தமிழ் நாடு அரசுப்
பணியாளர் ததர்வாறணயம்
விளம் பர எண்: 620
அறிவிக்றக எண்: 16/2022
ஒருங் கிணைந்த
கீழ் க்கொணுை்

நாள் : 21.07.2022
குடிணைப்

பைிகள்

ததர்வு-I

(ததொகுதி-I)

பதவிகளுக்கொன கொலிப் பைியிடங் களில்

பைிகளில்

தநரடி நியைனை்

அடங் கிய

தெய் வதற் கொன

எழுத்துத் ததர்விற் கு 22.08.2022 அன் று வணர இணைய வழி மூலை் ைட்டுதை விை்ைப் பங் கள்
வரதவற் கப் படுகின் றன.
எெ்ெரிக்ணக
 ததர்வொணையத்தின் ததரிவுகள் அணனத்துை் விை்ைப் பதொரரின் தர வரிணெப் படிதய
தைற் தகொள் ளப் படுகின் றன.
 தபொய் யொன வொக்குறுதிகணளெ் தெொல் லி, தவறொன வழியில் தவணல வொங் கித்
தருவதொகக் கூறுை் இணடத்தரகர்களிடை் விை்ைப் பதொரர்கள் மிகவுை் கவனைொக
இருக்குைொறு எெ்ெரிக்கப் படுகின் றனர்.
 இது தபொன் ற தவறொன ைற் றுை் தநர்ணையற் றவர்களொல் விை்ைப் பதொரர்களுக்கு
ஏற் படுை் எவ் வித இழப் புக்குை் ததர்வொணையை் எந்தவிதத்திலுை் தபொறுப் பொகொது.
 இணையவழி விை்ைப் பத்தில்
குறிப் பிடப் படுை்
அணனத்துத் தகவல் களுக்குை்
விை்ைப் பதொரதர
இணையவழியில்
விை்ைப் பித்த

முழுப்

தபொறுப் பொவொர்.

விை்ைப் பிக்குை் தபொழுது,
இணையெ்தெணவ

விை்ைப் பதொரர்,

ஏததனுை்

தவறு

ணையங் கணளதயொ,

ததர்விற் கு

ஏற் படின் ,

தொங் கள்

தபொதுெ்

தெணவ

ணையங் கணளதயொ குற் றை் ெொட்டக் கூடொது. விை்ைப் பதொரர் பூர்த்தி தெய் யப் பட்ட
இணையவழி விை்ைப் பத்திணன இறுதியொக ெைர்ப்பிக்குை் முன் னர், நன் கு ெரிபொர்த்த
பின் னதர ெைர்ப்பிக்குைொறு அறிவுறுத்தப் படுகிறொர்.
விண்ணப் பதாரர்கள்

இந்த

விை்ைப் பத்திணன

தநரடி

விை்ைப் பிக்குை்

நியைனை்
முன்

தெய் வதற் கொன

இந்த

அறிவிப் பில்

இணையவழி

தகொடுக்கப் பட்டுள் ள

அணனத்து தகவல் / வழிமுணறகள் / வழிகொட்டு தநறிமுணறகள் ைற் றுை் ததர்வொணையத்தின்
”விை்ைப் பதொரர்களுக்கொன
அறிந் துதகொள் ளுைொறு

அறிவுணரகள் ”

ஆகியவற் ணற

அறிவுறுத்தப் படுகிறொர்கள் .

விை்ைப் பத்திணன ெைர்ப்பிப் பதற் கொன

நன் கு

இதுகுறித்து

கணடசி தததிக்கு முன்

படித்து

இணையவழி

(ஏததனுை்

ெந்ததகை்

இருப் பின் ) ததொணலப் தபசி ைற் றுை் மின் னஞ் ெல் மூலைொக ததளிவுபடுத்திக்தகொள் ளலொை் .
தைலுை்

விண்ணப் பதாரர்கள்

இணையவழி

விை்ைப் பத்தில்

தகொடுக்கப் பட்டுள் ள

அறிவுணரகள் ைற் றுை் வழிமுணறகணள பின் பற் றுமாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறொர்கள் .
1. ஒரு முறை பதிவு:
விண்ணப் பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற் று ஐம் பது மட்டும் )
செலுத்தி தங் களது அடிப் படட விவரங் கடள நிரந்தரப் பதிவு மூலமாக (OTR) கட்டாயமாக
பதிவு செய் து சகாள் ள வவண்டும் . இந் த நிரந்தர பதிவு முடற பதிவு செய் த நாளிலிருந்து 5
வருட காலங் களுக்கு செல் லத்தக்கதாகும் . அதன்

பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டணத்டதெ்

செலுத்தி இதடன புதுப் பித்துக் சகாள் ள வவண்டும் . ஒரு முணறப் பதிவானது எந்த ஒரு
பதவிக்கான விண்ணப் பமாக கருதப் படமாட்டாது. விண்ணப் பதாரர் ததர்வு எழுத விருை் புை்
ஒவ் தவொரு ததர்விற் குை் தனித்தனிதய இணைய வழியில் விை்ைப் பிக்க தவை்டுை் . ஒரு
முணறப் பதிவுக்கொன பதிவுக் கட்டைை் இந் த நியைனத்திற் கொன விை்ைப் பை் / ததர்வுக்
கட்டைை்

அல் ல.

விண்ணப் பதாரர்கள்

இத்ததர்வுக்கொன

நிர்ையிக்கப் பட்ட

ததர்வுக்

2
கட்டைத்ணதெ் தெலுத்த தவை்டுை் . விண்ணப் பதாரர் தங் களுடடய ஒரு முணறப் பதிவுடன்
ஆதார் எண்டண இடணப் பது கட்டாயமாகும் .
தைலுை் விவரங் களுக்கு “விை்ைப் பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள் ” பத்தி-2 ஐக் கொை்க)
2. பணியிடங் கள் பை் றிய விவரங் கள் :
வ.
எண்.

பதவியின் பபயர் மை் றும்
பதவிக் குறியீட்டு எண்

1.

துறண ஆட்சியர்,
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1001)

2.

துறணக் காவை்
கண்காணிப் பாளர், (வறக-I)
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1002)
உதவி ஆறணயர்,
வணிகவரித் துறை
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1003)

3.

4.

5.

6.

காலிப்
சம் பள ஏை் ை
பணியிடங் களின்
முறை
எண்ணிக்றக

பணியின் பபயர்
தமிழ் நொடு குடிணைப்
பைி

18

தமிழ் நொடு கொவல்
பைி

26

தமிழ் நொடு
வைிகவரிப் பைி

25

கூட்டுைச் சங் கங் களின்
துறணப் பதிவாளர்,
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1004)

தமிழ் நொடு கூட்டுறவுப்
பைி

13

உதவி இயக்குநர், ஊரக
வளர்சசி
் த்துறை
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1006)

தமிழ் நொடு ஊரக
வளர்ெ்சிப் பைி

7

மாவட்ட தவறைவாய் ப் பு
அலுவைர், தமிழ் நாடு
பபாதுப் பணி
(பதவிக் குறியீட்டு எை்:1007)

தமிழ் நொடு தபொதுப்பைி

3

பமாத்தம்

ரூ.561002,05,700/நிறை-22
(திருத்திய
ணைக்கப் பட்
டது)

92

குறிப் பு
அறிவிக்கபட்ட கொலிப் பைியிடங் களின் எை்ைிக்ணக ததொரயைொனதொகுை் . இதில் ைொற் றை்
ஏதுை் இருப் பின் முதல் நிணல ததர்வு முடிவுகளுக்கு முன் ைொற் றியணைக்கப் படுை் .
3. காலிப் பணியிடங் களுக் கான பகிர்மானப் பட்டியை் :
இடஒதுக்கீட்டிற் கொன

விதிகள்

இத்ததரிவிற் கு

தபொருந் துை் .

இத்ததரிவிற் கொன

கொலிப் பைியிடங் களுக்கொன பகிர்ைொனப் பட்டியல் பின் னர் அறிவிக்கப் படுை் .
4. முக்கியமான நாட்கள் மை் றும் தநரம் :
அறிவிக்ணக நொள்
இணையதளை்

மூலை்

21.07.2022
விை்ைப் பங் கள்

22.08.2022

ெைர்ப்பிப் பதற் குரிய கணடசி நொள்
இணையவழி

விை்ைப் பை்

திருத்தை் 27.08.2022 - 12.01 மு.ப. 29.08.2022 - 11.59 பி.ப.

தெய் வதற் கொன கொலை்
முதல் நிணலத்

ததர்வு

முதை்
நணடதபறுை்

நொள்

ைற் றுை் தநரை்

வறர
முற் பகல் 9.30 ைைி

30.10.2022 மு .ப

முதல் பிற் பகல் 12.30
ைைி வணர

முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வு நணடதபறுை்

முதல் நிணலத்

ததர்வு

முடிவுகள்

நொள் ைற் றுை் தநரை்

அறிவிக்கப் பட்ட பின் னர் தவளியிடப் படுை் .

