாரர்களில் ததர்வு கட்டை ெலுணக தபற் தறார் தவிர ஏணனதயார்
முதன்ணை ததர்விற் கான கட்டைத்ணத தெலுத்த தவை்டுை் .

ரூ.150/-

ரூ.100/-

ரூ.150/-

குறிப் பு
(1) விண்ணப் பதாரர் தங் களுடடய ஒரு முடறப் பதிவுடன் (OTR) ஆதார் எண்டண இடணப் பது
கட்டாயமாகும் . “விண்ணப் பதாரர்களுக் கான விதிமுரறகளிை் ” உள் ள பத்தி 2(B)-ஐ
காண்க.
(2) ஒருமுடறப்பதிவு என்பது பதிவு செய் தநாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வடரசெல் லுபடியாகும் .
ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த பின் னர், விண்ணப்பதாரர், ஒருமுடறப் பதிவிடன (One Time
Registration), அதற் காக நிர்ணயிக்கப் பட்ட கட்டணத்திடனெ் செலுத்தி கட்டாயம் புதுப் பித்துக்
சகாள் ள வவண்டும் . விண்ணப் பதாரர் வதர்வு எழுத விரும் பும் ஒவ் சவாரு வதர்விற் கும் ,
தனித்தனிவய இடணயவழியில் விண்ணப் பிக்க வவண்டும் . [விண்ணப் பதாரர்களுக் கான
விதிமுரறகளிை் ” உள் ள பத்தி 2(C)-ஐ காண்க].
(3) நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய் து பதிவுக்கட்டணமான ரூ50/- 01.03.2017-க்கு முன்
செலுத்தி
தற் வபாது அனுமதிக்கப் பட்ட நிடலயில் உள் ள மற் றும் 01.03.2017-க்கு பின் ரூ.150/- செலுத்தி
நிரந்தர பதிவிடன செய் தவர்கள் பதிவுக் கட்டணம் செலுத்த விலக்களிக்கப் படுவார்கள் .
(ஆ) சதர்வுக் கட்டணே் ேலுரக:வரக
1) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிடர் (அருந் ததியர்),

ேலுரக
கட்டணம் சேலுத்தத் சதரவயிை் ரை

2) பழங் குடியினர்
3) மிகவும் பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர் /
சீர்மரபினர்

கட்டணம் சேலுத்தத் சதரவயிை் ரை
மூன்று முரற மட்டும் கட்டணம் சேலுத்தத்
சதரவயிை் ரை

4) இஸ்ைாமியரை் ைாத பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப் பினர் / பிற் படுத்தப் பட்ட இஸ்ைாமிய
வகுப் பினர்
5) முன்னாள் இராணுவத்தினர்

மூன்று முரற மட்டும் கட்டணம் சேலுத்தத்
சதரவயிை் ரை

6) நிர்ணயிக்கப் பட்ட குரறபாடுரடய
மாற் றுத்திறனாளிகள்
7) ஆதரவற் ற விதரவகள்

இரண்டு முரற மட்டும் கட்டணம்
சேலுத்தத் சதரவயிை் ரை.
கட்டணம் சேலுத்தத் சதரவயிை் ரை
கட்டணம் சேலுத்தத் சதரவயிை் ரை

குறிப் பு
1
முந்டதய விண்ணப் பங் களில் வகாரப் பட்ட இலவெ கட்டை ெலுணகயின் அடிப் படடயில் ,
சமாத்த வதர்வுக்கட்டண இலவெ வாய் ப் புகளின் எண்ணிக்டக கணக்கிடப் படும் .
2
விண்ணப் பதாரர் சபறும்
இலவெ
வாய் ப் புகளின்
எண்ணிக்டகயானது
சதரிவின்
எந்நிடலயிலும் வதர்வாடணயத்தால் ெரிபார்க்கப் படும் .
3
விண்ணப் பதாரர் தம் முடடய முந்டதய விண்ணப் பங் கள் சதாடர்பான தகவல் கடள
மடறத்து விண்ணப் பக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து கட்டணவிலக்குத் தவறாகக் வகாரும்
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பட்ெத்தில் ,
அவருடடய விண்ணப் பம் உரிய வழிமுணறகணளப் பின்பற் றியப் பிறகு
நிராகரிக்கப் படுவதுடன், வதர்வாடணயத்தால் நடத்தப் படும் வதர்வுகள் / சதரிவுகளில்
கலந்து சகாள் வதிலிருந்து ஒருவருடகாலத்திற் கு விலக்கி டவக்கப் படுவார்.
4
விண்ணப் பதாரர் வதர்வுக்கட்டணவிலக்கு சதாடர்பான இலவெ ெலுடகடயப் சபறுவதற் கு
“ஆம் ” அல் லது “இல் டல” என்ற விருப் பங் கடள கவனமாக
வதர்வு செய் யுமாறு
அறிவுறுத்தப் படுகிறார். விண்ணப் பம் சவற் றிகரமாக ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட பின் னர், சதரிவு
செய் யப்பட்ட விருப் பங் கடள மாற் றம் செய் யவவா, திருத்தம் செய் யவவா இயலாது.
5
விண்ணப் பதாரர், விண்ணப் பதாரர்களின் தன் விவரப் பக்கத்தின் Application History-ல்
வதான்றும் தகவல் கடளப் சபாருட்படுத்தாமல் வதர்வுக்கட்டணெ் ெலுடக இதுவடர
எத்தடன
முடறபயன்படுத்தப் பட்டுள் ளது
என்படத
தங் களின்
சொந்தநலன்
கருதிகணக்கிட்டு டவத்துக்சகாள் ளுமாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறார்.
6
கட்டணெ்ெலுடக வகாரி விண்ணப் பிக்கப் பட்ட விண்ணப் பமானது (விண்ணப் பிக்கப் பட்ட
பதவிகடளப் சபாருட்படுத்தாமல் ) விண்ணப் பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப் பட்ட சமாத்த
இலவெ வாய் ப் புகளின்
எண்ணிக்டகயிலிருந்து ஒருவாய் ப்பு குடறக்கப் பட்டதாகக்
கருதப் படும் .
7
அனுமதிக்கப் பட்ட அதிகபட்ெ இலவெவாய் ப் புகடள சபற் றுக்சகாண்ட விண்ணப் பதாரர் /
வதர்வுக்கட்டணெ் ெலுடகடய சபறவிரும் பாத விண்ணப்பதாரர் / வதர்வுக்கட்டணெ்
ெலுடகக்கு தகுதியற் ற விண்ணப் பதாரர் வதர்வுக்கட்டணெ் ெலுடக சதாடர்பான வகள் விக்கு
எதிராக “இல் டல” என்ற விருப் பத்திடன சதரிவு செய் யவவண்டும் . அவ் விண்ணப் பதாரர்
நிர்ணயிக்கப் பட்ட வதர்வுக்கட்டணம் செலுத்தும் முடற மூலம் வதடவயான கட்டணத்திடன
பின் னர் செலுத்தலாம் .
8
விண்ணப் பதாரர் நிர்ணயிக்கப் பட்ட வதர்வுக்கட்டணத்துடன்
குறித்த வநரத்திற் குள்
விண்ணப் பத்திடன ெமர்ப்பிக்கவில் டலசயன்றால் , விண்ணப் பம் உரிய வழிமுணறகணளப்
பின் பற் றியப் பிறகு நிராகரிக்கப் படும் .
(தைலுை் , ததர்வுக் கட்டைெ் ெலுணக ததாடர்பான விவரங் களுக்கு விை்ைப் பதாரர்களுக்கான
அறிவுணரகள் பத்தி 6-ஐக் காை்க)

7. சதர்வுக் கட்டணம் சேலுத்தும் முரற:



முதல் நிடலத் வதர்வுக் கட்டணம் ரூ.100/- ஐ (ரூபாய் நூறு மட்டும் ) இடணயவழியில் (இடணய
வங் கி, பற் று அட்டட, கடன் அட்டட) விை்ைப்பிக்க நிர்ையிக்கப் பட்ட இறுதிநாளிற் குள்
செலுத்த வவண்டும் .




விண்ணப் பதாரர்கள் வெடவக் கட்டணமும் வெர்த்து செலுத்த வவண்டும் .
விண்ணப் பதாரர்களின்
கட்டணெ் ெலுடகக்கான
தகுதியின்
வதர்வுக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு சபற முடியும் .

அடிப் படடயில் தான்



இடணயவழியில் வதர்வுக் கட்டணம் செலுத்தாமல் , வநரடியாக செலுத்தும் வடரவு
காவொடல / அஞ் ெலக காவொடல வபான்றடவ ஏற் றுக்சகாள் ளப் படமாட்டாது. அத்தடகய
விண்ணப் பங் கள் நிராகரிக்கப் படும் .
(சதர்வு கட்டணம் சதாடர்பாக விண்ணப் பதாரர்களுக் கான விதிமுரறகளிை் ” பத்தி – 2(V) ஐ
காண்க).

8. ேலுரககள் :
(i) ஆதிதிராவிடர்,

ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல்
பழங் குடியினர், மிகவும்
பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர் / சீர்மரபினர், பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர் (இசுலாமியர்
அல் லாவதார்), பிற் படுத்தப் பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர், ஆதரவற் ற விதடவ, முன்னாள்
இராணுவத்தினர், நிர்ணயிக்கப் பட்ட குடறபாடுடடய மாற் றுத் திறனாளிகள் மற் றும் பிற
வடகயிடனெ் ொர்ந்தவர்களுக்கான வயது / தகுதி மற் றும் கட்டணெ் ெலுடககள் குறித்த
விவரங் கள் “விண்ணப் பதாரர்களுக் கான விதிமுரறகள் ” பத்தி 3(D) 5 & 6 ஐக் காண்க.
(ii) வமவல குறிப்பிடப் பட்டுள் ள ெலுடகடய வகாரும் விண்ணப் பதாரர்கள் அதற் குரிய
ஆதாரங் கடள வதர்வாடணயம் வகாரும் வபாது ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் . ெமர்ப்பிக்கத்
தவறினால்
உரிய
வழிமுணறகணளப்
பின்பற் றியப்
பிறகு
விண்ணப் பம்
நிராகரிக்கப் படும் .
குறிப் பு:
முன்னாள்
இராணுவத்தினர்,
ஏசதனும்
ஒரு பிரிவு / பணியிை் அடங் கிய பதவிக் கு
சதர்ந்சதடுக் கப் பட்டு விட்டாை் , பின்னர், சவறு எந் த நியமன நிகழ் வுகளிலும் முன்னாள்
இராணுவத்தினர் என்ற ேலுரகரய சகார முடியாது. (தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி
நிபந்தணனகள் ேட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு)
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9. முதை் ேிறைத் நதா்வு, முதன்றமத் நதா்வு மை் றும் நேர்முகத்நதர்வுகளுக்கான திட்டம்
(நேர்முகத்நதர்வு பதவிகள் மை் றும் நேர்முகத்நதர்வு அை் ைாத பதவிகள் )
(அ) முதை் ேிறைத் நதா்வுக் கான திட்டம் (தகாள் குறி வறக)
அறனத்து
பாடம்

காை அளவு

அதிகபட்ச

பிரிவினருக் குமான

மதிப் தபண்

குறைே் தபட்ச தகுதி
மதிப் தபண்

முதை் ேிறைத் நதர்வு
(தகாள் குறிவறக)
தபாதுத்தமிழ் (பத்தாை் வகுப் புத்தரை் )
(100 தகள் விகள் )
+
தபாதுஅறிவு (பட்டப் படிப்புத்தரை் )
(75 தகள் விகள் )
திறனறிவுை் ைனக்கைக்கு நுை்ைறிவுை்
(பத்தாை் வகுப் புத் தரை் )
(25 தகள் விகள் )
தமாத்தம் - 200 வினாக் கள்

3 மணிநேரம்

300

90

(அை் ைது)
தபாது ஆங் கிலை் (பத்தாை் வகுப் புத்தரை் )
(100 தகள் விகள் )
+
தபாதுஅறிவு (பட்டப் படிப்புத்தரை் )
(75 தகள் விகள் )
திறனறிவுை் ைனக்கைக்கு நுை்ைறிவுை்
(பத்தாை் வகுப் புத் தரை் )
(25 தகள் விகள் )
தமாத்தம் - 200 வினாக் கள்

குறிப் பு:
(i)

வினாத்தாள் இரை்டு வணககணளக் தகாை்டது. அதாவது, வணக-1 தபாதுத் தமிழ் (100
வினாக்கள் ைற் றுை் தபாது அறிவு (75 வினாக்கள் ), திறனறிவுை் ைனக்கைக்கு நுை்ைறிவுை் (25
வினாக்கள் ). வணக-2-இல் தபாது ஆங் கிலை் (100 வினாக்கள் ) ைற் றுை் தபாது அறிவு (75
வினாக்கள் ), திறனறிவுை் ைனக்கைக்கு நுை்ைறிவுை் (25 வினாக்கள் ). தபாது அறிவு ைற் றுை்
திறனறிவுை்

ைனக்கைக்கு

விை்ைப் பதாரர்கள்

முதல்

நுை்ைறிவுை்
100

(75+25)

வினாக்களுக்கு

100

தபாதுத்

வினாக்கள்
தமிழ்

அல் லது

தவிர்த்து
தபாது

ஆங் கிலத்ணத தங் கள் விருப் பப் படி ததர்வு தெய் ய தவை்டுை் .
(ii)

தபாது அறிவு வினாத்தாள் தமிழ் ைற் றுை் ஆங் கிலத்திலுை் , தபாதுத் தமிழ் / தபாது ஆங் கில
வினாத்தாள் அந்தந்த தைாழிகளிலுை் இருக்குை் .
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(ஆ) முதன்றமத் நதா்வு மை் றும் நேர்முகத்நதர்வுகளுக் கான நதர்வுத் திட்டம்
முதன்றமத் நதா்வுக் கான திட்டம் (விரிே் துறரக் கும் வறக)
அறனத்து
பாடம்