3
குறிப் பு:
(i)

விை்ைப் பதொரர்கள்

இணையவழி

விை்ைப் பத்திணன

ெைர்பிப் பதற் கொன

கணடசி தததி வணர தங் களது இணையவழி விை்ைப் பத்ணத திருத்தை் தெய் ய
அனுைதிக்கப் படுகிறொர்கள் .
(ii)

விை்ைப் பதொரர்கள்

இணையவழி

விை்ைப் பத்தில்

கவனக்

குணறவு

கொரைைொக தவறுகள் , பிணழகள் ைற் றுை் தவறொன தகவல் கள் அளித்திருந்தொல்
விை்ைப் பை் திருத்தை் தெய் வதற் கொன கொல இணடதவளியில் ெரியொன தகவணல
தகொடுத்து திருத்தை் தெய் ய அனுைதிக்கப் படுவொர்கள் . விை்ைப் பை் திருத்தை்
தெய் வதற் கொன கொலை் முடிந்த பிறகு எந்த ஒரு தகவணலயுை் திருத்தை் தெய் ய
அனுைதிக்கப் படைொட்டொர்கள்

தைலுை்

இது

ததொடர்பொன

எந்த

ஒரு

தகொரிக்ணககளுை் கவனிக்கப் படைொட்டொது.
(iii)

இத்வதர்வின் செயல் பாடுகளுக்கான வதாரயமான காலநிர்ணயம் சதாடர்பாக
பிற் சேர்க்கக– IV-ஐ காண்க.

(iv)

விை்ைப் பதொரர்

இந்த

நியைனத்திற் கு

ஒரு

விை்ைப் பத்ணத

ைட்டுதை

ெைர்பிப் பிக்க தவை்டுை் .
5. தகுதிகள் :
(அ) வயது வரம் பு (01.07.2022 அன்றுள் ளபடி)
அதிகபட்ச வயது வரம் பு
01.07.2022 அன் று
நிணறவணடந் திருக்கக் கூடொது
குறைந் தபட்ச
வயது வரம் பு
(01.07.2022

வ.

பதவியின் பபயர்

எண்.

அன் று
நிணறவணடந்
திருக்க
தவை்டுை் )

ஆ.தி.,

“ஏறனதயார்”

ஆ.தி(அ), ப.ப.,

(அதாவது

மி.பி.வ., / சீ.ம., ஆ.தி., ஆ.தி(அ),
பி.வ.(இஅ),

ப.ப., மி.பி.வ., /

பி.வ.(இ)

சீ.ம., பி.வ.(இஅ)

மை் றும்

மை் றும்

அறனத்து

பி.வ.(இ) ஆகிய

வகுப் பிறனச்

வகுப் பிறனச்

சார்ந்த

சாராதவர்கள் )

ஆதரவை் ை
விதறவ.
1.

அறனத்து

பதவிகளுக் கும்

(உதவி

ஆணையர் வைிக வரித்துணற தவிர)
2.

(உதவி ஆணையர் வைிக வரித்துணற )

(i)

ஏததனுை்

பட்டை்

தபற் ற

விை்ைப் பதொரர்கள்
3.

பல் கணலக்கழக

21 வயது

39* வயது

34 * வயது

21 வயது

39* வயது

34 * வயது

21வயது

40* வயது

35 * வயது

ைொனியக்குழுவினொல்

அங் கீகரிக்கப் பட்ட
அல் லது
நிறுவனத்திடமிருந்து
விை்ைப் பதொரர்கள்

பல் கணலக்கழகை்
பல் கணலக்கழக

B.L பட்டை் தபற் ற
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குறிப் பு:
i) *அரோகை (நிகை) எை்.93, பணியாளர் மற் றும் நிருவாக சீர்த்திருத்தத் (எம் ) துகற,
நாள்

17.07.2018-இன்

படி

அதிகபட்ச

வயது

உே்ே

வரம் பு

2

ஆை்டுகள்

உயர்த்தப் படுகிறது. அரோகை (நிகை) எை்.91, மனிதவள சமைாை்கம (எஸ்)
துகற, நாள் 13.09.2021-இன் படி அதிகபட்ச வயது உே்ே வரம் பு தமலும் 2 ஆை்டுகள்
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 இருந் தாலும் , இப் பதவிக்கு
விண்ணப் பிக்கத் தகுதியற் றவர்கள் ஆவார்கள் .
தைலுை் விவரங் களுக்கு விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 3(F) ைற் றுை்
பிரிவு 3(r) தமிழ் நாடு அரசுப் பைியாளர்கள் (பைி நிபந் தறனகள் ) ேட்டம் 2016,
வயது வரம் புே் ேலுகக
(i) நிர்ையிக்கப் பட்ட குகறபாடுகடய மாற் றுத் திறனாளிகள் :
நிர்ணயிக்கப் பட்ட குடறபாடுடடய
வரம் பிற் கு

வமல்

மாற் றுத்

பத்தாண்டுகள்

வடர

திறனாளிகள் நிர்ணயிக்கப் பட்ட வயது
வயதுவரம் புெ்

ெலுடக

சபறத்

தகுதியுடடயவராவார்கள்
[தமிழ் நாடு அரசுப் பைியாளர்கள் (பைி நிபந் தறனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 64 மை் றும்
விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 5-D இை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
(ii) முன்னாள் இராணுவத்தினர்:
அ) ஆ.தி, ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மற் றும் பி.வ.(இ) ஏடனய வகுப் பிடனெ்
ொர்ந்தவர்களுக்கு 55 வயது வடர ெலுடக வழங் கப் படும் .
ஆ)

வமவல

(அ)

வில்

கூறப் பட்ட

எந்த

வடகயிலும்

வெராத

“ஏடனவயார்”

விண்ணப் பதாரர்களின் அதிகபட்ெ வயது வரம் பு 50 வயது ஆகும் . [தமிழ் நாடு
அரசுப் பைியாளர்கள் (பைி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 63 மை் றும்
அரசாறண (நிறை) எண்.91, மனித வள தமைாண்றம (எஸ்) துறை, நாள்
13.09.2021-இை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
இ) ஏற் கனவவ ஏவதனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் வதர்ந்சதடுக்கப் பட்ட முன் னாள்
இராணுவ விண்ணப் பதாரர், முன் னாள் இராணுவத்தினர் என் ற ெலுடகடய
மீண்டும் சபற தகுதியற் றவர்களாவர்.
[தமிழ் நாடு அரசுப் பைியாளர்கள் (பைி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)-இை்
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
(ஆ) கை் வித் தகுதி (21.07.2022 அன்றுள் ளபடி)
விை்ைப் பதொரர்கள்

கீழ் க்குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

கல் வித்தகுதி

அல் லது

அதற் கு

இணையொன கல் வித்தகுதியிணன தபற் றிருக்க தவை்டுை் .
Applicants should possess a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or
State Legislature in India or any other Educational Institutions established by an Act of Parliament or
declared to be deemed as an University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.
Provided that, other things being equal, preference will be given to the applicants, who possess the qualification
mentioned against each of the following posts:-
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Sl.
No.

Name of the Post

Preferential Qualification

Deputy Superintendent
Police (Category I)

1.

of

Preference shall be given to candidates who possess National awards for
Physical efficiency.
First Preference

- A degree both in Commerce and Law
together with a Diploma in Taxation laws.

Assistant
Commissioner
(Commercial Taxes)

2.

Second Preference

- A degree both in Commerce and Law.

Third Preference

- A degree either in Commerce or Law together
with a Diploma in Taxation laws.

Fourth Preference

- A degree either in Commerce or Law.

Graduate in Economics / Education / Sociology / Statistics or Psychology
3.

and to those with Post Graduate Diploma in Social Science and

District Employment Officer

Experience in Industrial or Personal Management or Labour Welfare.
i.
Assistant Director of Rural
Development Department

4.

[முதன் ணை

ததர்வுக்கு

Post Graduate Degree in Rural Service of the Gandhigram Rural
Institute, Madurai District.
Post Graduate Degree or Diploma in Extension.
Post Graduate Degree or Diploma in Sociology.

ii.
iii.

அனுைதிக்கப் படுை்

விை்ைப் பதொரர்கள்

அவர்கள்

விை்ைப் பத்தில் , தகொருை் முன் னுரிணை கல் வித்தகுதி உள் ளிட்ட கல் வித் தகுதிகளுக்கொன
உரிய ெொன் றுகணள ததர்வொணையத்தொல் தகொரப் படுை் தநரத்தில் பதிதவற் றை் தெய் ய
தவை்டுை் .]

குறிப் பு
(i)

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

10-ஆம்

பிரிவு 25-ல்

இத்ததரிவிற் கு நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள கல் வித்தகுதியிணன
வகுப் பு

+

12-ஆம்

வகுப் பு

/

பட்டயப் படிப் பு

அை் ைது

இறணக்கை் வித் தகுதி + இளங் கறையிை் பட்டம் என் ற வரிணெயில் சபற் றிருக்க
வவண்டும் .
(ii)

இறுதியொை்டு பட்டப் படிப் பு ததர்வு எழுதிய விை்ைப் பதொரர்கள் ஒருங் கிணைந் த
குடிணைப் பைிகள் ததர்வு-I (ததொகுதி-I) பைிக்கு விை்ைப் பிக் கலொை் . அவர்கள்
முதன் ணை

ததர்வுக்கு

ததரிவு

தெய் யப் படுை் தபொது

முடித்ததற் கொன ெொன் றிதழ் கணள ததர்வொணையை்

தொங் கள்

தகட்குை்

பட்டப் படிப் பு

தபொது பதிதவற் றை்

தெய் ய தவை்டுை் . அவ் வொறு முதன் ணைத் ததர்விற் கொன அறிவிக்ணக தவளியொன
பின் னர் (இந்த நடவடிக்ணகக்கொன கணடசி தததி பின் னர் அறிவிக்கப் படுை் ) இதற் கொன
ஆதொரெ்ெொன் றிணன ெைர்ப்பிக்கத் தவறினொல் , அவர்கள் முதன் ணைத் ததர்விணன
எழுத அனுைதிக்கப் படைொட்டொர்கள் .
(iii)

இறுதியொை்டு ைருத்துவப் படிப் பு (M.B.B.S) அல் லது தவறு ஏததனுை் ைருத்துவத்
ததர்வில்

ததர்ெ்சி

தபற் ற

விை்ைப் பதொரர்கள் ,

உள் ளிருப் பு

பயிற் சி

(Internship)

முடிக்ககொதவர்களுை் , ஒருங் கிணைந்த குடிணைப் பைிகள் ததர்வு-I (ததொகுதி-I)-இல்
உள் ள

பைிக்கு

விை்ைப் பிக்கலொை் .

முதன் ணை

எழுத்துத்

ததர்விற் கு

அனுைதிக்கப் படுை் தபொது, ததணவயொன இறுதி ததொழில் முணற ைருத்துவப் ததர்வில்
அவர்கள் ததர்ெ்சி தபற் றதொக பல் கணலக்கழகை் / நிறுவனத்தொல் வழங் கப் பட்ட தகுதி
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வொய் ந்த

அதிகொரியிடமிருந்து

ெைர்ப்பிக்க தவை்டுை்
அனுைதிக்கப் படுவர்.

தபறப் பட்ட

மூலெ்ெொன் றின்

நகணல

அவர்கள்

என் ற நிபந் தணனக்கு உட்பட்டு முதனிணலத் ததர்வுக்கு
இது

தபொன் ற

ெந்தர்ப்பங் களில் ,

விை்ைப் பதொரர்கள்

வொய் தைொழித் ததர்வுக்கொன ெொன் றிதழ் ெரிபொர்ப்பின் தபொது அெல் பட்டை் அல் லது
அணனத்துத்

ததணவகணளயுை்

தெய் ததொக

பல் கணலக்கழகை்

(உள் ளிருப் பு
/

பயிற் சி

நிறுவனத்தொல்

முடித்தல்

உட்பட)

வழங் கப் பட்ட

தகுதி

பூர்த்தி
வொய் ந்த

அதிகொரியிடமிருந்து தபறப் பட்ட ெொன் றிதணழ ெைர்ப்பிக்க தவை்டுை் .
(iv) நிர்ணயிக்கப் பட்ட கல் வித்தகுதிக்கு இடணயான கல் வித் தகுதியிடன வகாரும்
விண்ணப் பதாரர்கள் குறிப் பிட்ட கல் வித் தகுதிக்கு இடணயானது என் பதற் கான
ொன் டற அரொடணயாக இவ் வறிவிக்டக வததியன் று அல் லது அதற் கு முன் னர்
சபற் றிருத்தல்

வவண்டும் .

விண்ணப் பதாரரின்

அவ் வாறு

விண்ணப் பம்

சபற் றிருக்கவில் டலசயனில்

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 மாட்டாது. [தைலுை்

விவரங் களுக்கு விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 9-ஐயும் மை் றும்
அறிவிக்றகயிை் இறணக்கப் பட்டுள் ள ஏை் றுக்பகாள் ள மறுத்தை் (Disclaimer)-ஐ
கொை்க]
(இ) உடற் தகுதி ோன்றிதழ் :
துணைக்
கொவல்
கை்கொைிப் பொளர் (வணக-I)
பதவிகளுக்கு
விை்ைப் பிக்குை்
விை்ைப் பதொரர்கள் பின் வருை் உடல் தகுதிகணள தபற் றிருக்கதவை்டுை் .
Name of the Post

Physical Qualification

Deputy Superintendent
of Police (Category I)

i. For Men: Must be not less than 165 cms in Height and not less than
86 cms round the chest on full inspiration and must have a chest
expansion of not less than 5 cms on full inspiration.
ii. For Women: Must be not less than 155 cms in Height. The Chest
measurement will not apply to them.

உடல் தகுதிக்கொன ெொன் றிதழ்
i.

முதன் ணை

எழுத்துத்

ததர்வுக்கு

அனுைதிக்கப் படுை்

விை்ைப் பதொரர்களில் ,

துணைக் கொவல் கை்கொைிப் பொளர் (வணக I) பதவிணயத் ததர்ந்ததடுப் பவர்கள் ,
21.07.2022 அன் று அல் லது அதற் கு பிறகு பின் வருை் உடல் தகுதிக்கொன ெொன் றிதணழ
அரசு

ைருத்துவ

நிறுவனத்தில்

அரெொங் கத்தொல்

நியமிக்கப் பட்ட

ைருத்துவ

அலுவலவர் / உதவி அறுணவ ைருத்துவர் அல் லது அதற் குை் தைல் பதவியில் உள் ள
ைருத்துவ அதிகொரியிடமிருந்து தபற் று ெைர்ப்பிக்க தவை்டுை் .
1.

Height

----- Centimeters

2.

Chest Measurement
(a) On full inspiration

----- Centimeters

(b) On full expiration

----- Centimeters

(c) Difference (Expansion)

----- Centimeters

ii. துணைக் கொவல் கை்கொைிப் பொளர் (வணக I) பதவிக்கு விை்ைப் பிக்குை் தபை்
விை்ைப் பதொரர்களின்

ைொர்பு

சுற் றளவு

அளவீடு

தைற் படி

ெொன் றிதழில்

குறிப் பிடப் பட தவை்டியதில் ணல.
iii. ெொன் றிதணழ ெைர்ப்பிக்க / பதிதவற் றை் தெய் யுை் படி தகொரப் படுை் தபொழுது பிற
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ஆவைங் களுடன்

உடல்

தகுதிெ்

ெொன் றிதணழ

ெைர்ப்பிக்கத்

தவறிய

விை்ைப் பதொரர்கள் துணைக் கொவல் கை்கொைிப் பொளர் (வணக I) பதவிகளுக்குப்
பரிசீலிக்கப் பட ைொட்டொர்கள் . இது ததொடர்பொக தபறப் படுை்

தகொரிக்ணககள்

ஏற் றுக்தகொள் ளப் படைொட்டொது.
iv. துணை

ஆட்சியர்

விை்ைப் பதொரர்,
தவணலக்கொன

பதவிக்கு

அவரது

திறன்

நியைனை்

உடலணைப் பு,

ஆகியவற் றின்

தெய் ய

ததர்ந்ததடுக்கப் பட்ட

உடற் தகுதி

அடிப் பணடயில்

ைற் றுை்

தவளிப் புற

தமிழ் நொட்டில்

உள் ள

ஏததனுை் ைருத்துவக் குழுவின் முன் னர் உறுதிபடுத்த தவை்டுை் .
v. துணைக்

கொவல்

கை்கொைிப் பொளர்

(வணக

-

I)

பதவி

நியைனத்திற் கு

ததர்ந்ததடுக்கப் பட்ட விை்ைப் பதொரர்களின் உடலணைப் பு, உடற் தகுதி ைற் றுை்
தவளிப் புறப் பைிக்கொன திறன் ஆகியவற் றின் அடிப் பணடயில் தமிழ் நொட்டில்
உள் ள ைருத்துவக் குழுவின் முன் னர் உறுதிபடுத்த தவை்டுை் ைற் றுை் பொர்ணவத்
திறன் ,

விதிகளில்

குறிப் பிடப் பட்டுள் ளபடி

(பொர்ணவக்

கை்ைொடி

ஏதுை்

பயன் படுத்தொைல் ) பொர்ணவ திறன் உள் ளது என் று தென் ணனயில் உள் ள அரசு கை்
ைருத்துவைணனக் கை்கொைிப் பொளரொல் ெொன் றளிக்கப் பட தவை்டுை் .
vi. பொர்ணவ குணறபொடுள் ள விை்ைப் பதொரர்கள் தகுதியொன கை் நிபுைரின் கை்
பொர்ணவ தகுதி ெொன் றிதணழப் தபற் று ைற் ற ஆவைங் களுடன் பதிதவற் றை் தெய் து
ெைர்ப்பிக்க தவை்டுை் .
vii. தமிழ் நொடு

அரசுப்

பைியொளர் ததர்வொணையத்தொல்

ஒரு

விை்ைப் பதொரர்

அவருணடய விருப் பத்தின் அடிப் பணடயில் துணைக் கொவல் கை்கொைிப் பொளர்
(வணக - I) பதவிக்கு ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டு பின் னர் அவர்களின் உடல் தகுதிணய
ைருத்துவக்

குழுவினொல்

உறுதிப் படுத்தத்

தவறுை்

பட்ெத்தில் ,

அவர்களின்

ததரிணவ இழக்க தநரிடுை் , தைலுை் அவர்கள் தவறு எந்த பதவிகளுக்குை் மீை்டுை்
பரிசீலிக்கப் பட ைொட்டொர்கள் .
ஈ) உடை் தகுதிக் கான சான்றிதழ்
ஒருங் கிணைந்த குடிணைப் பைிகள் ததர்வு-I (ததொகுதி-I) இல் பணி நியமனத்திற் காக சதரிவு
செய் யப் படும்

விண்ணப் பதாரர்கள்

கீவழ

குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

தரத்தில்

உடற் தகுதிெ்

ொன் றிதடழ ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் . மாதிரி படிவம் அறிவிக்டகயின் பிற் சேர்க்கக–II-இை்
இடணக்கப் பட்டுள் ளது. இெ்ொன் றிடன சதரிவு செய் யப் பட்ட வதர்வர், தனது

நியமன

அலுவலரிடம் பணியில் வெரும் வபாது ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் .
வ.
எண்.