காை அளவு

அதிகபட்ச

பிரிவினருக் குமான

மதிப் தபண்

குறைே் தபட்ச தகுதி
மதிப் தபண்

தாள் -I
கட்டாயத் தமிழ் தமாழி தகுதித் தாள்
(பத்தாம் வகுப் புத்தரம் )
(விரிே் துறரக் கும் வறக)
1. (அ)

தமிழிலிருந்து ஆங் கிலத்துக்கு
தைாழிதபயா்த்தல்

(ஆ) ஆங் கிலத்திலிருந் து தமிழுக்கு

3 மணிநேரம்

100

3 மணிநேரம்

300

40

தைாழிதபயா்த்தல்
2. சுருக்கி வணரதல்
3. தபாருள் உைா்திறன்
4. சுருக்கக் குறிப் பிலிருந் து விரிவாக்கை் தெய் தல்
5. திருக்குறள் ததாடர்பான கட்டுணர வணரதல்
6. கடிதை் வணரதல் (அலுவல் ொர்ந்தது)
7. தமிழ் தைாழியறிவு
தாள் -II
தபாதுஅறிவு

102

(பட்டப் படிப் புத்தரம் )
(விரிே் துறரக் கும் வறக)
நேர்முகத் நதர்வு மை் றும் ஆவணங் கள்

--

40

குறிப் பு:
1. தாள் –I-இல் குணறந்தபட்ெ ைதிப் தபை்கள் தபற் றால் ைட்டுதை தாள் -II விணடத்தாள் ைதிப் பீடு
தெய் யப்படுை் .
2. தாள் -I இல் உள் ள தமிழில் இருந்து ஆங் கிலத்திற் கு தைாழிதபயர்த்தல் குறித்த வினாக்கணளத் தவிர்த்து
ஏணனய அணனத்து வினாக்களுக்குை் தமிழில் ைட்டுதை விணடயளிக்க தவை்டுை் .
3. தாள் -II-ஐ முழுணையாக தமிழிதலா அல் லது முழுணையாக ஆங் கிலத்திதலா விணட அளிக்க தவை்டுை் .
4. தாள் -II-இல் தபறுை் ைதிப் தபை்கள் ைட்டுதை தநர்முக ததர்வுக்கான தரநிர்ையத்திற் கு கைக்கில்
தகாள் ளப் படுை் .
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இ) முதன்றமத் நதா்வு மை் றும் நேர்முகத்நதர்வு அை் ைாத பதவிகளுக்கான நதர்வுத்
திட்டம்
முதன்றமத் நதா்வுக் கான திட்டம் (விரிே் துறரக் கும் வறக)
அறனத்து
பாடம்

காை அளவு

அதிகபட்ச

பிரிவினருக் குமான

மதிப் தபண்

குறைே் தபட்ச தகுதி
மதிப் தபண்

தாள் -I
கட்டாயத் தமிழ் தமாழி தகுதித் தாள்
(பத்தாம் வகுப் புத்தரம் )
(விரிே் துறரக் கும் வறக)
1. (அ)

தமிழிலிருந்து ஆங் கிலத்துக்கு
தைாழிதபயா்த்தல்

(ஆ) ஆங் கிலத்திலிருந்துதமிழுக்கு

3 மணிநேரம்

100

40

3 மணிநேரம்

300

90

தைாழிதபயா்த்தல்
2. சுருக்கி வணரதல்
3. தபாருள் உைா்திறன்
4. சுருக்கக் குறிப் பிலிருந் து விரிவாக்கை் தெய் தல்
5. திருக்குறள் ததாடர்பான கட்டுணர வணரதல்
6. கடிதை் வணரதல் (அலுவல் ொர்ந்தது)
7. தமிழ் தைாழியறிவு
தாள் -II
தபாதுஅறிவு
(பட்டப் படிப் புத்தரம் )
(விரிே் துறரக் கும் வறக)

குறிப் பு:
1. தாள் –I-இல் குணறந்தபட்ெ ைதிப் தபை்கள் தபற் றால் ைட்டுதை தாள் -II விணடத்தாள் ைதிப் பீடு
தெய் யப்படுை் .
2. தாள் -I இல் உள் ள தமிழில் இருந்து ஆங் கிலத்திற் கு தைாழிதபயர்த்தல் குறித்த வினாக்கணளத் தவிர்த்து
ஏணனய அணனத்து வினாக்களுக்குை் தமிழில் ைட்டுதை விணடயளிக்க தவை்டுை் .
3. தாள் -II-ஐ முழுணையாக தமிழிதலா அல் லது முழுணையாக ஆங் கிலத்திதலா விணட அளிக்க தவை்டுை் .
4. தாள் -II-இல் தபறுை் ைதிப் தபை்கள் ைட்டுதை தரநிர்ையத்திற் கு கைக்கில் தகாள் ளப் படுை் .

முதை் ேிறைத் நதர்வு மை் றும் முதன்றம எழுத்துத் நதர்வுக் கான திட்டம் மை் றும் பாடத் திட்டம்
நதர்வாறணயத்தின் இறணயதளமான “www.tnpsc.gov.in” மை் றும் இவ் வறிவிக் றகயின்
பிை் சந
் சர்றக-II-ை் தகாடுக் கப் பட்டுள் ளது.
ததர்வாணையை் நடத்துை் தபாட்டித் ததர்வுகளில் பங் தகற் குை் விை்ைப் பதாரர்கள் கணடபிடிக்க
தவை்டிய விதிமுணறகணள “விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் ” பத்தி 17-ல் காை்க.
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10. ததரிவு தசய் யும் முறை:
அ) நேர்முகத் நதர்வு அடங் கிய பதவிகள்
தநர்முகத் ததர்வு அடங் கிய பதவிகளுக்கான ததரிவு அட்டவணை-I-இல் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு
மூன்று நிணலகணள தகாை்டது. (i) விை்ைப் பதாரர்கணள முதன்ணை எழுத்துத் ததர்விற் கு
அனுைதிக்க நடத்தப் படுை் முதல் நிணலத் ததர்வு (ii) முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வு (iii) தநர்காைல் /
வாய் தைாழித் ததர்வு ைற் றுை் கலந்தாய் வு.
முதல் நிணலத்

ததர்வு,

முதன்ணை

எழுத்துத்

ததர்வுக்கான

விை்ைப் பதாரர்கணள

ததர்வு

தெய் வதற் கான ததர்வு ஆகுை் . முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கு அனுைதிக்கத் தகுதியானவர்களாக
அறிவிக்கப் படுை் விை்ைப் பதாரர்கள் தைது முதல் நிணலத் ததர்வில் தபற் ற ைதிப்தபை்கள் ,
அவர்களது

ததரிவுக்கான

தகாள் ளப் படைாட்டாது.

இறுதித்

தகுதிணய

முதன்ணை

முடிவு

எழுத்து

தெய் வதற் கு

கைக்கில்

ததர்வுக்கு

எடுத்துக்

அனுைதிக்கப் படுை்

விை்ைப் பதாரர்களின் எை்ைிக்ணக, அப் பதவிகளுக்கு நியைனை் தெய் யப் படவுள் ள தைாத்த
விை்ைப் பதாரர்களின் எை்ைிக்ணகணய தபான்று 10 ைடங் கு இருக்குை் . இது பைியிட
ஒதுக்கீட்டு

விதிணய

கருத்தில்

தகாை்டு

முடிவு

தெய் யப் படுை் .

எனினுை்

பைியிட

ஒதுக்கீட்டுக்குரிய ஒவ் தவாரு வகுப் பு பிரிவிலுை் 1:10 விதிப் படி முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கு
ததரிவு தெய் யப்படுவதற் குரிய இறுதி விை்ைப் பதாரர் தபற் ற அதத ைதிப்தபை்கணளப் தபற் ற
அணனத்து

விை்ைப் பதாரர்களுை்

முதன்ணை

எழுத்துத்

ததர்வுக்கு

அனுைதிக்கப் படுவர்.

இவ் வாறாக அனுைதிக்கப் படுதவரரின் எை்ைிக்ணக 1:10 விகிதத்ணத விட ெற் று கூடுதலாகவுை்
இருக்க தநரலாை் .
தநர்முகத் ததர்வு பதவிகளுக்கான இறுதித் ததரிவிற் கு விை்ைப் பதாரர்கள் முதன்ணை எழுத்துத்
ததர்வு, தாள் -II ைற் றுை் வாய் தைாழித் ததர்விலுை் தெர்ந்து தபற் ற தைாத்த ைதிப் தபை்களின்
அடிப் பணடயிலுை் ஒவ் தவாரு பதவிக்குை் , அலகிற் குை் தனித்தனியாக பைியிட ஒதுக்கீட்டு
விதிகளின்படி ததரிவு தெய் யப் படுவர்.
ஆ) நேர்முகத் நதர்வு அை் ைாத பதவிகள்
தநர்முகத் ததர்வு அல் லாத பதவிகளுக்கான ததரிவு அட்டவணை-II-இல் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு
இரை்டு நிணலகணள தகாை்டது. (i) விை்ைப்பதாரர்கணள முதன்ணை எழுத்துத் ததர்விற் கு
அனுைதிக்க நடத்தப் படுை்

முதல் நிணலத் ததர்வு (ii) முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வு ைற் றுை்

கலந்தாய் வு.
முதல் நிணலத்

ததர்வு,

முதன்ணை

எழுத்துத்

ததர்வுக்கான

விை்ைப் பதாரர்கணள

ததர்வு

தெய் வதற் கான ததர்வு ஆகுை் . முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கு அனுைதிக்கத் தகுதியானவர்களாக
அறிவிக்கப் படுை் விை்ைப் பதாரர்கள் தைது முதல் நிணலத் ததர்வில் தபற் ற ைதிப்தபை்கள் ,
அவர்களது

ததரிவுக்கான

தகாள் ளப் படைாட்டாது.

இறுதித்

தகுதிணய

முதன்ணை

முடிவு

எழுத்து

தெய் வதற் கு

கைக்கில்

ததர்வுக்கு

எடுத்துக்

அனுைதிக்கப் படுை்

விை்ைப் பதாரர்களின் எை்ைிக்ணக, அப் பதவிகளுக்கு நியைனை் தெய் யப் படவுள் ள தைாத்த
விை்ைப் பதாரர்களின் எை்ைிக்ணகணய தபான்று 10 ைடங் கு இருக்குை் . இது பைியிட
ஒதுக்கீட்டு

விதிணய

கருத்தில்

தகாை்டு

முடிவு

தெய் யப் படுை் .

எனினுை்

பைியிட

ஒதுக்கீட்டுக்குரிய ஒவ் தவாரு வகுப் பு பிரிவிலுை் 1:10 விதிப் படி முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கு
ததரிவு தெய் யப்படுவதற் குரிய இறுதி விை்ைப் பதாரர் தபற் ற அதத ைதிப்தபை்கணளப் தபற் ற
அணனத்து

விை்ைப் பதாரர்களுை்

முதன்ணை

எழுத்துத்

ததர்வுக்கு

அனுைதிக்கப் படுவர்.

இவ் வாறாயின் அனுைதிக்கப் படுதவரரின் எை்ைிக்ணக 1:10 விகிதத்ணத ெற் று கூடுதலாகவுை்
இருக்க தநரலாை் . இறுதித் ததரிவிற் கு விை்ைப் பதாரர்கள் முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வு, தாள் -IIஇல்

தபற் ற

ைதிப் தபை்களின்

அடிப் பணடயிலுை்

ஒவ் தவாரு

பதவிக்குை் ,

அலகிற் குை்

தனித்தனியாக பைியிட ஒதுக்கீட்டு விதிகளின்படி ததரிவு தெய் யப்படுவர்.
குறிப் பு:1. முதலிை் , முன்தகாணரப் பட்ட காலிப் பணியிடங் களுக்கு ததரிவு நமை் தகாள் ளப் படும்
[தமிழ் ோடு அரசுப் பணியாளர் (பணி ேிபே் தறனகள் ) சட்டம் , 2016 பிரிவு 27].
2.

இரண்டாவதாக, இடஒதுக் கீட்டு விதிகளின்படி ேடப் புக் காலிப் பணியிடங் களுக் கு
ததரிவு

நமை் தகாள் ளப் படும் .

அதறனத்

ததாடர்ே்து,

குறைவு

(Shortfall)

காலிப் பணியிடங் களுக்கும் ததரிவு நமை் தகாள் ளப் படும் .
3. தரவரிறசப் பட்டியைானது (முதன்றம எழுத்துத் நதர்வு மை் றும் வாய் தமாழித் நதர்வு
ஆகியவை் றிை் தபை் ை மதிப் தபண்கள் அடிப் பறடயிை் ) தயாரிக் கப் படும் . நேர்காணை்

24
பதவிக் கு

நதர்ே்ததடுக் கப் பட்ட

விண்ணப் பதாரர்கள்

நேர்காணை்

அை் ைாத

பணிகளுக் கு பரிசீலிக்கப் பட மாட்டார்கள் .
4. நேர்காணை் பதவிகளுக் கான நதர்றவ இறுதி தசய் த பிைகு, நேர்காணை் பதவிக் கு
நதர்ே்ததடுக் கப் பட்ட

விண்ணப் பதாரர்கறளத்

தவிர்த்து,

நேர்காணை்

அை் ைாத

பதவிகளுக் கான விண்ணப் பதாரர்கறளத் நதர்ே்ததடுப் பதை் காக புதிய தரவரிறசப்
பட்டியை் (முதன்றம எழுத்துத் நதர்விை் தபை் ை மதிப் தபண்கள் அடிப் பறடயிை் )
தயாரிக் கப் படும் . .
5.

நேர்காணை் பதவிகளுக் கான ததரிறவ இறுதி தசய் த பிைகு நேர்காணை் அை் ைாத
பதவிகளுக் கான ததரிவு நமை் தகாள் ளப் படும் .

(தைலுை் விவரங் களுக்கு “விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் ” பத்தி-18(A)-ணயக் காை்க)

11. நதர்வு றமயங் கள் :


முதல்

நிணலத்

ததர்வு

(தகாள் குறி

வணக)

நணடதபறுை்

ணையங் கள்

குறித்து

இவ் வறிக்ணகயின் பிை் நசர்க்றக–I-ல் குறிப் பிடப்பட்டுள் ளன.