பதவியின் பபயர்

1.

துறண ஆட்சியர்

2.

உதவி
ஆறணயர்,
(வணிகவரித்
துறை)
உதவி இயக்குநர்,
ஊரக
வளர்சசி
் த்துறை
மாவட்ட
தவறைவாய் ப் பு
அலுவைர்
கூட்டுைச்
சங் கங் களின்
துறணப் பதிவாளர்

3.

4.

5.

நிர்ணயிக் கப் பட்டுள் ள
பார்றவயின் தரம்

பொர்ணவ தரை் –III
அல் லது அதற் கு
தைை் பட்ட தரை்

பொர்ணவ தரை் –III

உடை் தகுதிச் சான்றிதழ்
படிவம்

தெயலொட்சி
பதவிகளுக்கு
நிர்ையிக்கப் பட்டுள் ள
படிவை்

8
கை்பொர்ணவ

குணறபொடுணடய

விை்ைப் பதொரர்கள்

அரசு

ைருத்துவைணனயில்

தகுதி

வொய் ந்த கை் ைருத்துவ நிபுைரிடை் (Eye Specialist) கை்பொர்ணவ தகுதிெ் ெொன் றிதணழப்
தபற் று ெைர்ப்பிக்க தவை்டுை் .
(உ) தமிழ் பமாழியிை் தகுதி:விை்ைப் பதொரர்கள் தபொதுைொன தமிழறிவு தபற் றிருக்கதவை்டுை் .
(தைலுை்

விவரங் களுக்கு

“விை்ைப் பதொரர்களுக்கொன

அறிவுணரகள் ” பத்தி

14(I)-ஐ

கொை்க
6. கட்டணம் :அ)
பதிவுக் கட்டைை்
நிரந்தரப் பதிவுக்கட்டைை் (One Time Registration) (அரெொணை (நிணல)
எை்.32, பைியொளர் (ை) நிர்வொக சீர்திருத்தத்துணற, நொள் 01.03.2017-இன்
படி திருத்தியணைக்கப் பட்டது)
குறிப் பு:
நிரந்தர பதிவில் பதிவு தெய் த நொளிலிருந்து ஐந்தொை்டுகள்
முடிவுறொத
விை்ைப் பதொரர்கள் ,
இத்ததர்வுக்கொன
நிரந்தர
பதிவுக்கட்டைை்
தெலுத்துவதிலிருந்து
விலக்கு
அளிக்கப் படுகின் றனர்.
ஆ)
முதனிணலத் ததர்வு
முதனிணலத் ததர்வுக்கு, கட்டைெ் ெலுணக தபற தகுதியுணடயவர்கள்
தவிர
ஏணனதயொர்,
இணையவழி
மூலை்
விை்ைப் பை்
ெைர்ப்பிக்குை் தபொது கட்டொயைொக ததர்வுக்கட்டைை் தெலுத்த தவை்டுை் .
இ)

ரூ.150/-

ரூ.100/-

முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வு
கட்டை
விலக்கு
தகொரப் படொத
விை்ைப் பதொரர்கள்
இந்த ரூ.200/நியைனத்திற் கொன முதனிணலத் ததர்வுக்கு கட்டைைொக ரூ.100/தெலுத்தியது தபொல் முதனிணலத் ததர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப் பட்ட
பின் னர், தமிழ் நொடு அரசுப் பைியொளர் ததர்வொணையத்தின் மூலை்
முதன் ணைத் ததர்வுக்கு ததரிவு தெய் யப் பட்ட விை்ைப் பதொரர்கள் ,
முதன் ணைத் ததர்வுக் கட்டைைொக ரூ.200/- தெலுத்த தவை்டுை் .
சதர்வுக் கட்டைே் ேலுகக:வகக
ேலுகக
(i)
ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிடர்
கட்டைம் சேலுத்தத்
(அருந் ததியர்),
சதகவயிை் கை
(ii)
பழங் குடியினர்
கட்டைம் சேலுத்தத்
சதகவயிை் கை
(iii)
மிகவும் பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர் /
மூன்று முகற மட்டும் கட்டைம்
சீர்மரபினர்
சேலுத்தத் சதகவயிை் கை
(iv)
இஸ்ைாமியரை் ைாத பிற் படுத்தப் பட்ட
மூன்று முகற மட்டும் கட்டைம்
வகுப் பினர் / பிற் படுத்தப் பட்ட
சேலுத்தத் சதகவயிை் கை
இஸ்ைாமிய வகுப் பினர்
(v)
முன்னாள் இராணுவத்தினர்
இரை்டு முகற மட்டும் கட்டைம்
சேலுத்தத் சதகவயிை் கை.
(vi)
நிர்ையிக் கப் பட்ட குகறபாடுகடய
கட்டைம் சேலுத்தத்
மாற் றுத்திறனாளிகள் (40
சதகவயிை் கை
ேதவீதத்திற் கு குகறவிை் ைாதவர்கள் )
(vii)
ஆதரவற் ற விதகவகள் (ஆதரவற் ற
கட்டைம் சேலுத்தத்
விதகவே் ோன்றிதழ் வருவாய் சகாட்ட
சதகவயிை் கை
அலுவைர் / மாவட்ட ோர் ஆட்சியர் /
மாவட்ட உதவி ஆட்சியர் இவர்களிடம்
பபை் றிருக் க தவண்டும் )

9
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
கட்டணெ்
ெலுடக
வாய் ப் புகளின்
எண்ணிக்டகயானது
சதரிவின்
எந் நிடலயிலும்
வதர்வாடணயத்தால்
ெரிபார்க்கப் படும் .
3. விண்ணப் பதாரர்
தம் முடடய
முந் டதய
விண்ணப் பங் கள்
சதாடர்பான
தகவல் கடள
மடறத்து
விண்ணப் பக்
கட்டணம்
செலுத்துவதிலிருந் து
கட்டணவிலக்குத் தவறாகக் வகாரும் பட்ெத்தில் , அவருடடய விண்ணப் பம் உரிய
வழிமுணறகணளப்
பின் பற் றி
நிராகரிக்கப் படுவதுடன் ,
வதர்வாடணயத்தால்
நடத்தப் படும் வதர்வுகள் / சதரிவுகளில்
கலந் து சகாள் வதிலிருந்து
ஒரு
வருடகாலத்திற் கு விலக்கி டவக்கப் படுவார்.
4. விண்ணப் பதாரர் வதர்வுக்கட்டணவிலக்கு சதாடர்பான இலவெ ெலுடகடயப்
சபறுவதற் கு “ஆம் ” அல் லது “இல் டல” என் ற விருப் பங் கடள இடணயவழி
விண்ணப் பத்தில் கவனமாக வதர்வு செய் யுமாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறார்.
5. விண்ணப் பதாரர், விண்ணப் பதாரர்களின் தன் விவரப் பக்கத்தின் <Application
History>-ல் வதான் றும் தகவல் கடளப் சபாருட்படுத்தாமல் வதர்வுக்கட்டணெ்
ெலுடக இதுவடர எத்தடன முடறபயன் படுத்தப் பட்டுள் ளது என் படத தங் களின்
சொந்தநலன் கருதி கணக்கிட்டு டவத்துக்சகாள் ளுமாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறார்.
6. கட்டணெ்ெலுடகக்
வகாரி
விண்ணப் பிக்கப் பட்ட
விண்ணப் பமானது
(விண்ணப் பிக்கப் பட்ட
பதவிகடளப்
சபாருட்படுத்தாமல் )
விண்ணப் பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப் பட்ட சமாத்த இலவெ வாய் ப் புகளின்
எண்ணிக்டகயிலிருந்து ஒருவாய் ப் பு குடறக்கப் பட்டதாகக் கருதப் படும் .
7. அனுமதிக்கப் பட்ட
அதிகபட்ெ
இலவெ
வாய் ப் புகடள
சபற் றுக்சகாண்ட
விண்ணப் பதாரர்
/
வதர்வுக்கட்டணெ்
ெலுடகடய
சபறவிரும் பாத
விண்ணப் பதாரர் / வதர்வுக்கட்டணெ் ெலுடகக்கு தகுதியற் ற விண்ணப் பதாரர்
வதர்வுக்கட்டணெ் ெலுடக சதாடர்பான வகள் விக்கு எதிராக “இல் டல” என் ற
விருப் பத்திடன இடணயவழி விண்ணப் பத்தில்
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 டலசயன் றால் ,
விண்ணப் பம்
உரிய
வழிமுணறகணளப் பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் .
(தைலுை் ,
ததர்வுக்
கட்டைெ்
ெலுணக
ததொடர்பொன
விவரங் களுக்கு
விை்ைப் பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள் பத்தி 6-ஐக் கொை்க)
7. சதர்வுக் கட்டைம் சேலுத்தும் முகற:



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



விண்ணப் பதாரர்கள்
வவண்டும் .