முதன்ணை எழுத்துத்ததர்வு கீதழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ள ணையங் களில்
வ.எை்.

ததர்வு ணையை்

நணடதபறுை் .

ணைய எை்

1.

தென்ணன

0101

2.

சிதை் பரை்

0303

3.

தகாயை் புத்தூர்

0201

4.

காஞ் சிபுரை்

0701

5.

காணரக்குடி

1805

6.

ைதுணர

1001

7.

நாகர்தகாயில்

0801

8.

புதுக்தகாட்ணட

1501

9.

இராைநாதபுரை்

1601

10.

தெலை்

1701

11.

தஞ் ொவூர்

1901

12.

திருெ்சிராப் பள் ளி

2501

13.

திருதநல் தவலி

2601

14.

உதகைை்டலை்

1301

15.

தவலூர்

2701

16.

கிருஷ்ைகிரி

3101

17.

விழுப் புரை்

2801

18.

ஈதராடு

0601

19.

நாகப் பட்டினை்

1101

20.

திை்டுக்கல்

0501

குறிப் பு:
(i)

விை்ைப் பதாரர் ததர்வு எழுதுவதற் கு தைதல உள் ள ஏததனுை் இரை்டு ணையங் கணளத்
ததர்ந்ததடுக்க தவை்டுை் . விை்ைப் பதாரர்களுக்கு இந்த இரை்டு ைாவட்ட ணையங் களில்
ஒன்றில்

ததர்வு

ணையை்

ஒதுக்கப் படுை் .

இருப் பினுை் ,

ைாற் றுத்

திறனாளிகள்

விை்ைப் பதாரர்கள் ஒரு ைாவட்ட ணையத்ணத ததர்வு தெய் ய அனுைதிக்கப் படுவார்கள் .
[தைலுை் விவரங் களுக்கு விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் 2 (R)-ணயக் காை்க)
(ii)

ததர்வு ணையங் கணள ைாற் றக் தகாருை் தகாரிக்ணக ஏற் றுக்தகாள் ளப் படைாட்டாது. (தைலுை்
விவரங் களுக்கு “விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் 17(A) (ii)” ணயக் காை்க)

(iii)

ததர்வு

ணையங் களின்

எை்ைிக்ணகணயக்

கூட்டதவா

/

குணறக்கதவா

அல் லது

விை்ைப் பதாரர்கணள தவறு ணையங் களுக்கு ஒதுக்கீடு தெய் யதவா ததர்வாணையத்திற் கு
உரிணையுை்டு.
(iv)

முதல் நிணலத் ததர்வு / முதன்ணை எழுத்துத் ததர்வு / ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு / தநர்முகத் ததர்வு
ைற் றுை் கலந்தாய் வு ஆகியவற் றில் பங் தகற் க விை்ைப் பதாரர்கள்
தெலவில் வரதவை்டுை் .

தங் களது தொந்த
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12. (அ) பணி விவரங் கள் :
விண்ணப் பதாரர், இடணய வழியில் விண்ணப்பிக்கும் வபாது, இந்திய அரசின் அல் லது இந்தியாவில்
உள் ள ஒரு மாநில அரசின் பணியில் அல் லது உள் ளாட்சி அடமப் புகள் அல் லது பல் கடலக்கழகங் கள்
அல் லது இந்திய

இந்தியாவிலுள் ள

ஒரு மாநில அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ்

அடமக்கப் பட்டிருக்கும் அரசு ொர்புள் ள நிறுவனங் கள்

அரசின்

அல் லது

அல் லது சபாதுத்துடற நிறுவனங் களில்

நிரந்தரப் பணியில் அல் லது தற் காலிகப் பணியில் இருப் பின் , தங் களது பணி குறித்த விவரத்திடன
வதர்வாடணயத்திற் கு
மடறக்கும்

சதரிவித்தல்

பட்ெத்தில் ,

அவரது

வவண்டும் .

விண்ணப் பம்

விண்ணப் பதாரர்,
உரிய

பணி

வழிமுடறகடளப்

குறித்த

உண்டமடய

பின் பற் றியப்

பிறகு

நிராகரிக்கப் படும் . தடடயின்டமெ் ொன்றிதடழ தகாருை் பட்ெத்தில் விண்ணப் பதாரர் ெமர்ப்பிக்க
வவண்டும் .
[தைலுை்

விவரங் களுக்கு

விண்ணப் பதாரர்களுக் கான

அறிவுரரகள்

பத்தி

14(P)-ை்

குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
ஆ) குற் றவியை் வழக் குகள் / ஒழுங் கு நடவடிக்ரககள் சதாடர்பான உறுதிசமாழி
i.

இடணய

வழி

விண்ணப் பத்தில்

தன்மீதான

நிலுடவயிலுள் ள

குற் றவியல்

/

ஒழுங் கு

நடவடிக்டககள் பற் றி சதரிவித்துள் ள விண்ணப்பதாரர்கள் , அது சதாடர்பான முதல் தகவல்
அறிக்டகயின் நகடல / குற் றக் குறிப் பாடணயின் நகடல (வநர்வுக்வகற் ப) கண்டிப்பாகப்
பதிவவற் றம் / ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் . வகாரும் சபாழுது வமற் கண்ட ஆவணங் கடளெமர்ப்பிக்கத்
தவறும் பட்ெத்தில் விண்ணப் பம் உரிய வழிமுடறகடளப் பின் பற் றியப் பிறகு நிராகரிக்கப் படும் .
ii.

விண்ணப் பதாரர்கள் , தங் கள் மீதான குற் றவியல் நடவடிக்டககளில் குற் றத் தீர்ப்பு / ஒழுங் கு
நடவடிக்டககளில்

தண்டடண

விதிக்கப் பட்டது

சதாடர்பாக

தங் களது

இடணய

வழி

விண்ணப் பத்தில் சதரிவிப் பதுடன், வகாரும் வபாது சதாடர்புடடய நீ திமன்ற ஆடண அல் லது
ஒழுங் கு நடவடிக்டகயிலிருந்து விடுவிக்கப் பட்ட ஆடணயிடன பதிவவற் றம்

/ ெமர்ப்பிக்க

வவண்டும் . வமற் குறிப் பிட்ட ஆவணங் டள ெமர்ப்பிக்கத் தவறும் பட்ெத்தில் விண்ணப் பம் உரிய
வழிமுடறகடளப் பின் பற் றியப் பிறகு நிராகரிக்கப் படும் .
iii.

தடடயின் டமெ் ொன்றிதடழ ெமர்ப்பித்த பிறவகா அல் லது இடணய வழி விண்ணப் பத்திடனெ்
ெமர்ப்பித்த பிறவகா, நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுடமயாக நிடறவடடவதற் கு முன்
வடர உள் ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிடலயின் வபாதும் விண்ணப் பதாரர் மீது, ஏவதனும்
குற் றவியல் வழக்கு பதியப் பட்டிருந்தாவலா / ஒழுங் கு நடவடிக்டக

எடுக்கப் பட்டிருந்தாவலா,

அவர் குற் றத்தீர்ப்பு / தண்டடண ஏதும் சபற் றிருந்தாவலா, வதர்வாடணயத்தால் ஆவணங் கடளப்
பதிவவற் றம் / ெமர்ப்பிக்கக் வகாரும் நிடலயில் , விண்ணப் பதாரர்கள் அது குறித்த உண்டம
விவரங் கடள, வதர்வாடணயத்திற் குத் சதரிவித்தல் வவண்டும் . வமலும் , இந்த அறிவுடரயிடன
கடடபிடிக்கத்

தவறினால்

அத்தடகய

விண்ணப் பதாரர்களுடடய

விண்ணப் பம்

வதர்வாடணயத்தால் உரிய வழிமுடறகடளப் பின் பற் றி இரத்து செய் யப் பட்டு, ஓராண்டுக்கு
வதர்வு

எழுதுவதிலிருந்து

விலக்கி

டவக்கப் படுவர்.

[விண்ணப் பதாரர்களுக் கான

விதிமுரறகள் 14(S) உள் ளவாறு ]

வமற் கூறிய அறிவுறுத்தலில் ஏவதனும் விதி மீறப் பட்டால்
வழிமுடறகடளப் பின் பற் றிய பிறகு நிராகரிக்கப் படும் .

அவர்களது

விண்ணப் பம்

உரிய

13. சபாதுவான தகவை் கள் :
(A)

இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற் கு சபாருந்தும் .

(B)

தமிழ் வழிக் கை் வி மூைம் படித்த நபர்களுக் கு
i.

ii.

மாநிலத்தின்
கீழ் உள் ள பணிகளில் முன்னுரிடம அடிப் படடயில் நியமனம்
செய் யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)- ல் சொல் லப் படுவதாவது:
தமிழ் வழியிை் படித்த நபர் என்றாை் , மாநிைத்திை் சநரடி நியமனத்தின்
வாயிைாக
நிரப் பப் படும்
பதவிகளுக்கான
சிறப் பு
விதிகளிை்
பரிந் துரரக் கப் பட்ட கை் வித்தகுதி வரர தமிழ் வழியிை் படித்தவராவார்.
தமிழ் வழியில் கல் வி பயின்றதற் கான உரிடமவகாரும் விண்ணப் பதாரர்கள் ,
அதற் கான ொன்றாவணமாக, பத்தாம் வகுப் பு, பன் னிரண்டாம் வகுப் பு மாற் றுெ்
ொன்றிதழ் / தற் காலிகெ் ொன்றிதழ் / பட்டெ் ொன்றிதழ் / மதிப் சபண் பட்டியல் /
நிர்ணயிக்கப் பட்ட
கல் வித்
தகுதியிடன
விண்ணப் பதாரர்
தமிழ் வழியில்
பயின்றுள் ளார் என பதிவுசெய் யப்பட்டு, குழுமம் அல் லது பல் கடலக்கழகம் அல் லது
கல் வி நிறுவனங் களிடமிருந்து சபறப் பட்ட பட்டெ் ொன்றிதழ் / பட்டவமற் படிப் புெ்
ொன்றிதழிடன பதிவவற் றம் செய் ய வவண்டும் .
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iii. விண்ணப் பதாரர்கள் ,
நிர்ணயிக்கப் பட்ட
கல் வித்தகுதி
வடரக்கும்
அடனத்துக்கல் வித் தகுதியிடனயும் தமிழ் வழியில் பயின்றுள் ளார் என்பதற் கு
ஆதாரமான ொன்றுகடள கட்டாயம் பதிவவற் ற / ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் .
உதாரணம் :
ஒரு
பதவிக் கு
பட்டப் படிப் பு
நிர்ணயிக் கப் பட்ட கை் வித்தகுதியாக
இருப் பின், விண்ணப் பதாரர் ஒன்றாம் வகுப் பு முதை் பத்தாம் வகுப் பு +
சமை் நிரைக் கை் வி மற் றும் பட்டப் படிப் பிரன கட்டாயம் தமிழ் வழியிை்
பயின்றிருக் க சவண்டும் .
ஒரு பதவிக் கு பட்டசமற் படிப் பு நிர்ணயிக் கப் பட்ட கை் வித் தகுதியாக
இருப் பின், விண்ணப் பதாரர் ஒன்றாம் வகுப் பு முதை் பத்தாம் வகுப் பு +
சமை் நிரைக் கை் வி
+
பட்டப் படிப் பு
மற் றும்
பட்டசமற் படிப் பிரன
கட்டாயம் தமிழ் வழியிை் பயின்றிருக் க சவண்டும் .
iv. தமிழ் வழியில் கல் வி பயின்றதற் கான ொன்றாவணம் எதுவும் இல் டலசயனில் , கல் வி
நிறுவனத்தின் முதல் வர் / தணலணை ஆசிரியர் / ைாவட்ட கல் வி அலுவலர் / முதன்ணை
கல் வி அலுவலர் / ைாவட்ட ஆதிதிராவிட நல அலுவலர் / பதிவாளர் /
வதர்வுக்கட்டுப் பாட்டு அலுவலர் / கல் விநிறுவனத்தணலவர் / இயக்குநர் /
ததாழில் நுட்பக்கல் வி இயக்குநர் / கல் வி நிறுவனத்தின் இணை இயக்குநர் /
பல் கணலக்கழகங் களின்
பதிவாளரிடமிருந்து
விண்ணப் பதாரர்களின்
விதிமுடறகளில் குறிப்பிட்டுள் ள படிவத்தில் , நிர்ணயிக்கப் பட்ட கல் வித்தகுதி
வடரயிலான ஒவ் சவாரு கல் வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதடழப் சபற் று ெமர்ப்பிக்க
வவண்டும் .
v. நிர்ணயிக்கப் பட்ட கல் வித்தகுதி வடரயிலான அடனத்து கல் வித்தகுதிகடளயும்
தமிழ் வழிக் கல் வியில் பயின்றுள் ளார் என்பதற் கான ஆதாரெ்ொன்றிடன பதிவவற் ற
/ ெமர்ப்பிக்கத் தவறும்
பட்ெத்தில்
விண்ணப் பம்
உரிய வழிமுடறகடள
பின் பற் றியப் பிறகு நிராகரிக்கப் படும் .
vi. ஏவதனும் ஒரு பாடத்டத பகுதி வநரமாக படித்ததற் காகவவா / ஏவதனும் வதர்விடன
தனித்வதர்வராக எழுதியதற் காகவவா, தனியர் தமிழ் வழிக்கல் வியில் பயின்றுள் ளார்
என
ொன்றாவணம்
ஏவதனும்
ெமர்ப்பித்தால்
ஏற் றுக்சகாள் ளப் படமாட்டாது
என்பதுடன்
விண்ணப் பம்
உரிய
வழிமுடறகடள
பின் பற் றிய
பிறகு
நிராகரிக்கப் படும் .
(சமலும்
விவரங் களுக்கு
“விண்ணப் பதாரர்களுக் கான
விதிமுரறகளிை் உள் ள பத்தி 14(R)ஐக் ” காண்க)
இப் பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, ைாை்பணை சென்டன உயர்நீதிமன்றம் மற் றும்
சென்டன உயர்நீதிைன்றத்தின் மதுடரக் கிடளயில் ஏவதனும் வழக்குகள் நிலுடவயில்
இருப் பின் , அவற் றின் மீதான இறுதி ஆடணகளுக்குட்பட்டு தற் காலிகமாக சதரிவு
செய் யப்படும் .
i. தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 26 (2)இன் படி வரை் புணரயாக ெை் பள ஏற் றமுணறயில் நிணல-10 (ரூ.20600-75900) மிகாைல்
இருக்குை் பைியிடங் களுக்கான தநரடி நியைனத்தின் தபாது தபை்களுக்தகன
ஒதுக்கப் படுை் 30 விழுக்காட்டில் 10 விழுக்காட்டிணன ஆதரவற் ற விதடவகளுக்சகன
ஒதுக்கப் படும் . தகுதி வாய் ந்த சபாருத்தமான ஆதவரற் ற விதடவ இல் லாத வநர்வில்
ஆதரவற் ற விதடவகளுக்காக ஒதுக்கப் பட்ட சுழற் சி முடறயான அக்குறிப் பிட்ட
இனத்டதெ் வெர்ந்த (ஆதரவற் ற விதடவ அல் லாத) சபண்களுக்காக ஒதுக்கப் படும் .
ii. தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 27 (இ)இன் படி ததாகுதி-C பைியிடங் களுக்கு அதாவது ெை் பள ஏற் றமுணறயில் நிணல-2
(ரூ.15900-58500) ைற் றுை் நிணல-12 (ரூ.35600-130800) இணடப் பட்ட ஊதியத்தில் தநரடி
பைி நியைனத்ணத தபாறுத்தவணர இடஒதுக்கீடு தெய் யப் பட்ட நியைனங் களில்
தைாத்த எை்ைிக்ணகயிலிருந்து ஒவ் தவாரு வணகயினருக்குை் 5 விழுக்காடு
முன்னாள்
இராணுவத்தினருக்கு
ஒதுக்கீடு
தெய் யப் படுை் .
வரை் புணரயாக
தகுதியுணடய ைற் றுை் தபாருத்தைான முன்னாள் இராணுவத்தினர் இல் லாத தநர்வில்
குறிப் பிட்ட இனத்ணதெ் ொர்ந்த (முன்னாள் இராணுவத்தின்ர் அல் லாத) பிற
விை்ைப் பதாரர்களால் நிரப் பப் படுை் .
நிர்ணயிக் கப் பட்ட குரறபாடுரடய மாற் றுத்திறனாளிகள் :
ைாற் றுத்திறனாளிகணள நியைனை் தெய் வதற் கான இடஒதுக்கீடு விதி இந்த ததர்வுக்கு
தபாருந்துை் , ஒருங் கிணைந்த குடிணை பைிகள் ததர்வு-II (ததாகுதி-II & IIA) உள் ளிட்ட
பதவிகளுக்கு 4% இட ஒதுக்கீடானது அரொணை (நிணல) எை்.51, ைாற் றுத் திறனாளிகள்
நலன் (DAP.3.2) துணற, நாள் 26.12.2017, அரொணை (நிணல) எை்.20, ைாற் றுத் திறனாளிகள்
நலன் (DAP.3.2) துணற, நாள் 20.06.2018 ைற் றுை் அரொணை (நிணல) எை்.206, நிதி (CA) துணற,
நாள் 20.09.2021-இன் படி பின் பற் றப் படுை் . (இணைப் பு-III ஐப் பார்க்கவுை் ).
நிர்ணயிக்கப் பட்ட
குடறபாடுடடய
மாற் றுத்திறனாளிகள் ,
மாற் றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிடமகள் விதி, 2017-ல் (மாற் றுத்திறனாளிகளுக்கு
அதிகாரமளித்தல் துடற (Divyangjan), ெமூகநீ தி மற் றும் அதிகாரமளித்தல் அடமெ்ெகம் ,
இந்தியஅரசு) குறிப் பிடப்பட்டுள் ள கீழ் க்காணும் படிவத்தில் அரொடண (நிடல) எண்.28,
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மாற் றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) நலத்துடற, நாள் 27.07.2018-ல் , வடரயறுக்கப் பட்டுள் ள
ொன்றிதழ்
வழங் கக்கூடிய
தகுதிவாய் ந்த
அலுவலரிடமிருந்து
சபறப் பட்ட
மாற் றுத்திறனாளிெ்
ொன்றிதடழ
ெமர்ப்பிக்கவவண்டும் .
(விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 14(M)ஐக் காண்க).
வநரடி நியமனம் மூலம் நிரப் பப் படும் காலிப் பணியிடங் களில் குடறந்தபட்ெம் 30%
சபண்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் சதரிவு செய் யப் பட வதர்ெ்சியும் , தகுதியும் வாய் ந்த
வபாதிய
சபண் விண்ணப் பதாரர்கள் கிடடக்கப் சபறாவிடில் , அவர்களுக்சகன
ஒதுக்கப் பட்ட
இடங் கள்
அவத
வகுப் பினடர
ொர்ந்த
தகுதிவாய் ந்த
ஆண்
விண்ணப் பதாரர்கடளக் சகாண்டு நிரப் பப் படும் . [தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள்
(பணி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப் பினர் முன்னுரிடம அடிப் படடயில் அவர்களுக்சகன
ஒதுக்கப் பட்ட இடங் களில் நிரப் பப்பட்ட பிறகும் , அவ் வகுப் பினர்களில் தகுதி வாய் ந்த
விண்ணப் பதாரர்களாக
இருப் பின்
அவ் விண்ணப் பதாரர்கள் ,
ஆதிதிராவிட
வகுப் பினர்களுக்காக ஒதுக்கப் பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற் கும் மதிப்சபண் தரவரிடெப் படி
நிரப் பப் படுவர்.
அருந்ததியர்களுக்சகன
ஒதுக்கப் பட்ட
பணியிடங் களுக்கு
தகுதிவாய் ந்த விண்ணப் பதாரர்கள் கிடடக்கப் சபறாவிடில் , அப் பணியிடங் கள் பிற
ஆதிதிராவிடர் வகுப் டபெ் ொர்ந்தவர்கடளக் சகாண்டு நிரப் பப் படும் . [தமிழ் நாடு
அரசுப் பணியாளர்கள்
(பணி
நிபந்தணனகள் )
ேட்டம்
2016,
பிரிவு
27ை்
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு ]
இரணயவழி விண்ணப் பத்திை் சதரிவிக் கப் பட்ட உரிரம சகாரை் களுக் கான
ஆவணே் ோன்றுகரள சதர்வாரணயம் சகட்கும் சநரத்திை் பதிசவற் ற /
ேமர்ப்பிக் க
சவண்டும் .
விண்ணப் பத்திை்
சதரிவிக் கப் படாமை்
பின்னர்
சகாரப் படும் எந் தசவாரு மாற் றமும் , சகாரிக்ரகயும் ஏற் றுக் சகாள் ளப் படாது.
குறிப் பிட்ட காைசநரத்திற் குள்
ஆவணங் கரள பதிசவற் ற / ேமர்ப்பிக் கத்
தவறினாை்
உரிய
வழிமுரறகரள
பின்பற் றிய
பிறகு
விண்ணப் பம்
நிராகரிக் கப் படும் .
கீழ் க்காணும்
உண்டமகடள
மடறக்கும் பட்ெத்தில்
விண்ணப்பதாரர்களின்
விண்ணப் பம் உரிய வழிமுணறணயப் பின் பற் றிய பிறகு நிராகரிக்கப் படும் மற் றும்
விண்ணப் பதாரர்கள் வதர்வாடணயத்தால் நிரந்தரமாகவவா அல் லது தக்கசதன
கருதப் படும் காலம் வடரயில் விலக்கிடவக்கப் படுவர். (i) முந்டதய வதர்வுகளில்
கலந்துசகாண்டது மற் றும் இலவெ ெலுடகடய பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு அல் லது
மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள் ள நிறுவனங் கள் , உள் ளாட்சி மன்றங் கள் , சபாதுத் துடற
நிறுவனங் கள் , ெட்டத்தின் வாயிலாக நிறுவப் பட்ட நிறுவனங் கள் , அரசுத் துடற
கழகங் கள் , பல் கடலக்கழகங் கள் முதலியவற் றில் முடறயாகவவா / தற் காலிகமாகவவா
பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (iii) குற் றவியல் நிகழ் வுகள் , டகதானது,
குற் றங் களுக்கான தண்டடன சபற் றது. (iv) மத்திய அரசுப் பணியாளர் வதர்வாடணயம்
/ மாநில அரசுப் பணியாளர் வதர்வாடணயங் களினால் வதர்வு எழுதும் உரிடம இரத்து
செய் யப்பட்டது அல் லது தகுதியற் றவராக அறிவிக்கப் பட்டது.
டகது செய் யப் பட்டிருத்தல் , குற் றத்தீர்ப்பு வழங் கப் பட்டிருத்தல் , வவடலக்கு ஆட்கள்
சதரிவு
செய் யும்
ஏவதனும்
ஒரு
முகடமயினால்
தடட
/
தகுதியின்டம
செய் யப்பட்டிருத்தல் , குற் ற நடவடிக்டக (அல் லது) ஏவதனும் ஒழுங் கு நடவடிக்டக
சதாடங் கப் பட்டிருத்தல் / முடிவுற் றிருத்தல் ஆகியவற் றுடன் சதாடர்புடடய ெரியான
மற் றும் உண்டமயான தகவல் கடள, விண்ணப் பத்தில் சதரிவிப் பதுடன், தீர்ப்பின் அெல்
/ ஆடண / அரொடண/ துடற நடவடிக்டக டகவிடப் பட்ட அரொடண அல் லது இதர
ஆவணங் கடள வதர்வாடணய வடலதளத்தில் ொன்றிதழ் கள் பதிவவற் றம் செய் யும்
வபாது தவறாமல் ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் . வமற் குறிப் பிடப் பட்ட நிகழ் வுகள் விண்ணப்பம்
ெமர்ப்பித்த பின் னர், நியமனம் சபறும் காலம் வடர எப் வபாது ஏற் பட்டிருப் பினும்
உடனடியாக வதர்வாடணயத்திற் கு சதரிவிக்கப் பட வவண்டும் . தவறினால் , தகுந்த
தண்டடனக்குரிய
நடவடிக்டகடய
வதர்வாடணயம்
எடுக்கும் .
(விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 12-ஐ காண்க)
இடஒதுக் கீடு குறித்த தவறான தகவை் கள் / தகுதிக் கான காரணிகளான வயது,
பாலினம் , வகுப் பு பிரிவுகள் , கை் வித் தகுதி, பயிற் று சமாழி, உடற் தகுதி சபான்ற
அடிப் பரடத் தகுதிகள் குறித்த தவறான தகவை் சகாண்ட விண்ணப் பங் களும்
முழுரமயாக
நிரப் பப் படாத
விண்ணப் பங் களும்
உரிய
வழிமுரறகரள
பின்பற் றிய பிறகு நிராகரிக் கப் படும் .
நிரந்தரப் பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி / நியமனத்துக்கான விண்ணப் பமாக
கருதப் பட மாட்டாது. விண்ணப் பதாரர்களால் நிரந்தரப் பதிவில் சபாதுவான தகவல் கள்
அளிக்கப் பட்டிருப் பினும் இந் தத் சதர்வுக் குரிய விண்ணப் பத்திை் அளிக் கப் படும்
விவரங் கள் / தகவை் கள் மட்டுசம இத்சதர்வுக் கு பரிசீலிக்கப் படும் . இந்த
நியமனத்திற் கான இடணயவழி விண்ணப் பத்தில் ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட வதடவயான
விவரங் கள் / தகவல் கள் தவறானதாக அல் லது முழுடம சபறாதடவயாக இருந்தால்
அதற் கு வதர்வாடணயம் சபாறுப் பாகாது.

28
(N)

(O)

திருநங் ரககளின் வகுப் பு நிர்ணயம் ;
i. எந்த ஒரு ொதிெ் ொன்றிதழும் இல் லாத திருநங் டக விண்ணப் பதாரர்கள் தங் களது
இடணயவழி விண்ணப் பத்தில் அரொடண(நிடல) எண்.28, பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப் பினர், மிகவும் பிற் படுத்தப் பட்டவகுப் பினர் மற் றும் சிறுபான்டமயினர்
நலத்துடற, நாள் 06.04.2015-இன் படி, மிகவும் பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர்
பிரிவிடனவயா அல் லது ஏடனவயார் பிரிவிடனவயா வதர்வு செய் து சகாள் ளலாம் .
ii. ொதிெ்ொன்றிதழ் டவத்துள் ள ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) /
பழங் குடியினர் வகுப் பிடனெ் ொர்ந்த திருநங் டககள் விண்ணப் பதாரர், அவர்களது
ெமூகத்திடனெ் ொர்ந்தவர்களாகவவ கருதப் படுவர்.
iii. ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங் குடியினர் வகுப் டபத் தவிர மற் ற
வகுப் பிடனெ் ொர்ந்த மற் றும் அப் பிரிவின் அடிப் படடயில் ொதிெ்ொன்றிதழ்
சபற் றுள் ள திருநங் டக விண்ணப் பதாரர், அவருடடய வகுப் பு (Class) அல் லது மிகவும்
பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பு ஆகிய இரண்டு வகுப் புகளில் , அவருக்கு ொதகமாக
வதான்றுகின்ற ஒன்டற, ஒரு முடறப் பதிவின் வபாவத வதர்வு செய் ய வவண்டும் .
அதன்பிறகு, வகுப் டப எப் சபாழுதும் மாற் ற இயலாது.
திருநங் டககள் வகுப் பு நிர்ணயம் குறித்து அரொடண நிடல எண்.90, ெமூக நலம்
மற் றும்
ெத்துணவுத்
[SW8(2)]
துடற,
நாள்
22.12.2017
ைற் றுை்
விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)-ஐக் காண்க.
சவரைவாய் ப் பிை் திருநங் ரக விண்ணப் பதாரர்களுக் கான இட ஒதுக் கீடு:
1. திருநங் டக
விண்ணப் பதார்களில்
சபண்
என
தன்டன
அடடயாளப் படுத்திக்சகாள் ளும் விண்ணப் பதாரர் சபண்களுக்கான 30 ெதவிகிதம்
மற் றும் சபாதுப் பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் (ஆண் மற் றும் சபண்) ஆகிய
இரண்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப் படுவர்.
2. திருநங் டக விண்ணப் பதாரர்களில் “ஆண்” அல் லது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என
தன்டன அடடயாளப் படுத்திசகாள் ளும் விண்ணப்பதாரர் சபாதுப் பிரிவினருக்கான
70 ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற் றும் சபண்) கருதப் படுவர்.
3. தமிழ் நாடு திருநங் டககள் நல வாரியத்தில் இருந்து சபறப் பட்ட திருநங் டககள் /
திருநங் டக ஆண் / திருநங் டக சபண் ொன்றிதழ் சகாண்ட விண்ணப் பதாரர்களுக்கு
மட்டுவம வமற் குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும் .