விண்ணப் பதாரர்களின் கட்டணெ் ெலுடகக்கான தகுதியின் அடிப் படடயில் தான்
வதர்வுக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந் து விலக்கு சபற முடியும் .



இடணயவழியில் வதர்வுக் கட்டணம் செலுத்தாமல் , வநரடியாக செலுத்தும் வடரவு
காவொடல /
அஞ் ெலக ஆடண வபான் றடவ ஏவதனும் சபறப் பட்டிருப் பின்
அத்தடகய விண்ணப் பங் கள் நிராகரிக்கப் படும் மற் றும் இத்தடகய கட்டணங் கள்
திருப் பி செலுத்தப் படமாட்டாது.

வங் கிகளின்

வெடவக்

கட்டணமும்

வெர்த்து

செலுத்த

10



இடணயவழிக்
கட்டணம்
செலுத்தும்
முடறயில்
பணப் பரிமாற் றம்
வதால் வியடடந்தாவலா அல் லது வங் கிகளால் ஒத்திடெவு ஏற் படுவதில் தாமதம்
ஏற் பட்டாவலா அதற் கு வதர்வாடணயம் எவ் விதத்திலும் சபாறுப் பாகாது.
(சதர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகளிை் ” பத்தி
– 2(V)-ஐ காை்க).
8. ேலுகககள் :
(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 வகுப் பினர், ஆதரவற் ற
விதடவ, முன் னாள் இராணுவத்தினர், நிர்ணயிக்கப் பட்ட குடறபாடுடடய
மாற் றுத் திறனாளிகள் மற் றும் பிற வடகயிடனெ் ொர்ந்தவர்களுக்கான வயது /
தகுதி
மற் றும்
கட்டணெ்
ெலுடககள்
குறித்த
விவரங் கள்
“விை்ைப் பதாரர்களுக் கான அறிவுறரகள் ” பத்தி 3(D) ைற் றுை் 6 ஐக் காை்க.

(ii) வமவல
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
ெலுடகடய
வகாரும்
விண்ணப் பதாரர்கள்
அதற் குரிய ஆதாரங் கள்
ைற் றுை்
பிற தகொரிக்ணககள்
வதர்வாடணயம்
வகாரும் வபாது ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் . ெமர்ப்பிக்கத் தவறினால்
உரிய
வழிமுணறகணளப் பின் பற் றி விண்ணப் பம் நிராகரிக்கப் படும் .
குறிப் பு:
முன்னாள்
இராணுவத்தினர், ஏசதனும்
ஒரு பிரிவு / பைியிை் அடங் கிய
பதவிக் கு சதர்ந்சதடுக்கப் பட்டு விட்டாை் , பின்னர், சவறு எந் த நியமன நிகழ் வுகளிலும்
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ேலுகககய சகார முடியாது. (தமிழ் நாடு அரசுப்
பைியாளர்கள் (பைி நிபந்தணனகள் ேட்டம் 2016 பிரிவு 3(j)-இை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு)
9. முதை் நிறைத் ததர்வு, முதன்றமத் ததர்வு மை் றும் தநர்முகத் ததர்வுகளுக்கான திட்டம்
(அ) முதை் நிறைத் ததர்வு (ஒை் றை தாள் பகாள் குறி வறக)

பாடம்

காை அளவு

தபொதுஅறிவு
(குறியீடு எை். 003)
தபொதுஅறிவு
(பட்டப் படிப் பு தரை் )
(175 தகள் விகள் )
+
திறனறிவுை் ைனக்கைக்கு
நுை்ைறிவுை் (பத்தொை்
வகுப் புத் தரை் )
(25 தகள் விகள் )
பமாத்தம் - 200
வினாக் கள்
பமாத்தம்

3 மணிதநரம்

அதிகபட்ச
மதிப் பபண்

300

300

குறைந் தபட்ச தகுதி மதிப் பபண்
ஆ.தி, ஆ.தி(அ), ப.ப.,
மி.பி.வ., / சீ.ம.,
பி.வ.(இஅ) மற் றும்
பி.வ.(இ)

ஏணனதயொர்

90

120
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(ஆ) முதன்றமத் ததா்வு மை் றும் தநர்முகத்ததர்வுகளுக் கான ததர்வுத் திட்டம்

பாடம்

காை அளவு

அதிகபட்ச

குறைந் தபட்ச தகுதி

மதிப் பபண்

மதிப் பபண்
ஆ.தி, ஆ.தி(அ),

ஏணனதயொர்

ப.ப., மி.பி.வ., /
சீ.ம., பி.வ.(இஅ)
மற் றும் பி.வ.(இ)
தாள் -I
கட்டாயத் தமிழ் பமாழி

3 மணிதநரம்

100

தாள் -II

3 மணிதநரம்

250

தாள் -III

3 மணிதநரம்

250

தாள் -IV

3 மணிதநரம்

250

தகுதித் தாள்

40

40

(பத்தாம் வகுப் புத்தரம் )
(விரிந் துறரக் கும் வறக)
பபாதுஅறிவு
(பட்டப் படிப் புத்தரம் )
(விரிந் துறரக் கும் வறக)

தநர்முகத் ததர்வு மை் றும்

255

340

100

ஆவணங் கள்
850

பமாத்தம்
குறிப் பு:

1. முதல் நிணல ைற் றுை் முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கொன தபொது அறிவு குறித்த தகள் விகள்
தமிழ் ைற் றுை் ஆங் கிலை் ஆகிய இரை்டிலுை் அணைக்கப் படுை் .
2. ததர்வர்கள்

முதன் ணை

எழுத்துத்

ததர்வு

விணடத்தொள்

தொள் -Iல்

குணறந் தபட்ெ

தகுதி

ைதிப் தபை்கள் [40% - அதொவது, 40 ைதிப் தபை்கள் ] தபற் றிருந் தொல் ைட்டுதை முதன் ணை
எழுத்துத் ததர்வு விணடத்தொள் கள் தொள் -II, தொள் -III ைற் றுை் தொள் -IV ஆகியன ைதிப் பீடு
தெய் யப் படுை் . ைற் றுை்

தொள் -Iல்

தபற் ற ைதிப் தபை்கணளப் தரவரிணெக்கு கைக்கில்

எடுத்துக்தகொள் ளப் பைொட்டொது. [தைலுை் விவரங் களுக்கு அரெொணை (நிணல) எை்.133, ைனித
வள தைலொை்ணை (எை் ) துணற, நொள் 01.12.2021-இல் குறிப் பிட்டுள் ளவொறு]
3. விை்ைப் பதொரர் முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வின்

அணனத்துப்

பொடங் களிலுை் , ைற் றுை்

வொய் தைொழித் ததர்விலுை் கலந் து தகொள் வது கட்டொயொகுை் . முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வின்
ஏததனுை் ஒன் று அல் லது அதற் கு தைற் பட்ட பொடத்தில் ததர்தவழுதொத விை்ைப் பதொரர்,
அத்ததரிவுக்கொன

தபொதுைொன

ைதிப் தபை்கணளப்

தபற் றிருந்தொலுை்

கூட

ததரிவு

தெய் யப் பட தகுதியொனவரொகக் கருதப் படைொட்டொர்.
4. எனினுை் , அரெொணை (நிணல) எை்.49, ைனித வள தைலொை்ணை (எை் ) துணற, நொள் 23.05.2022 ன் படி மாற் றுத் திறனாளி விை்ைப் பதொரர்களுக்கு கட்டொயத் தமிழ் தைொழி தகுதித் ததர்வு
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தொள் -I எழுத விலக்கு அளிக்கப் பட்டுள் ளது. அவ் வொறு குறிப் பிடப் பட்ட மாற் றுத் திறனாளி
விை்ைப் பதொரர்கள் இணையவழி விை்ைப் பத்தில் விை்ைப் பிக்குை் தபொது ததணவயொன
விவரங் கணள தவறொைல் அளிக்க தவை்டுை் . தவறுை் பட்ெத்தில் அவ் வொறு தபறப் படுை் எந்த
ஒரு

தகொரிக்ணககளுை்

ஏற் றுக்தகொள் ளப் படைொட்டொது.