14. ஏரனய முக் கிய அறிவுரரகள் ;
a) விண்ணப் பதாரர்கள்

சதர்விற் கான

தங் களுரடய

தகுதிகரள

உறுதி

சேய் தை் :

வதர்விற் கு விண்ணப் பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் தரப் பட்டுள் ள அறிவுடரகடள நன்கு
படித்த பின் னர் தாங் கள் அத்வதர்விற் கான அடனத்துத் தகுதிகடளயும் சபற் றுள் ளனரா என
உறுதி செய் து சகாள் ள வவண்டும் . எழுத்துத்வதர்வு / ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு / வநர்முகத்வதர்வு
/ கலந்தாய் விற் கு அனுமதிக்கப் படுவது அல் லது சதரிவு செய் யப் பட்வடார் பட்டியலில்
தற் காலிகமாக

விண்ணப் பதாரரின்

சபயர்

வெர்க்கப் படுவதால்

மட்டுவம,

ஒருவிண்ணப்பதாரர் பதவி நியமனம் சபற உரிடம அளிக்கப் பட்டவராகமாட்டார். எனவவ,
விண்ணப் பதாரரின்

விண்ணப் பம் ,

எல் லாநிடலகளிலும்

விண்ணப் பதாரரால்

அளிக்கப் பட்ட

விவரங் கள்

அறிவுடரகள்

அல் லது

விதிகள்

தவறு

மீறப் பட்டுள் ளன

என்று

தற் காலிகமானது
என்றாவலா

மற் றும்

வதர்வாடணய

கண்டறியப் படும் பட்ெத்தில் ,

எந்நிடலயிலும் , சதரிந்சதடுக்கப் பட்ட பின் னர் கூட, உரிய வழிமுணறணயப் பின் பற் றியப்
பிறகு

விண்ணப் பத்டத

நிராகரிக்கும்

உரிடம

வதர்வாடணயத்திற் கு

உண்டு.

[விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் ” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ை் உள் ளவாறு ].
b) தகுதியுள் ள

விண்ணப் பதாரருக்கு,

வதர்வு

எழுதுவதற் கான

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in
பதிவவற் றம்

செய் யப்படும் .

சகாள் ளவவண்டும் .

விண்ணப்பதாரர்

அனுமதிெ்சீட்டு

தனியாக

என்ற வதர்வாடணய இடணயதளத்தில்
அவற் டற

அஞ் ெல்

விண்ணப் பதாரர் வதர்வின் சபாழுது அனுமதிெ்சீட்டில்
நிபந்தடனடயயும்

கட்டாயம்

கடடப்பிடிக்க

அனுமதிெ்சீட்டுகள் ,

மூலம்

பதிவிறக்கம்
அனுப் பப் பட

செய் து
மாட்டாது.

சகாடுக்கப் பட்டுள் ள ஒவ் சவாரு

வவண்டும் ..[விண்ணப் பதாரர்களுக் கான

விதிமுரறகள் ” பத்தி -2 (V) (g) -ை் உள் ளவாறு].
c) சதளிவுடரவவண்டுவவார், தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர் வதர்வாடணய அலுவலகத்திடன
வநரில் அல் லது 1800 419 0958 என்ற கட்டணமில் லா சதாடலவபசி எண்ணின் மூலம் ,
அடனத்து வவடல நாட்களிலும் முற் பகல் 10.00 மணி முதல் பிற் பகல் 5.45 மணி வடரசதாடர்பு
சகாள் ளலாம் . ஒரு முணற பதிவு/ஆன்ணலன் விை்ைப் பை் ததாடர்பான ெந்ததகங் களுக்கு

helpdesk@tnpscexams.in
என்ற
மின்னஞ் ெல்
முகவரிக்கு
அனுப் பலாை் .
பிற
குணறதீர்/ெந்ததகங் களுக்கு grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற முகவரிக்கு அனுப் பலாை்
[விண்ணப் பதாரர்களுக்கான
விதிமுரறகள் ”
பத்தி-2(V)–ை்
குறிப் பு
(h)(i)(j)-ை்
உள் ளவாறு].
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d) விண்ணப் பதாரர்களுக்கான தகவை் பரிமாற் றம் : ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு / வாய் சமாழித்
வதர்வு

/

கலந்தாய் விற் கான

நாள்

மற் றும்

வநரம்

குறித்த

தகவல் கள்

ஏதும்

விண்ணப் பதாரர்களுக்கு அஞ் ெல் மூலமாக அனுப் பப் படமாட்டாது. இது குறித்த தகவல் கள்
வதர்வாடணய

இடணயதளத்தில்

சவளியிடப் படும் .

விண்ணப் பதாரர்களுக்கு குறுஞ் செய் தி / மின்னஞ் ெல்
விண்ணப் பதாரர்களுக்கு
காரணங் களினால்

சதரிவிக்கப் படும் .

சென்றடடயாமல் /

வமற் கூறிய

தகவல்

ஆகியவற் றின் மூலம்

குறுஞ் செய் தி/

மட்டுவம

மின்னஞ் ெல்

ஏவதனும்

இருப் பின்

அதற் கு

கிடடக்கப் சபறாமல்

வதர்வாடணயம் சபாறுப்பாகாது.
e) விளம் பர

அறிவிக் ரக

முடிவுறாமை்

தகவை்

சவளியிடப் பட்ட
அறியும்

பின்

உரிரமே்

சதரிவு

ேட்டத்தின்

பணிகள்
கீழ்

முழுவதுமாக

எவ் வித

தகவலும்

வழங் கப் படமாட்டாது.
f) ரகப் சபசி மற் றும் இதர மின்னணு ோதனங் களுக் குத் தரட:
1) விண்ணப் பதாரர்கள் வதர்வுக் கூடத்திற் குள் அனுமதிக்கப் பட்ட எழுது சபாருட்களான
கருப் பு பந்துமுடன வபனா தவிர. மின்னணு ொதனங் களான தரவி (Blue Tooth) டகப் வபசி,
நிடனவூட்டு

உள் கட்டடமப் புக்

குறிப் புகள்

அடங் கிய

டகக்கடிகாரங் கள்

மற் றும்

வமாதிரம் அல் லது ஏடனய மின்னணு ொதனங் கள் , மின்னணு அல் லாத பதிவுக்கருவிகள் ,
புத்தகங் கள் ,

குறிப் புகள் ,

டகப் டப

வண்ண

எழுது

வகால் ,

சபன் சில்

புத்தகங் கள் ,

குறிப் புகள் , தனித் தாள் கள் , கணித மற் றும் வடரப் படக் கருவிகள் , மடக்டக அட்டவடண,
படிசயடுக்கப் பட்ட வடரபடம் , காட்சி வில் டலகள் , பாடப் புத்தகங் கள் மற் றும் சபாதுக்
குறிப் புத் தாட்கள் மற் றும் பதிவுசெய் யும் தனிக்கருவிகளாகவவா வமாதிரம் அல் லது
டகக்கடிகாரத்தின் இடணப் பாகவவா சகாண்டுவரக் கூடாது.
2) அவ் வாறான சபாருட்கடள டவத்திருப் வபார் காணப் பட்டால் அவர்கள் சதாடர்ந்து வதர்வு
எழுத

அனுமதிக்கப் பட

மாட்டார்கள் .

செல் லாததாக்கப் படுவதுடன்

வதர்வு

வமலும் ,

அவர்களது

எழுதுவதிலிருந்து

விலக்கியும்

விடடத்தாள்
டவக்கப் படுவர்.

வதடவப் படின், அவ் விடத்திவலவய முழுெ் வொதடனக்கு உட்படுத்தப் படுவர்.
3) விண்ணப் பதாரர்கள் தங் கள் டகப் வபசி உள் ளிட்ட தடடசெய் யப் பட்ட சபாருட்கடள
வதர்வுக்கூடத்திற் கு

சகாண்டுவர

வவண்டாம்

அப் சபாருட்களின் பாதுகாப் பிற் கு உத்தரவாதம்

என

அறிவுறுத்தப் படுவதுடன்,

தர இயலாது எனவும் சதரிவித்துக்

சகாள் ளப் படுகிறது.
(சமலும்

விவரங் களுக்கு

விண்ணப் பதாரர்களுக் கான

விதிமுரறகள்
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(E)-ஐக்

காண்க)
g) விண்ணப் பதாரர்கள் தங் களது வயது, கல் வித்தகுதி, அனுபவம் , ொதி மற் றும் உடற் குடறபாடு
சதாடர்பான ொன்றிதழ் கள் மற் றும் ஏடனய ொன்றிதழ் கடள வதர்வாடணயம் குறிப் பிட்டு
வகாராத

பட்ெத்தில்

வதர்வாடணயம்

விண்ணப் பத்துடன்

வகாரும்

விண்ணப் பிப் பவர்கள்

இடணத்து

தருணத்தில்

அத்வதர்விற் கு

சபற் றவராக

இருத்தல்

வவண்டும் .

தகவல் கடள

வதர்வாடணயம்

தாக்கல்

அனுப் பத்

வதடவயில் டல.

செய் யப்பட

அனுமதிக்கப் பட

அடனத்து

விண்ணப் பதாரர்களால்

ஐயமறத்

வவண்டும் .

சதரிந்து

பின் னவரா

கருதப் படும் .

சகாள் ளும் வடர

நியமனத்திற் கு

விண்ணப் பதாரர்

வபாட்டியிடத்

வதர்விற் கு

தகுதியற் றவர்

என்று

தகுதிகடளயும்

சதரிவிக்கப் பட்டுள் ள

விண்ணப் பங் கள் எழுத்துத் வதர்விற் கு (அதாவது எல் லா நிடலகளிலும் )
ஏற் கப் பட்டுள் ளதாகவவ

அடவ,

வதர்வுக்கு

அவர்களின்
தற் காலிகமாக

முன்வபா

அல் லது

வதர்வாடணயத்தால்

கண்டறியப் பட்டால் , எந்நிடலயிலும் , அதாவது சதரிந்சதடுக்கப் பட்ட பின்னர் கூட உரிய
வழிமுணறணயப் பின் பற் றியப் பிறகு விண்ணப்பத்டத நிராகரிக்கும் உரிடம உண்டு.
h) சதரிவிக்கப் பட்டுள் ள தகவல் கள் தவறு எனக் கண்டறியப் பட்டால் , உரிய வழிமுணறகணள
பின் பற் றிய பிறகு விண்ணப் பம் நிராகரிக்கப் படுவதுடன்

அவ் விண்ணப் பதாரர்கள் மீது

தகுந்த நடவடிக்டக வமற் சகாள் ளவும் வநரிடும் .
i) ஒழுங் கீனே் சேயை் களுக் குத் தரட:
வதர்வு எழுதும் அடறயில் மற் ற விண்ணப் பதாரர்களுடடய விடடத்தாள் களிலிருந்து பார்த்து
எழுதுதல் / பார்த்து எழுத அனுமதித்தல் அல் லது வவறு ஏவதனும் முடறயற் ற உதவிகடளப்
சபறவவா அல் லது சபற முயற் சிக்கவவா அல் லது அத்தடகய முடறயற் ற உதவிகடளத் தரவவா
அல் லது தர முயற் சிக்கவவா கூடாது.
j)

சதர்வுக் கூடத்திை் நடந் து சகாள் ளும் முரற:
வதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ணப் பதாரரும் வதர்வுக் கூடத்தில் தவறான நடவடிக்டகயிவலா
(அல் லது)

வதர்விடன

சீர்குடலக்கும்

வநாக்கத்திவலா

(அல் லது)

வதர்வாடணயத்தால்
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வதர்விடன நடத்த பணியில் அமர்த்தப் பட்டுள் ள அலுவலர் / பணியாளர்கடள தாக்கும்
முயற் சியிவலா ஈடுபடக்கூடாது. அவ் வாறு ஈடுபடும்
கடுடமயான

தவறாக

கருதப் பட்டு,

விண்ணப் பதாரர்களின் செயல் கள்

அவ் விண்ணப் பதாரர்கள்

தண்டடனக்கு

உட்படுத்தப் படுவர்.
k) விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுடறகடள மீறும் பட்ெத்தில் விண்ணப் பதாரர்களுக் கான
விதிமுரறகள் பத்தி 17(E)-இன்படி அல் லது வதர்வாடணயம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும்
தண்டடன விதிக்கப் படும் .
l)

சகாள் குறி வடகத் வதர்விற் கான உத்வதெ விடடகள் வதர்வு நடடசபற் ற நாளிலிருந்து 3
நாட்களுக்குள்

வதர்வாடணய இடணயதளத்தில் சவளியிடப் படும் வதர்வாடணயத்தால்

சவளியிடப் படும் சகாள் குறிவடகத் வதர்விற் கான உத்வதெ விடடகள் சதாடர்பாக முடறயீடு
செய் ய வவண்டுமானால் வதர்வாடணய இடணயதளத்தில் உள் ள Answer Key Challenge என்ற
ொளரத்டதப் பயன்படுத்தி முடறயீடு செய் யலாம் (Result – > Answer keys)
விண்ணப் பதாரர்கள் சகாள் குறிவடகத் வதர்விற் கான உத்வதெ விடடகள் வதர்வாடணயத்தால்
சவளியிடப் பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இடணயவழி வாயிலாக மட்டுவம முடறயீடு செய் யவவண்டும் .
அஞ் ெல்

வழியாகவவா

அல் லது

மின்னஞ் ெல்

வழியாகவவா சபறப் படும்

முடறயீடு

செய் வதற் கான

முடறயீடுகள்

ஏற் கப் படமாட்டாது.
உத்வதெ

விடடகடள

வதர்வாடணய

இடணயதளத்திவலவய

அறிவுடரகள்

வழங் கப் பட்டுள் ளது.