தைலுை்

விை்ைப் பதொரர்கள்

அரெொணை (நிணல) எை்.08, மாற் றுத் திறனாளிகள் நலத்துணற (DAP-3.2), நொள் 21.09.2021–இல்
குறிப் பிட்டுள் ளபடி

மாற் றுத்

திறனாளிகளுக்கான

ொன் றிதடழ

பிற் சேர்க்கக–III-இை்

பங் தகற் குை்

விை்ைப் பதொரர்கள்

உள் ளவொறு பதிவவற் றம் செய் ய வவண்டும் .
5. ததர்வொணையை்

நடத்துை்

தபொட்டித்

ததர்வுகளில்

கணடபிடிக்க தவை்டிய விதிமுணறகணள “விை்ைப் பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள் ” பத்தி
17-ல் கொை்க.
6. முதல் நிணலத் ததர்வு ைற் றுை் முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கொன திட்டை் ைற் றுை் பொடத்திட்டை்
ததர்வொணையத்தின்

இணையதளைொன

“www.tnpsc.gov.in”

ைற் றுை்

இவ் வறிவிக்ணகயின்

பிற் தெர்க்ணக-I-இல் தகொடுக்கப் பட்டுள் ளது.
10. பதரிவு பசய் யும் முறை:
தநர்முகத் ததர்வு அடங் கிய பதவிகளுக்கொன ததரிவு மூன் று நிணலகணள தகொை்டது.
(i) விை்ைப் பதொரர்கணள

முதன் ணை

எழுத்துத்

ததர்விற் கு

அனுைதிக்க

நடத்தப் படுை்

முதல் நிணலத் ததர்வு (ii) முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வு (iii) தநர்கொைல் / வொய் தைொழித் ததர்வு
ைற் றுை்

கலந்தொய் வு. முதல் நிணலத் ததர்வு என் பது முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கொக

விை்ைப் பதொரர்கணள ததரிவு தெய் வதற் கொன ததர்வு ஆகுை் . முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வுக்கு
அனுைதிக்கத்

தகுதியொனவர்களொக

அறிவிக்கப் படுை்

விை்ைப் பதொரர்கள்

தைது

முதல் நிணலத் ததர்வில் தபற் ற ைதிப் தபை்கள் , அவர்களது ததரிவுக்கொன இறுதித் தகுதிணய
முடிவு

தெய் வதற் கு

கைக்கில்

ததர்வுக்கு அனுைதிக்கப் படுை்

எடுத்துக்

தகொள் ளப் படைொட்டொது.

விை்ைப் பதொரர்களின்

முதன் ணை

எழுத்து

எை்ைிக்ணக, அப் பதவிகளுக்கு

நியைனை் தெய் யப் படவுள் ள தைொத்த கொலிப் பைியிடங் களின் எை்ைிக்ணகணய தபொன் று 20
ைடங் கு

இருக்குை் .

இது

பைியிட

ஒதுக்கீட்டு

விதிணய

கருத்தில்

தகொை்டு

முடிவு

தெய் யப் படுை் . எனினுை் பைியிட ஒதுக்கீட்டுக்குரிய ஒவ் தவொரு வகுப் பு பிரிவிலுை் 1:20
விகிதப் படி

முதன் ணை

விை்ைப் பதொரர்

விை்ைப் பதொரர்களுை்
நிரொகரிக்கப் பட்ட

எழுத்துத்

தபற் ற

ததர்வுக்கு

அதத

முதன் ணை

ததர்வொளர்கள்

ததரிவு

தெய் யப் படுவதற் குரிய

ைதிப் தபை்கணளப்
எழுத்துத்

ைற் றுை்

தபற் ற

ததர்வுக்கு

ெொன் றிதழ்

இறுதி

அணனத்து

அனுைதிக்கப் படுவர்.

பதிதவற் றை்

தெய் யத்

தவறிய

ததர்வொளர்களுக்கு பதிலொக கூடுதல் பட்டியல் ஏதுை் தவளியிடப் படைொட்டொது. முதன் ணை
எழுத்துத் ததர்வு தொள் -II, தொள் -III, தொள் -IV ைற் றுை் வொய் தைொழித் ததர்வு ஆகியவற் றில்
விை்ைப் பதொரர்கள்

தபற் ற

தைொத்த

ைதிப் தபை்களின்

அடிப் பணடயில்

இடஒதுக்கீட்டிற் கொன நியைன விதிகளின் படி இறுதித் ததரிவு நடத்தப் படுை் .
(தைலுை் , விவரங் களுக்கு விை்ைப் பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள் பத்தி 18A-ஐக் கொை்க)
11. முதை் நிறைத் ததர்வுக் கான ததர்வு றமயங் கள் :
அ. முதல் நிணலத் ததர்வு பின் வருை் ணையங் களில் நணடதபறுை் .
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வ.எண்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ததர்வு
றமயம்
அரியலூர்
தெங் கல் பட்டு
தென் ணன
தகொயை் புத்தூர்
சிதை் பரை்
தருைபுரி
திை்டுக்கல்
ஈதரொடு
கள் ளக்குறிெ்சி
கொஞ் சிபுரை்
நொகர்தகொவில்
கரூர்
கிருஷ்ைகிரி
ைதுணர
ையிலொடுதுணற
நொகப் பட்டிைை்
நொைக்கல்
தபரை் பலூர்
புதுக்தகொட்ணட
ரொைநொதபுரை்

றமய
எண்
3001
3301
0101
0201
0303
0401
0501
0601
3401
0701
0801
0901
3101
1001
3801
1101
1201
1401
1501
1601

வ.எண்
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ததர்வு றமயம்

றமய எண்

ரொைிப் தபட்ணட
தெலை்
கொணரக்குடி
ததன் கொசி
தஞ் ெொவூர்
நீ லகிரி
ததனி
திருவள் ளூர்
திருவை்ைொைணல
திருவொரூர்
தூத்துக்குடி
திருெ்சிரொப் பள் ளி
திருதநல் தவலி
திருப் பத்தூர்
திருப் பூர்
தவலூர்
விழுப் புரை்
விருதுநகர்

3501
1701
1805
3601
1901
1301
2001
2101
2201
2301
2401
2501
2601
3701
3201
2701
2801
2901

குறிப் பு:
(i)

விை்ைப் பதொரர் ததர்வு எழுதுவதற் கு தைதல உள் ள ததர்வு ணையங் களில் ஏததனுை்
இரை்டு ணையங் கணளத் ததர்ந்ததடுக்க தவை்டுை் . விை்ைப் பதொரர்களுக்கு இந்த
இரை்டு ைொவட்ட ணையங் களில் ஏததனுை் ஒன் றில் ததர்வுக் கூடை் ஒதுக்கப் படுை் .
இருப் பினுை் , ைொற் றுத் திறனொளி விை்ைப் பதொரர்கள் (40% ைற் றுை் அதற் கு தைதல
உள் ள ைொற் றுத் திறனொளிகள் ைட்டுை் ) ஒதர ஒரு ைொவட்ட ணையத்ணத ததர்வு தெய் ய
அனுைதிக்கப் படுவொர்கள் . [தைலுை்

விவரங் களுக்கு விை்ைப் பதொரர்களுக்கொன

அறிவுணரகள் பத்தி 2 (R)-ணயக் கொை்க)
(ii)

ததர்வு

ணையங் கணள

ைொற் றை்

ஏற் றுக்தகொள் ளப் படைொட்டொது.

தெய் யக்

தகொருை்

(தைலுை்

தகொரிக்ணக
விவரங் களுக்கு

“விை்ைப் பதொரர்களுக்கொன அறிவுணரகள் பத்தி 17(A) (ii)” ணயக் கொை்க)
(iii)

ததர்வு ணையங் களின்

எை்ைிக்ணகணயக் கூட்டதவொ / குணறக்கதவொ அல் லது

விை்ைப் பதொரர்கணள

தவறு

ணையங் களுக்கு

ைறுஒதுக்கீடு

தெய் யதவொ

ததர்வொணையத்திற் கு உரிணையுை்டு.
(iv)

முதல் நிணலத் ததர்வு / முதன் ணை எழுத்துத் ததர்வு / ெொன் றிதழ் ெரிபொர்ப்பு /
தநர்முகத்

ததர்வு

ைற் றுை்

கலந் தொய் வு

ஆகியவற் றில்

பங் தகற் க

விை்ைப் பதொரர்கள் தங் களது தெொந்த தெலவில் வரதவை்டுை் .
(ஆ) முதன்றமத் ததர்வுக்கான றமயம்
முதன் ணை

எழுத்துத்ததர்வு

நணடதபறுை் .

தென் ணன

(ணைய

எை்.

0101)

ணையத்தில்

ைட்டுை்
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12. பபாதுவான தகவை் கள்
A. பைி விவரங் கள் :
தறடயின்றம சான்றிதழ் / துறைத் தறைவருக் கு தகவை் பதரிவித்தை்
விண்ணப் பதாரர், இடணய வழியில் விண்ணப் பிக்கும் 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 அரசின்

அல் லது இந்தியாவிலுள் ள ஒரு மாநில

அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் அடமக்கப் பட்டிருக்கும் அரசு ொர்புள் ள நிறுவனங் கள் அல் லது
சபாதுத்துடற

நிறுவனங் களில்

நிரந்தரப் பணியில்

அல் லது

தற் காலிகப் பணியில்

இருப் பின் தங் களது விண்ணப் பங் கடள துடறத்தடலவர் வாயிலாகவவா அல் லது தாம்
வகித்து வரும் பதவிக்கு நியமனம் செய் வதற் கு தகுதி சபற் ற அலுவலர் மூலமாகவவா
அனுப் பத் வதடவயில் டல மாறாக, தமது துடறத் தடலவருக் கு, தாம் வதர்வாடணயத்தின்
எந்த வதர்வுக்கு விண்ணப் பிக்கிறார் என் படத எழுத்து மூலம் சதரிவித்து, சதரிவாகும்
பட்ெத்தில்

நிர்ணயிக்கப் பட்ட

படிவத்தில்

தடடயின் டமெ்

ொன் றிதடழ

ெமர்ப்பிக்க

வவண்டும் .
[தைலுை்

விவரங் களுக்கு விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள்

பத்தி 14(P)-இை்

குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
B. குற் றவியை் வழக் குகள் / ஒழுங் கு நடவடிக்கககள் சதாடர்பான உறுதிசமாழி
i.