மற் றும்

வமலும்

வழிமுடறகள்

முடறயீடு

செய் ய

இடணயவழி மூலமாகவவா அல் லது வவறுவழியாகவவா வழங் கப் பட்டுள் ள கால அவகாெம்
முடிவுற் ற நிடலயில் சபறப் படும் எவ் வித முடறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப் படமாட்டாது.
இடணயவழியில்

உத்வதெ

விடடகடள

முடறயீடு

செய் வதற் கு

உரிய

வநரத்தில்

ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட வவண்டுவகாளானது ஒவ் சவாரு பாடத்திற் சகன வல் லுநர்கடள சகாண்ட
குழுவிற் கு பரிந்துடரக்கப் படும் .

வமலும் , வல் லுநர் குழுவின் பரிந்துடரயின் அடிப் படடயில் ,

இறுதியான விடடகள் முடிவு செய் யப் பட்டு அதன்பின் னர் விடடத்தாள் மதிப் பீடு செய் யும்
பணியானது சதாடங் கப்படும் .
சதரிவுப் பணிகள் முடிவடடயும் வடர இறுதியான விடடகடள வதர்வாடணயம் சவளியிடாது.
வதர்வு

நடடமுடறகள்

விண்ணப் பதாரர்

முழுவதும்

நிடறவடடந்த

அடனவருடடய

பின் னர்,

விவரங் களும்

அத்வதர்வுக்கு

வதர்வாடணய

விண்ணப்பித்த

இடணயதளத்தில்

சவளியிடப் படும் .
[சமலும் விவரங் களுக் கு விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 17(D)(V)–(XII)-ஐக்
காண்க]

15. விண்ணப் பிக் கும் முரற;
1.

விண்ணப் பதாரர்கள்

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

இடணயதளங் கள் மூலம் மட்டுவம விண்ணப் பிக்க வவண்டும் .
2.

எந்தசவாரு

பதவிக்கும்

விண்ணப் பிக்கும்

முன்பு

ஆதார் எண்

மூலம் ஒருமுடறப் பதிவு

எனப் படும் நிரந்தரப் பதிவு (OTR) மற் றும் தன்விவரப் பக்கம் (Dashboard) ஆகியன கட்டாயமாகும் .
விண்ணப் பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி, பதிவு
செய் து சகாள் ள வவண்டும் . ஒருமுடறப் பதிவு, பதிவு செய் த நாள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் வடர
நடடமுடறயிலிருக்கும் , தங் களுக்குரிய ஒரு முடறப் பதிவு கணக்கு (One Time Registration ID)
மற் றும் கடவுெ் சொல் மூலமாக மட்டுவம விண்ணப் பதாரர்கள் தங் கள் விண்ணப் பங் கடள
ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் .
3.

ஒருமுடறப்பதிவில்

பதிவவற் றம் செய் ய,

விண்ணப் பதாரர்கள்

தங் களது

புடகப் படம் ,

டகசயாப் பம் ஆகியவற் டற CD/DVD/Pen drive வபான்ற ஏவதனும் ஒன்றில் பதிவு செய் து
தயாராக டவத்திருக்க வவண்டும் .
4.

ஒரு விண்ணப் பதாரர் ஒன்றுக்கும் வமற் பட்ட ஒருமுடறப் பதிவுக் கணக்டக (One Time Registration
ID) உருவாக்க அனுமதியில் டல.

5.

விண்ணப் பதாரர்கள்
கடவுெ்சொல் டலப்

தங் களுக்குரிய
பயன்படுத்தி

தனித்துவமான

ஏற் கனவவ

பதிவுக்கணக்கு

பதிவிட்ட

தங் களது

மற் றும்

விவரங் கடள

பார்டவயிடவும் , புதுப்பிக்கவும் செய் யலாம் . தங் களது ஒருமுடறப் பதிவு , கடவு சொல் லிடன
வவறு நபரிடவமா (அ) முகவர்களிடவமா பகிர்ந்து சகாள் ள கூடாது.
6.

ஒருமுடறப்பதிவு

என்பது

எந்தசவாரு

பதவிக்கான

விண்ணப் பம்

அல் ல.

இது

விண்ணப் பதாரர்களின் விவரங் கடளப் சபற் று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிடன
உருவாக்க

மட்டுவம

பயன்படும் .

எந்தசவாரு

பதவிக்கும்

விண்ணப் பிக்க

விரும் பும்
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விண்ணப் பதாரர்கள் , அறிவிக்டகயில் “Apply” என்ற உள் ளடு
ீ
வழிவய நிரந்தரப் பதிவுக்குரிய
பயனாளர் குறியீடு மற் றும் கடவுெ்சொல் ஆகியவற் டற உள் ளடு
ீ
செய் து விண்ணப்பிக்க
வவண்டும் .
7.

விண்ணப் பதாரர்கள் தாங் கள் விண்ணப் பிக்க விரும் பும் பதவியின் சபயடர சதரிவு செய் ய
வவண்டும் .

8.

புடகப் படம் , குறிப் பிட்ட ஆவணங் கள் மற் றும் டகசயாப் பம் இல் லாமல் அனுப் பப்படும்
இடணயவழி விண்ணப்பம் உரிய வழிமுடறகடள பின் பற் றியப் பிறகு நிராகரிக்கப் படும் .

9.

இடணயவழி விண்ணப்பத்தில் சில தளங் கள் திருத்த இயலாது. எனவவ, விண்ணப் பதாரர்கள்
மிகுந்த

கவனத்துடன்

விவரங் கடளப்

பதிவு

செய் யுமாறு

அறிவுறுத்தப் படுகிறார்கள் .

இடணயவழியில் ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட விண்ணப் பத்தில் , விண்ணப் பதாரர்களின் விவரங் கள்
இறுதியானடவயாகக் கருதப் படும் .
திருத்தம்

வகாரி

இடணயவழி விண்ணப்பம் ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட பின் பு

வதர்வாடணயத்தில்

சபறப் படும்

எந்தசவாரு

வகாரிக்டகயும்

பரிசீலிக்கப் படமாட்டாது.
10. அெ்சிடுதலில் விருப் பவதர்வு:
அ)

விண்ணப் பத்டத இடணய வழியில் அனுப் பியபின், விண்ணப் பதாரர்கள் PDF
முடறயில் தங் கள் விண்ணப் பத்டத அெ்சிட / வெமிக்க முடியும் .

ஆ)

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

இ)

இடணயதள விண்ணப் ப அெ்சுப் படி அல் லது வவறு எந்தவிதமான ஆதார்
ஆவணங் கடளயும் வதர்வாடணயத்திற் கு அனுப்ப வவண்டாம் .
விண்ணப் பதாரர்கள் , வதர்வுக்குப் பின் அடுத்த கட்ட சதரிவிற் கு வரும் சபாழுது
மட்டுவம

விண்ணப்பம்

மற் றும்

ொன்றிதழ் கள்

ெரிபார்க்கப் படும் .

(விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுடறகள் பத்தி - 2–இல் உள் ளவாறு)

16. ஆவணங் கள் பதிசவற் றம் :
விண்ணப் பதார்களால் இடணயவழி விண்ணப்பத்தில் சதரிவிக்கப் பட்ட விவரங் கடள உரிடம
வகாரல் கடள உறுதிப் படுத்துவதற் காக ொன்றிதழ்
வநரத்தில்

பதிவவற் றம்

செய் யப்படாத

செய் ய

வவண்டும் .

விண்ணப் பதாரர்களின்

/ ஆவணங் கடள வதர்வாடணயம்

உரிய

வநரத்தில்

விண்ணப் பமானது

ொன்றிதழ் கடள

உரிய

வகாரும்

பதிவவற் றம்

வழிமுடறகடள

பின் பற் றி

நிராகரிக்கப் படும் . (விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுடறகள் பத்தி -13–இல் உள் ளவாறு)

17. விண்ணப் பம் ேமர்ப்பிப் பதற் கான இறுதி நாள் :
இடணயவழி மூலம் 23.03.2022 அன்று இரவு 11.59 மணி வடர விண்ணப் பிக்கலாம் . பின் னர் அெ்வெடவ
நிறுத்தப் படும் .
(வமலும் கூடுதல் தகவல் களுக்கு வதர்வாடணயத்தின் விண்ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுடறகடள”
வதர்வாடணயத்தின் இடணயதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல் காணலாம் )

சேயைாளர்
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ஏை் றுக்தகாள் ள மறுத்தை் (Disclaimer)

இணைக்கல் வி தகுதி குறித்த அரொணைகள் தமிழ் நாடு அரசுப் பைியாளர்
ததர்வாணையத்தின்

இணையதளத்தில்

குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

இணைக்கல் வித்

இணைக்கல் வித்

தகுதி

உள் ளன.

இருப் பினுை் ,

தகுதிகளுக்கு

அப் பாற் பட்ட

ஒன் றிணன விை்ைப் பதாரர் தபற் றிருப் பின்

குறித்த அரொணை இவ் வறிவிக்ணகயின்

அதில்
அது

தததியன் தறா அல் லது முன் னதர

தவளியிடப் பட்டிருக்க தவை்டுை் . விை்ைப் பதாரர்கள் அரொணை குறித்த
தகவல் கணள விை்ைப் பிக் குை் தபாழுது அளிக்கப் படவுை் ைற் றுை் நகலிணன
தகட்கப் படுை் தபாழுது ெைர்ப்பிக்கவுை் தவை்டுை் . அவ் வாறு தெய் யத் தவறுை்
பட்ெத்தில்

விை்ைப் பை்

நிராகரிக்கப் படுை் . இணைக்கல் வி தகுதி குறித்த

அரொணைகள் இவ் வறிவிக்ணகயின் தததிக்கு பின் னர் தவளியிடப் பட்டிருந்தால்
அணவ இந் த ததரிவிற் கு கருத்தில் தகாள் ளப் படைாட்டாது.

தசயைாளர்
.

பிற் சேர்க்கக – I
மாவட்டம்
அரியலூர்

சேங் கல் பட்டு

சேன்கன

சகாயம் புத்தூர்

கடலூர்

தர்மபுரி

திண்டுக்கல்

ஈசராடு

கை் ைக்குறிே்சி
காஞ் சிபுரம்
கன்னியாகுமரி

கமயம்

கமயக் குறியீடு

அரியலூர்

3001

உகடயார்பாகையம்

3004

சேங் கல் பட்டு

3301

மதுராந்தகம்

3303

தாம் பரம்

3305

அம் பத்தூர்

0103

எழும் பூர்

0106

கிண்டி

0107

மயிலாப் பூர்

0111

சபரம் பூர்

0112

திருசவற் றியூர்

0115

தண்கடயார்சபட்கட

0116

சவைே்சேரி

0117

சகாயம் புத்தூர் (வடக்கு)

0204

சகாயம் புத்தூர்(சதற் கு)

0205

சபாை் ைாே்சி

0210

கடலூர்

0301

சிதம் பரம்

0303

விருத்தாே்ேலம்

0310

தர்மபுரி

0401

அரூர்

0402

திண்டுக்கல்

0501

சகாகடக்கானல்

0506

பழனி

0510

ஈசராடு

0601

பவானி

0603

சகாபிசேட்டிப் பாகையம்

0604

கை் ைக்குறிே்சி

3401

திருக்சகாயிலூர்

3405

காஞ் சிபுரம்

0701

ஸ்ரீசபரும் புதூர்

0703

நாகர்சகாவில்

0801

கரூர்

கிருஷ்ணகிரி

மதுகர

மயிலாடுதுகற
நாகப் பட்டினம்
நாமக்கல்
சபரம் பலூர்
புதுக்சகாட்கட

இராமநாதபுரம்

இராணிப்சபட்கட

சேலம்

சிவகங் கக

கரூர்

0901

குைித்தகல

0905

கிருஷ்ணகிரி

3101

ஓசூர்

3104

சபாே்ேம் பை் ைி

3105

மதுகர (வடக்கு)

1004

மதுகர (சதற் கு)

1005

சமலூர்

1007

திருப் பரங் குன்றம்

1010

உசிலம் பட்டி

1011

மயிலாடுதுகற

3801

சீர்காழி

3803

நாகப் பட்டினம்

1101

நாமக்கல்

1201

இராசிபுரம்

1206

திருே்சேங் சகாடு

1208

சபரம் பலூர்

1401

புதுக்சகாட்கட

1501

அறந்தாங் கி

1503

இலுப் பூர்

1506

இராமநாதபுரம்

1601

பரமக்குடி

1606

இராசமஸ்வரம்

1608

இராணிப்சபட்கட

3501

அரக்சகாணம்

3502

சேலம்

1701

ஆத்தூர்

1702

சமட்டூர்

1706

ஒமலூர்

1707

ேங் ககிரி

1711

சிவகங் கக

1801

சதவசகாட்கட

1802

காகரக்குடி

1805

சதன்காசி

தஞ் ோவூர்

நீ லகிரி

சதனி

திருவை் ளூர்

திருவண்ணாமகல

திருவாரூர்

தூத்துக்குடி

திருே்சிராப் பை் ைி

சதன்காசி

3601

ேங் கரன்சகாவில்

3604

தஞ் ோவூர்

1901

கும் பசகாணம்

1903

பட்டுக்சகாட்கட

1906

உதகமண்டலம்

1301

குன்னூர்

1302

கூடலூர்

1303

சதனி

2001

சபரியகுைம்

2004

உத்தமபாகையம்

2005

திருவை் ளூர்

2101

ஆவடி

2102

சபான்சனரி

2105

பூவிருந்தவல் லி

2106

திருத்தணி

2108

திருவண்ணாமகல

2201

ஆரணி

2202

கீழ் சபன்னாத்தூர்

2208

சபாளூர்

2209

திருவாரூர்

2301

மன்னார்குடி

2304

திருத்துகறப்பூண்டி

2307

தூத்துக்குடி

2401

சகாவில் பட்டி

2405

ஸ்ரீகவகுண்டம்

2408

திருே்சேந்தூர்

2409

திருே்சிராப் பை் ைி

2501

இலால் குடி

2502

மணப் பாகற

2504

முசிறி

2506

ஸ்ரீரங் கம்

2507

திருே்சிராப் பை் ைி (கிழக்கு)

2511

திருசநல் சவலி

திருப் பத்தூர்

திருப் பூர்

சவலூர்
விழுப் புரம்

விருதுநகர்

திருசநல் சவலி

2601

அம் பாேமுத்திரம்

2602

சேரன்மகாசதவி

2603

பாகையங் சகாட்கட

2606

திருப் பத்தூர்

3701

வாணியம் பாடி

3704

திருப் பூர்

3201

தாராபுரம்

3203

திருப் பூர் (சதற் கு)

3209

சவலூர்

2701

குடியாத்தம்

2703

விழுப் புரம்

2801

திண்டிவனம்

2807

விருதுநகர்

2901

அருப் புக்சகாட்கட

2902

இராஜபாகையம்

2904

ோத்தூர்

2905

சிவகாசி

2906

ஸ்ரீவில் லிபுத்தூர்

2907

ANNEXURE-II
COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION–II
(Interview Posts and Non-Interview Posts)
SYLLABUS FOR PRELIMINARY EXAMINATION
ப ொதுத்தமிழ் (பைொள் குறிவகைத் ததர்வு)
( த்தொம் வகு ் புத் தரம் )
குதி – அ
இலை்ைணம்
1. ப ொருத்துதல் – ப ொருத்தமொன ப ொருளைத் ததர்வு பெய் தல் , புகழ் ப ற் ற
நூல் , நூலொசிரியர்.
2. பதொடரும் பதொடர்பும் அறிதல் (i) இத்பதொடரொல்
ெொன்தறொர் (ii) அளடபமொழியொல் குறிக்க ் டும் நூல் .

குறிக்க ் டும்

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

பெய ் ொட்டுவிளன

ப ொருத்தமொன

ப ொருளைத்

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

ழபமொழிகை் .

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

கொவியம்

பதொடர் ொன

பெய் திகை் ,

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

ொட்டு - சித்தர்

ொடல் கை் பதொடர் ொன பெய் திகை் .

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

குதி-இ
தமிழ் அறிஞர்ைளும் , தமிழ் த் பதொண்டும்
1.

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

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

ப ருஞ் சித்திரனொர்,

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

ற் றிய பெய் திகை் .

15. உலகைொவிய தமிழர்கை் சிற ் பும் – ப ருளமயும் – தமிழ் ்

ணியும் .

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

– கடற்

யணங் கை்

–

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

ற் றிய பெய் திகை் .

COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION–II
(Interview Posts and Non-Interview Posts)
SYLLABUS FOR PRELIMINARY EXAMINATION

GENERAL ENGLISH
SSLC Standard (Objective Type Examination)
Part-A
Grammar
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Select the correct word (Prefix, Suffix).

5.

Fill in the blanks with suitable Article.

6.

Fill in the blanks with suitable Preposition.

7.

Select the correct Question Tag.

8.

Select the correct Tense.

9.

Select the correct Voice.

10.

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

11.

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

12.

Fill in the blanks with correct Homophones.

13.

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

14.

Select the correct sentence.

15.

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

16.

Select the correct Plural forms.

17.

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

18.

Identify the correct Degree.

19.

Form a new word by blending the words.

20.

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

21.

British English – American English.

Part-B
Poetry
(a)

(b)

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

(c)

Important Lines

LIST OF POEMS
1.

Life - Henry Van Dyke

2.

I am Every Woman - Rakhi Nariani Shirke

3.

The Secret of the Machines - Rudyard Kipling

4.

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

5.

No Men are Foreign - James Falconer Kirkup

6.

The House on Elm Street - Nadia Bush

7.

Stopping by Woods on a Snowy Evening - Robert Frost

8.

A Poison Tree - William Blake

9.

On Killing a Tree - Gieve Patel

10.

The Spider and the Fly - Mary Botham Howitt

11.

The River - Caroline Ann Bowles

12.

The Comet - Norman Littleford

13.

The Stick-together Families - Edgar Albert Guest

14.

Special Hero - Christina M. Kerschen

15.

Making Life Worth While - George Elliot

16.

A Thing of Beauty - John Keats

17.

Lessons in Life - Brigette Bryant & Daniel Ho

18.

My Computer Needs a Break - Shanthini Govindan

19.

Your Space - David Bates

20.

Sea Fever - John Masefield

21.

Courage - Edgar Albert Guest

22.

Team Work - Edgar Albert Guest

23.

From a Railway Carriage - Robert Louis Stevenson

24.

Indian Seasons - Nisha Dyrene

25.

A Tragic Story - William Makepeace Thackeray
Part-C
Literary Works

I.

LIST OF PROSE

1.

His First Flight - Liam O’Flaherty

2.

The Tempest - Tales From Shakespeare

3.

The Last Lesson - Alphonse Daudet

4.

The Little Hero of Holland - Mary Mapes Dodge

5.

The Dying Detective - Arthur Conan Doyle

6.

Learning the Game (Book Extract) - Sachin Tendulkar

7.

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

8.

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

9.

The Story of a Grizzly Cub - William Temple Hornaday

10.

Sir Isaac Newton - Nathaniel Hawthorne

11.

My Reminiscence - Rabindranath Tagore

12.

The Woman on Platform 8 - Ruskin Bond

13.

The Nose Jewel - C.Rajagopalachari

14.

A Birthday Letter - Jawaharlal Nehru

II.

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

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

Combined Civil Services Examination–II
(Interview Posts and Non-Interview Posts)
General Studies (Preliminary Examination)
(Degree Standard)
Topics for Objective Type
UNIT-I: GENERAL SCIENCE
(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 and
Magnetism, 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 personalities and places in news – Sports Books and authors.

(ii)

Polity - Political parties 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 and Technology.

(vi)

Prominent Personalities in various spheres – Arts, Science,
Literature and Philosophy.

UNIT-III: GEOGRAPHY OF INDIA
(i)

Location – Physical features - Monsoon, Rainfall, Weather and
Climate - Water Resources - Rivers in India - Soil, Minerals and
Natural Resources - Forest 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
Marathas - Age 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,
State Legislature – Local Governments, Panchayat Raj.

(iv)

Spirit of Federalism: Centre - State Relationships.

(v)

Election - Judiciary in India – Rule of Law.

(vi)

Corruption in Public Life – Anti-corruption measures – Lokpal and
Lok Ayukta - Right to Information - Empowerment of Women Consumer Protection Forums, Human Rights Charter.

UNIT-VI: INDIAN ECONOMY
(i)

Nature of Indian Economy – Five year plan models - an
assessment – Planning Commission and Niti Ayog.

(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.Chidambaranar Jawaharlal Nehru,
Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai
Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose, Rabindranath Tagore and
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 discoveries, Tamil
Literature from Sangam Age till contemporary times.

(ii)

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

(iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations against
British Rule - Role of women in freedom struggle.

(iv) Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political Movements in
Tamil Nadu - Justice Party, Growth of Rationalism - Self Respect
Movement, Dravidian Movement and Principles underlying both
these Movements, Contributions of Thanthai Periyar and
Perarignar Anna.
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 - Visual Reasoning - Alpha
numeric Reasoning – Number Series.

COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION–II
(Interview Posts and Non-Interview Posts)
SYLLABUS FOR PRELIMINARY EXAMINATION
ப ொது அறிவு (முதல் நிலல த
( ட்ட ் டி ் புத் தரம் )
கை ளோ் குறி வகைைளுைோ்ை ன

வு
ோ் )

கைபோ் புைளோ்

அைகு–I: கப து அறிவியைோ்
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

அறிவியல் அறிவு மற் றும் அறிவியல் உணர்வு – பகுத்தறிதல் - பபொருள்
உணரொமல் கற் றலும் கருத்துணர்ந்து கற் றலும் - கடந்த கொலம் , நிகழ் கொலம் ,
எதிர்கொலம் பற் றி புரிந் து ககொள் வதற் கொன ஒரு கருவி அறிவியல் .
பபரண்டத்தின் இயல் பு - பபொது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் பருப் பபொருளின் பண்புகள் , விசை, இயக்கம் மற் றும் ஆற் றல் - அன் றொட
வொழ் வில் இயக்கவியல் , மின் னியல் , கொந்தவியல் , ஒளி, ஒலி, பெப் பம் ,
அணுக்கரு இயற் பியல் , பலைர் (LASER), மின் னணுவியல் மற் றும் தகவல்
பதொடர்பியல் ஆகியெற் றின் அடிப் பசட ககொட்பொடுகளின் பயன் பொடுகள் .
தனிமங் களும்
பைர்மங் களும் ,
அமிலங் கள் ,
கொரங் கள் ,
உப் புகள் ,
பபட்பரொலிய பபொருட்கள் , உரங் கள் , பூச்சிபகொல் லிகள் .
உயிரியலின்
முக்கியபகொட்பொடுகள் ,
உயிர்
உலகின்
ெசகப் பொடு,
பரிணொமம் , மரபியல் , உடலியங் கியல் , உணவியல் , உடல் நலம் மற் றும்
சுகொதொரம் , மனிதபநொய் கள் .
சுற் றுப் புறை்சூழல் மற் றும் சூழலியல் .

அைகு-II: நடபோ் பு நிைழோ் வுைளோ்

(i) ெரலொறு -

அண்மை நிகழ் வுகளின் பதொகுப் பு - பதசியை் சின் னங் கள் –
மொநிலங் கள் குறித்த விெரங் கள் - பைய் திகளில் இடம் பபற் ற சிறந்த
ஆளுசமகளும் இடங் களும் - விசளயொட்டு – நூல் களுை் ஆசிரியர்களும் .
(ii) ஆட்சியியல் - இந்தியொவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முமறமைகளுை்
- பபொது விழிப் புணொ்வும் (Public Awareness) பபொது நிர்ெொகமும் – நலன் ைொர் அரசுத்
திட்டங் களும் அெற் றின் பயன் பொடும் , பபொது விநிபயொக அசமப் புகளில்
நிலவுை் சிக்கல் கள் .
(iii) புவியியல் - புவியியல் அசடயொளங் கள் .
(iv) பபொருளொதொரம் - தற் பபொசதய ைமூக பபொருளொதொர பிரை்சிசனகள் .
(v) அறிவியல் – அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்பத்தில் அண்மைக்கொல
கண்டுபிடிப் புகள் .
(vi) கமல, அறிவியல் , இலக்கியை் ைற் றுை் தத்துவை் ஆகிய கவவ் கவறு துமறகளில்
தனித்துவை் ககொண்ட ஆளுமைகள்
அலகு–III: இந் தியொவின் புவியியல்

(i) அமைவிடை் – இயற் மக அமைவுகள் – பருவைமழ, ைமழப் கபொழிவு, வொனிமல
ைற் றுை் கொலநிமல – நீ ர் வளங் கள் – இந்திய ஆறுகள் – ைண், கனிை வளங் கள்
ைற் றுை் இயற் மக வளங் கள் – கொடு ைற் றுை் வன உயிரினங் கள் – கவளொண்
முமறகள் .
(ii) கபொக்குவரத்து - தகவல் கதொடர்பு.
(iii) சமூகப் புவியியல் – ைக்கள் கதொமக அடர்த்தி ைற் றுை் பரவல் – இனை் , கைொழிக்
குழுக்கள் ைற் றுை் முக்கியப் பழங் குடிகள் .
(iv) இயற் மகப் கபரிடர் – கபரிடர் கைலொண்மை – சுற் றுச்சூழல் ைொசுபடுதல் :
கொரணங் களுை் தடுப் பு முமறகளுை் – பருவநிமல ைொற் றை் – பசுமை ஆற் றல் .
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அலகு–IV: இந் தியொவின் வரலொறும்

ண் ொடும்

(i) சிந்து சைகவளி நொகரிகை் – குப் தர்கள் , தில் லி சுல் தொன் கள் , முகலொயர்கள்
ைற் றுை் ைரொத்தியர்கள் – விஜயநகர ைற் றுை் பொமினி அரசுகளின் கொலை் - கதன்
இந்திய வரலொறு.
(ii) இந்திய சமூகப் பண்பொட்டு வரலொற் றில் ைொற் றங் களுை் கதொடர்ச்சியுை் .
(iii) இந்தியப் பண்பொட்டின் இயல் புகள் , கவற் றுமையில் ஒற் றுமை – இனை் , கைொழி,
வழக்கொறு.
(iv) இந்தியொ ஒரு ைதச்சொர்பற் ற நொடு, சமூக நல் லிணக்கை் .
அைகு-V: இநோ் திய ஆட்சியியல்

(i) இந்திய அரசியலமைப் பு - அரசியலசமப் பின் முகவுசர - அரசியலசமப் பின்
முக்கிய கூறுகள் - ஒன் றியம் , மொநிலம் மற் றும் யூனியன் பிபரதைங் கள் .
(ii) குடியுரிசம, அடிப் பசட உரிசமகள் , அடிப் பசடக் கடசமகள் , அரசின்
பநறிமுசறக் பகொட்பொடுகள் .
(iii) ஒன் றிய நிர்ெொகம் , ஒன் றிய நொடொளுமன் றம் - மொநில நிர்ெொகம் , மொநில
ைட்டமன் றம் – உள் ளொட்சி அசமப் புகள் , பஞ் ைொயத்து ரொஜ் .
(iv) கூட்டொட்சியின் அடிப் பமடத் தன் மைகள் : மத்திய - மொநில உறவுகள் .
(v) பதர்தல் - இந்திய நீ தி அசமப் புகள் - ைட்டத்தின் ஆட்சி.
(vi) பபொதுெொழ் வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப் பு நடெடிக்சககள் - கலொக்பொல் ைற் றுை்
கலொக் ஆயுக்தொ - தகெல் உரிசம - பபண்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் நுகர்பெொர் பொதுகொப் பு அசமப் புகள் - மனித உரிசமகள் ைொைனம் .
அைகு-VI: இநோ் தியபோ் கப ருள