விண்ணப் பதாரருக்கு

எதிராக

சதாடங் கப் பட்ட

/

நிலுணவயில் லுள் ள

அல் லது

முடிக்கப் பட்ட ஒழுங் கு நடவடிக்டககள் / குற் றவியல் நடவடிக்டககள் , டகது, விடுவிப் பு,
ஏவதனும்

இருப் பின்

அந்த

தகவல் கடள

வதர்வாடணயத்திற் கு

இடணய

வழி

விண்ணப் பத்தில் விண்ணப் பிக்கும் வபாது சதரிவித்தல் வவண்டும் .
ii.

இடணயவழி விண்ணப் பத்தில் நிலுடவயிலுள் ள குற் றவியல் / ஒழுங் கு நடவடிக்ணககள்
பற் றி ததரிவித்துள் ள விை்ைப் பதொரர், அது ததொடர்பொன முதல் தகவல் அறிக்ணகயின்
நகணல / குற் றக் குறிப் பொணை / கொரைை்

தகட்குை்

குறிப் பொணையின்

நகணல

(தநர்வுக்தகற் ப) கை்டிப் பொக பதிதவற் றை் தெய் ய / ெைர்ப்பிக்க தவை்டுை் . தவறினொல்
விை்ைப் பை் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின் னர் நிரொகரிக்கப் படுை் .
iii.

விை்ைப் பதொரர், தங் கள் மீதொன குற் றவியல் நடவடிக்ணககளில் குற் றத் தீர்ப்பு / ஒழுங் கு
நடவடிக்ணககளில் தை்டணன விதிக்கப் பட்டது ததொடர்பொக தங் களது இணையவழி
விை்ைப் பத்தில்

ததரிவிப் பதுடன் ,

தகொருை்

தபொழுது

ததொடர்புணடய

நீ திைன் றை்

ஆணை அல் லது விடுவிக்கப் பட்ட ஆணை அல் லது ஒழுங் கு நடவடிக்ணக ெொர்ந்த
குறிப் பொணையிணன

பதிதவற் றை்

தெய் ய

/

ெைர்ப்பிக்க

தவை்டுை் .

தவறினொல்

விை்ைப் பை் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின் னர் நிரொகரிக்கப் படுை் .
iv.

தணடயின் ணைெ்

ெொன் றிதணழ

விை்ைப் பத்திணன

ெைர்ப்பித்த
பிறதகொ,

பிறதகொ
நியைனை்

அல் லது

இணையவழி

ததொடர்பொன

பைிகள்

முழுணையொக நிணறவணடவதற் கு முன் வணர உள் ள ததரிவு பைிகளின்

எந் த ஒரு

நிணலயின்

ெைர்ப்பித்த

தபொதுை் விை்ைப் பதொரர் மீது, ஏததனுை் குற் றவியல் வழக்கு பதியப்

பட்டிருந்தொதலொ / ஒழுங் கு நடவடிக்ணக எடுக்கப் பட்டியிருந்தொதலொ, அவர் குற் றத்தீர்ப்பு
/

தை்டணன

ஏதுை்

தபற் றிருந்தொதலொ,

ததர்வொணையத்தொல்

ஆவைங் கணளப்

பதிதவற் றை் ெைர்ப்பிக்கக் தகொருை் நிணலயில் , விை்ைப் பதொரர் அது குறித்த உை்ணை
விவரங் கணள,

ததர்வொணையத்திற் குத்

அறிவுணரயிணன
விை்ைப் பை்

கணடபிடிக்கத்

ததரிவித்தல்

தவறினொல்

ததர்வொணையத்தொல்

உரிய

தவை்டுை் .

அத்தணகய

தைலுை் ,

இந் த

விை்ைப் பதொரருணடய

நணடமுணறகளுக்குப்

பின் னர்

ரத்து
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தெய் யப் பட்டு, ஓரொை்டுக்கு ததர்வு எழுவதிலிருந்து விலக்கி ணவக்கப் படுவர். [தமலும்
விவரங் களுக் கு விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் 14(S)-இல் உள் ளவாறு ]

வமற் கூறிய அறிவுடரகளில் ஏவதனும் மீறப் பட்டால்
வழிமுடறகடளப் பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் .

அவர்களது விண்ணப் பம்

உரிய

C. ஒவ் பவாரு பதவிக் கும் இட ஒதுக்கீடு விதி தனித்தனிதய இத்சதரிவிற் கு சபாருந் தும் .
தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தணனகள் ) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 ைற் றுை் 27(c)
-ல் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு நியைன இடஓதுக்கீட்டு விதியின் படி ஆதரவற் ற விதணவ ைற் றுை்
முன் னொள் இரொணுவத்தினர் முணறதய இத்ததரிவுகளுக்கு தபொருந் தொது.
D. தமிழ் வழிக் கை் வி மூைம் பயின்ற நபர்களுக் கு.
(i)

மாநிலத்தின் கீழ் உள் ள பணிகளில் முன் னுரிடம அடிப் படடயில் நியமனம் செய் யும்
தமிழ் வழிக்கல் வி ெட்டம் 40 -ல் 2010 ைற் றுை் தமிழ் வழிக்கல் வி (திருத்த) ெட்டம் 35 -ல் 2020
-ன் பிரிவு 2 (d) சொல் லப் படுவதாவது: தமிழ் வழியில் படித்த நபர் என் றால் , மாநிலத்தில்
வநரடி நியமனத்தின் வாயிலாக நிரப் பப் படும் பதவிகளுக்கான சிறப் பு விதிகளில்
பரிந்துடரக்கப் பட்ட கல் வித்தகுதி வடர தமிழ் வழியில் படித்தவராவார்.

(ii)

தமிழ் வழியில்

கல் வி

பயின் றதற் கான

உரிடமவகாரும்

விண்ணப் பதாரர்கள் ,

அதற் கான ொன் றாவணமாக, பத்தாம் வகுப் பு, பன் னிரண்டாம் வகுப் பு மதிப் சபண்
பட்டியல் . மாற் றுெ் ொன் றிதழ் / தற் காலிகெ் ொன் றிதழ் / பட்டெ் ொன் றிதழ் / முதுகணலப்
பட்ட ொன் றிதழ் / மதிப் சபண் பட்டியல் / நிர்ணயிக்கப் பட்ட கல் வித் தகுதியிடன
விண்ணப் பதாரர் தமிழ் வழியில் பயின் றுள் ளார் என பதிவுசெய் யப் பட்டு , குழுமம்
அல் லது பல் கடலக்கழகம் அல் லது கல் வி நிறுவனங் களிடமிருந்து சபறப் பட்ட பட்டெ்
ொன் றிதழ் / பட்டவமற் படிப் புெ் ொன் றிதழிடன பதிவவற் றம் செய் ய வவண்டும் .
(iii) விண்ணப் பதாரர்கள் , நிர்ணயிக்கப் பட்ட கல் வித்தகுதி வடரக்கும் அடனத்துக்கல் வித்
தகுதியிடனயும் தமிழ் வழியில் பயின் றுள் ளார் என் பதற் கு ஆதாரமான ொன் றுகடள
கட்டாயம் பதிவவற் ற / ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் .
உதாரைம் :
ஒரு பதவிக் கு பட்டப் படிப் பு நிர்ையிக் கப் பட்ட கை் வித்தகுதியாக இருப் பின் ,
விை்ைப் பதாரர் ஒன்றாம் வகுப் பு முதை் பட்டப் படிப் பு வறர கட்டாயம்
தமிழ் வழியிை் பயின்றிருக் க சவை்டும் .
(iv) தமிழ் வழியில் கல் வி பயின் றதற் கான ொன் றாவணம் எதுவும் இல் டலசயனில் , கல் வி
நிறுவனத்தின் முதல் வர் / தணலணை ஆசிரியர் / ைொவட்ட கல் வி அலுவலர் / முதன் ணை
கல் வி அலுவலர் / ைொவட்ட ஆதிதிரொவிட நல அலுவலர் / பதிவாளர் /
வதர்வுக்கட்டுப் பாட்டு
அலுவலர் /
கல் விநிறுவனத்தணலவர் /
இயக்குநர் /
ததொழில் நுட்பக்கல் வி இயக்குநர் / கல் வி நிறுவனத்தின் இணை இயக்குநர் /
பல் கணலக்கழகங் களின்
பதிவொளரிடமிருந்து
விண்ணப் பதாரர்களின்
விதிமுடறகளில்
குறிப் பிட்டுள் ள படிவத்தில் , நிர்ணயிக்கப் பட்ட கல் வித்தகுதி
வடரயிலான ஒவ் சவாரு கல் வித்தகுதிக்கும் ொன் றிதடழப் சபற் று ெமர்ப்பிக்க
வவண்டும் .
(v) நிர்ணயிக்கப் பட்ட கல் வித்தகுதி வடரயிலான அடனத்து கல் வித்தகுதிகடளயும்
தமிழ் வழிக் கல் வியில் பயின் றுள் ளார் என் பதற் கான ஆதாரெ்ொன் றிடன பதிவவற் ற /
ெமர்ப்பிக்கத் தவறும்
பட்ெத்தில் விண்ணப் பம் உரிய வழிமுடறகடள பின் பற் றி
நிராகரிக்கப் படும் .
(vi) ஏவதனும் ஒரு பாடத்டத பகுதி வநரமாக படித்ததற் காகவவா / ஏவதனும் வதர்விடன
தனித்வதர்வராக எழுதியதற் காகவவா, தனியர் தமிழ் வழிக்கல் வியில் பயின் றுள் ளார்
என ொன் றாவணம் ஏவதனும் ெமர்ப்பித்தால் ஏற் றுக்சகாள் ளப் படமாட்டாது என் பதுடன்
விண்ணப் பம்
உரிய வழிமுடறகடள பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் . (சமலும்
விவரங் களுக் கு “விை்ைப் பதாரர்களுக் கான அறிவுகரகள் உள் ள பத்தி 14(R-)ஐக் ”
காை்க.
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E. வழக் குகள் :
இப் பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, ைொை்பணை சென் டன உயர்நீதிமன் றம் மற் றும்
சென் டன உயர்நீதிைன் றத்தின் மதுடரக் கிடளயில் ஏவதனும் வழக்கு கள் நிலுடவயில்
இருப் பின் , அவற் றின்