ரமோ்

(i) இந்தியப் பபொருளொதொரத்தின் இயல் புகள் - ஐந்தொண்டு திட்ட மொதிரிகள் - ஒரு
மதிப் பீடு - திட்டக்குழு மற் றும் நிதி ஆபயொக்.
(ii) ெருெொய் ஆதொரங் கள் - இந்திய ரிைர்ெ் ெங் கி - நிதி ககொள் மக
ைற் றுை்
பணவியல்
ககொள் மக
நிதி
ஆசணயம்
–
ைத்திய
ைொநில
அரசுகளுக்கிமடகயயொன நிதிப் பகிர்வு - ைரக்கு மற் றும் பைசெ ெரி.
(iii)
இந்திய பபொருளொதொர அசமப் பு மற் றும் பெசலெொய் ப் பு உருெொக்கம் ,
நிலை் சீர்திருத்தங் கள் மற் றும் பெளொண்சம - கவளொண்மையில் அறிவியல்
கதொழில் நுட்பத்தின் பயன் பொடு – பதொழில் ெளர்ை்சி – ஊரக நலன் ைொர்
திட்டங் கள் – ைமூகப் பிரை்சிசனகள் - மக்கள் பதொசக, கல் வி, நலெொழ் வு,
பெசலெொய் ப் பு, ெறுசம.
அைகு–VII: இநோ் திய த சிய இயைோ்ைமோ்
(i) பதசிய மறுமலர்ை்சி - ஆங் கிகலயர் ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல
எழுை்சிகள் – இந்திய கதசிய கொங் கிரஸ் – தசலெர்கள் உருெொதல் –
பி.ஆர்.அம் பபத்கர், பகத்சிங் , பொரதியொர், வ.உ.சிதை் பரனொர், ஜவகர்லொல் பநரு,
கொைரொசர், ைகொத்ைொ கொந்தி, பமௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆைொத், தந்மத
கபரியொர், இரொஜொஜி, சுபொஷ் ைந்திர பபொஸ், ரவீந்திரநொத் தொகூர் மற் றும் பலர்.
(ii) விடுதசலப் பபொரொட்டத்தின் பல் பெறு நிசலகள் : அகிம் சை முசறயின்
ெளர்ை்சி மற் றும் புரட்சிகர இயக்கங் கள் .
(iii) ெகுப் புெொதம் மற் றும் கதசப் பிரிவிசன.
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அலகு–VIII: தமிழ் நொட்டின் வரலொறு, மரபு,
இயக்கங் கள்

ண் ொடு மற் றும் சமூக – அரசியல்

(i) தமிழ் ைமுதொய ெரலொறு, அது கதொடர்பொன பதொல் லியல் கண்டுபிடிப் புகள் ,
ைங் க கொலம் முதல் இக்கொலம் ெசரயிலொன தமிழ் இலக்கிய ெரலொறு.
(ii) திருக்குறள் :
அ) மதை் ைொர்பற் ற தனித்தன் சமயுள் ள இலக்கியம் .
ஆ) அன் றொட ெொழ் வியபலொடு பதொடர்புத் தன் சம
இ) ைொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கை்
ஈ) திருக்குறளும் மொறொத விழுமியங் களும் – ைமத்துெம் , மனிதபநயம்
முதலொனசெ
உ) ைமூக அரசியல் பபொருளொதொர நிகழ் வுகளில் திருக்குறளின்
பபொருத்தப் பொடு
ஊ) திருக்குறளில் தத்துெக் பகொட்பொடுகள்
(iii) விடுதசலப் பபொரொட்டத்தில் தமிழ் நொட்டின் பங் கு – ஆங் கிபலயருக்கு எதிரொன
பதொடக்க கொல கிளர்ை்சிகள் – விடுதமலப் பபொரொட்டத்தில் பபண்களின் பங் கு.
(iv) பத்பதொன் பது மற் றும் இருபதொம் நூற் றொண்டுகளில் தமிழ் நொட்டின் ைமூக –
அரசியல் இயக்கங் களின் பரிணொம ெளர்ை்சி – நீ திக்கட்சி, பகுத்தறிவு
வொதத்தின் வளர்ச்சி - சுயமரியொசத இயக்கம் , திரொவிட இயக்கம் மற் றும்
இெ் வியக்கங் களுக்கொன அடிப் பசட பகொள் சககள் , தந் சத பபரியொர் மற் றும்
பபரறிஞர் அண்ணொவின் பங் களிப் புகள் .
அைகு-IX:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

மிழை ோ்திைோ் வளரோ்சசி
ோ் நிரோ்வ ைம்
தமிழ் நொட்டின் மனிதெள பமம் பொட்டுக் குறியீடுகளும் அெற் சற பதசிய
மற் றும்
பிற
மொநிலங் களுக்கொன
குறியீடுகளுடன்
ஒப் பொய் வும்
தமிழகத்தின் ைமூக பபொருளொதொர ெளர்ை்சிக்கு ைமூக மறுமலர்ை்சி
இயக்கங் களின் பங் களிப் பு.
அரசியல் கட்சிகளுை் பலதரப் பு ைக்களுக்கொன நலத்திட்டங் களுை் –
இடஒதுக்கீட்டுக் ககொள் மகக்கொன நியொயங் களுை் சமூக வளங் கமளப்
கபறுை் வொய் ப் புகளுை் – தமிழகத்தின் பபொருளொதொர கபொக்குகள் தமிழகத்தின் சமூக பபொருளொதொர ெளர்ை்சியில் ைமூகநலத் திட்டங் களின்
தொக்கமும் பங் களிப் பும் .
ைமூக நீ தியும் ைமூக நல் லிணக்கமும் ைமூகப் பபொருளொதொர பமம் பொட்டின்
மூலொதொரங் கள் .
தமிழகத்தின் கல் வி மற் றும் நலவொழ் வு (Health) முசறசமகள் .
தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பபொருளொதொர ெளர்ை்சியில் அெற் றின்
தொக்கமும் .
பல் பெறு துசறகளில் தமிழகம் நிகழ் த்தியுள் ள ைொதசனகள் .
தமிழகத்தில் மின் னொளுசக.

அைகு–X: திறனறிவுமோ் மனைோ் ைணைோ் கு நுணோ்ணறிவுமோ் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீப் பபறு பபொதுக் கொரணி (HCF) – மீச்சிறு கபொது
ைடங் கு (LCM).
விகிதை் ைற் றுை் விகிதொச்சொரை் .
தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப் பு – ககொள் ளளவு – கொலை் ைற் றுை் கவமல.
தருக்கக் கொரணவியல் – புதிர்கள் – பகமட – கொட்சிக் கொரணவியல் – எண்
எழுத்துக் கொரணவியல் – எண் வரிமச.
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Combined Civil Services Examination-II
(Interview and Non-Interview Posts)
Syllabus for Main Written Examination
PAPER-I
கட்டாயத் தமிழ் ம ாழி தகுதித் ததர்விற்கான பாடத்திட்டம்
(விரிந்துரைக்கும் வரக வினாவிற்கான தரைப்புகள்)
ததர்வுத் திட்டம்
1.

2.
3.
4.
5.

ம ொழிமெயர்த்தல்
(i) தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு ம ொழிமெயர்த்தல்
(ii) ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு ம ொழிமெயர்த்தல்
சுருக்கி வரைதல்
மெொருள் உணர்திறன்
சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவொக்கம் மெய்தல்
திருக்குறள் மதாடர்பான கட்டுரை வரைதல்
அ)
தச் ெொர்ெற்ற தனித் தன்ர யுள்ள இலக்கியம்
ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு மதொடர்புத் தன்ர
இ)

ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்

ஈ) திருக்குறளும்

ொறொத விழுமியங்களும் – ெ த்துவம்,

னிதலேயம் முதலொனரவ
உ) ெமூக அைசியல் மெொருளொதொை நிகழ்வுகளில்
திருக்குறளின் மெொருத்தப்ெொடு
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் லகொட்ெொடுகள்
6.

கடிதம் வரைதல் (அலுவல் ெொர்ந்தது)

7.

தமிழ் ம ாழி அறிவு

ெொடத்திட்டம்
1.

தற்காை நிகழ்வுகள்

2.

சமுதாயப் பிைச்சரனகள்

3.

சுற்றுச்சூழல் மதாடர்பான தரைப்புகள்

4.

இந்தியப் மபாருளாதைம் மதாடர்பான தரைப்புகள்

5.

அறிவியலும் மதாழில்நுட்பமும்

6.

கரையும் பண்பாடும்

7.

ெகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திைொவிட இயக்கம், சுய ரியொரத
இயக்கம்.

8.

இக்கொலத் தமிழ்ம ொழி - கணினித் தமிழ், வழக்கு

ன்றத் தமிழ்,

அலுவைக ம ொழியொகத் தமிழ், புதிய வரகர கள்.
9.

தமிழ்ேொட்டின் ெமூகப் மெொருளொதொை முன்லனற்றம்
அைசின்

ேலத்திட்டங்கள்

ேலத்திட்டங்கரள

(மபண்கள்

ற்றும் தமிழக

விவசாயிகள்…),

ேரடமுரறப்ெடுத்துதலில்

ெமூக

ெமூக

சீர்திருத்த

இயக்கங்களின் ெங்கு - இட ஒதுக்கீடும் அதன் ெயன்களும் தமிழ்ேொட்டின் ெமூகப் மெொருளொதொை வளர்ச்சியில் ெமூக நீதி

ற்றும்

ெமூக ஒற்றுர யின் ெங்கு.
10. மசாந்த வாக்கியத்தில் அர த்து எழுதுக, மபாருள் தவறுபாடு
அறிதல், பிரித்மதழுதுக, எதிர்ச்மசால், எதிர் ரற வாக்கியம் , பிரழ
நீக்கி எழுதுக.
11.

திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்காணும் தரைப்புகள் மதாடர்பாக
கட்டுரை எழுதுதல்
அ)
தச் ெொர்ெற்ற தனித் தன்ர யுள்ள இலக்கியம்
ஆ) அன்றொட வொழ்வியலலொடு மதொடர்புத் தன்ர
இ)

ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்

ஈ) திருக்குறளும்

ொறொத விழுமியங்களும் – ெ த்துவம்,

னிதலேயம் முதலொனரவ
உ) ெமூக அைசியல் மெொருளொதொை நிகழ்வுகளில்
திருக்குறளின் மெொருத்தப்ெொடு
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் லகொட்ெொடுகள்

PAPER-II

ANNEXURE-III

ANNEXURE-III

ANNEXURE-III

ANNEXURE-IV
CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY

A SINGLE MEDICAL OFFICER
THE CIVIL MEDICAL BOARD

Signature of Candidate________________________________________
I/We do hereby certify that I/We have examined (full name) Thiru / Thirumathi /
Selvan
/
Selvi
_______________________________________
a
Candidate
____________ for employment under the Government as __________ in the
__________________________________
Office
in
the
_________________________________________________ Department and whose
signature is given above and cannot discover that he / she has any disease, communicable
or otherwise, constitutional affliction or bodily infirmity / except that his / her weight is in
excess of / below the standard prescribed, or except
I / We do not consider this a disqualification of the employment he / she seeks.
His / Her age is according to his / her own statement ________ years and by
appearance about ___ / ___ years.
I/We also certify that he / she has marks of Small Pox / Vaccination.

Chest measurement in Inches

On full Inspiration
On full expiration
Difference expansion

Height in ft.
Weight in kg.
Cardio–Vascular System
Respiratory System
His / Her vision is normal
Hypermetropic/
Myopic/
Astigmatic/
[Here enter the degree of defect and the strength of correction glasses]
Hearing is normal / defective (much or slight)
Urine - Does chemical examination show
(i) Albumen
(ii) Sugar State
specific gravity:
Personal marks (at least two should be mentioned) For Identification
1.
2.
SIGNATURE:
RANK:
DESIGNATION:
PRESIDENT:
Member (i)
(II)
STATION:
DATE:

STATION:
DATE:

The candidate must make the statement required below prior to his / her Medical
Examination and must sign the declaration appended thereto. His attention is specially
directed to the warning contained in the note below:1. State your name in full:
2. State your age and birth place:
3. (a) Have you ever had small pox, intermittent
or any other fever, enlargement or suppuration of
glands spitting of blood, asthma, inflammation of
lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism,
appendicitis?
OR
(b) any other disease or accident requiring confinement
to bed and medical or surgical treatment?
4. When, where your last vaccinated
5. Have you or any of your near relations been
afflicted with consumption, serefula gout,
asthma, fits, epilepsy or insanity?
6. Have you suffered from any form of nervousness
due to over work or any other cause?
7. Furnish the following particulars concerning your family:
Father's age, if
living and state of
health

Father's age at
death
and cause of death

(1)

(2)

Mother's age, if
living
and state of health

Mother's age at
death
and cause of death

(1)

(2)

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

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

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

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

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

CANDIDATE’S SIGNATURE
Note:- The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement by
willfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and if
appointed, of forfeiting all claim to superannuation allowance or gratuity.
MedI. I-68.

ANNEXURE-V

பிற் சேர்க்கக – VI
தெரிவுமுகற குறிெ்ெ உெ்செே கால அட்டவகை
வ.எை்.

நிகழ் வு

காலவரிகே

1.

முெல் நிகல எழுெ்துெ் செர்வு முடிவு தவளியீடு

ஜுன் 2022

2.

முென்கை எழுெ்துெ் செர்வு

3.

முென்கை எழுெ்துெ் செர்வு முடிவு தவளியீடு

டிேை் பர் 2022

4.

ோன்றிெழ் ேரிபார்ப்பு

ஜனவரி 2023

5.

சநர்முகெ்செர்வு

6.

கலந் ொய் வு (சநர்முகெ் செர்வு பெவிகள் )

7.

கலந் ொய் வு (சநர்முகெ் செர்வு அல் லாெ பெவிகள் )

தேப் டை் பர் 2022

பிப் ரவரி 2023

தேயலாளர்