மீதான இறுதி ஆடணகளுக்குட்பட்டு தற் காலிகமாக சதரிவு

செய் யப் படும் .
F. நிர்ணயிக் கப் ப்ட்ட குறைபாடுறடய மாை் றுத்திைனாளிகள் :
(i) துணைக்
கொவல்
கை்கொைிப் பொளர்
(வணக-I)
பதவிகளுக்கு
ைொற் றுத்
திறனொளிகளுக்குக்கொன இட ஒதுக்கீடு தபொருந்தொது.
(ii) அரெொணை (நிணல) எை்.20, ைொற் றுத் திறனொளிகள் நலத் (DAP.3.2) துணற, நொள் 20.06.2018 இன் படி துணை ஆட்சியர், உதவி ஆணையர் (வைிக வரிதுணற), துணைப் பதிவொளர்
கூட்டுறவுத் ெங் கத் துணற, உதவி இயக்குநர் ஊரக வளர்ெ்சித் துணற ைற் றுை் ைொவட்ட
தவணலவொய் ப் பு அலுவலர் ஆகிய பதவிகளில் ைொற் றுத் திறனொளிகளுக்கு 4%
இடஒதுக்கீடு பின் பற் றப் படுை் .
வறக

பதவியின் பபயர்
துணை ஆட்சியர்

LV, HH, LD (with mobility), CP, LC, DF, AC,
SLD, MD

உதவி ஆணையர் (வைிக
வரி துணற)

VI, LV, HH, HI, LD, CP, LC, DF, AC, MuD, ASD,

கூட்டுறெ்
ெங் கங் களின்
துணைப் பதிவொளர்
உதவி இயக்குநர், ஊரக
வளர்ெ்சித்துணற

LV, HI, HH, LD, CP, DF, AC

SLD, MD, MI

LD, LC, DF, AC

LV, HH, LD (OA,OL,OAL), LC, DF, AC, SLD
ைொவட்ட தவணலவொய் ப்பு
அலுவலர்
(iii) நிர்ணயிக்கப் பட்ட
குடறபாடுடடய
மாற் றுத்திறனாளிகள் ,
மாற் றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிடமகள் விதி, 2017-ல் (மாற் றுத்திறனாளிகளுக்கு
அதிகாரமளித்தல் துடற
(Divyangjan),
ெமூகநீ தி
மற் றும்
அதிகாரமளித்தல்
அடமெ்ெகம் , இந்தியஅரசு) குறிப் பிடப் பட்டுள் ள கீழ் க்காணும் படிவத்தில் அரொடண
(நிடல) எண்.28, மாற் றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.1) நலத்துடற, நாள் 27.07.2018-ல் ,
வடரயறுக்கப் பட்டுள் ள
ொன் றிதழ்
வழங் கக்கூடிய
தகுதிவாய் ந்த
அலுவலரிடமிருந்து
சபறப் பட்ட
மாற் றுத்திறனாளிெ்
ொன் றிதடழ
ெமர்ப்பிக்கவவண்டும் . (விை்ைப் பதாரர்களுக் கான அறிவுகரகள் பத்தி 14(M)-ஐக்
காை்க).
G. தபை்களுக்தகன ஒதுக்கீடு செய் யப் பட்ட காலிப் பணியிடங் களுக்கு 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 பைியாளர்கள்
(பைி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு].
H. ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப் பினர் முன் னுரிடம அடிப் படடயில் அவர்களுக்சகன
ஒதுக்கப் பட்ட இடங் களில் நிரப் பப் பட்ட பிறகும் , அவ் வகுப் பினர்களில் தகுதி வாய் ந் த
விண்ணப் பதாரர்கள்
இருப் பின்
அவ் விண்ணப் பதாரர்கள் ,
ஆதிதிராவிட
வகுப் பினர்களுக்காக ஒதுக்கப் பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற் கும் மதிப் சபண்
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 பைியாளர்கள் (பைி நிபந்தணனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 27-இை்
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
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I.

J.

K.

இடணயவழி விண்ணப் பத்தில் சதரிவிக்கப் பட்ட உரிடம வகாரல் களுக்கான ஆவணெ்
ொன் றுகடள வதர்வாடணயம் வகட்கும் வநரத்தில் பதிவவற் ற / ெமர்ப்பிக்க வவண்டும் .
விண்ணப் பத்தில் சதரிவிக்கப் படாமல் பின் னர் வகாரப் படும் எந்தசவாரு மாற் றமும் ,
வகாரிக்டகயும் ஏற் றுக் சகாள் ளப் படாது. குறிப் பிட்ட காலவநரத்திற் குள் ஆவணங் கடள
பதிவவற் ற / ெமர்ப்பிக்கத் தவறினால் உரிய வழிமுடறகடள பின் பற் றிய பிறகு
விண்ணப் பம் நிராகரிக்கப் படும் .
கீழ் க்காணும் உண்டமகடள மடறக்கும் பட்ெத்தில் விண்ணப் பதாரர்களின் விண்ணப் பம்
உரிய வழிமுணறணயப் பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் மற் றும் விண்ணப் பதாரர்கள்
வதர்வாடணயத்தால் நிரந்தரமாகவவா அல் லது தக்கசதன கருதப் படும் காலம் வடரயில்
விலக்கிடவக்கப் படுவர். (i) முந்டதய வதர்வுகளில் கலந் துசகாண்டது மற் றும் இலவெ
கட்டணெ் ெலுடகடய பயன் படுத்தியது. (ii) அரசு அல் லது மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள் ள
நிறுவனங் கள் , உள் ளாட்சி மன் றங் 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, விடுதடலயானது. (iv)
மத்திய
அரசுப்
பணியாளர்
வதர்வாடணயம்
/
மாநில
அரசுப்
பணியாளர்
வதர்வாடணயங் களினால் வதர்வு எழுதும் உரிடம இரத்து செய் யப் பட்டது அல் லது
தகுதியற் றவராக அறிவிக்கப் பட்டது.
குற் ற
வழக்குகளில்
டகது
செய் யப் பட்டிருத்தல் ,
தை்டணன
தபற் றிருத்தல் ,
விடுவிக்கப் பட்டிருத்தல் , வவடலக்கு ஆட்கள் சதரிவு செய் யும் ஏவதனும் ஒரு முகடமயினால்
தடட / தகுதியின் டம செய் யப் பட்டிருத்தல் , 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 பட்டதற் கான அரொடண
அல் லது இதர ஆவணங் கடள வதர்வாடணய வடலதளத்தில் ொன் றிதழ் கள் பதிவவற் றம்
செய் யும்

வபாது

விண்ணப் பம்

தவறாமல்

ெமர்ப்பித்த

ஏற் பட்டிருப் பினும்
தவறினால் ,

தகுந்த

ெமர்ப்பிக்க
பின் னர்,

உடனடியாக

வவண்டும் .

நியமனம்

வமற் குறிப் பிடப் பட்ட

சபறும்

வதர்வாடணயத்திற் கு

தண்டடனக்குரிய

காலம்

வடர

சதரிவிக்கப் பட

நடவடிக்டகடய

வதர்வாடணயம்

நிகழ் வுகள்
எப் வபாது
வவண்டும் .
எடுக்கும் .

(விை்ைப் பதாரர்களுக் கான அறிவுகரகள் பத்தி 12-ஐ காை்க)
L.

விை்ைப் பதொரர்கள்

விை்ைப் பை் ெைர்ப்பிக்க நிர்ையிக்கப் பட்ட இறுதி நொள்

வணர

தொங் கள் ெைர்ப்பித்த விை்ைப் ப விவரங் கணள ைொற் றிக் தகொள் ளளொை் . இடஒதுக்கீடு குறித்த
தவறான தகவல் கள் / தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, பாலினம் , வகுப் பு பிரிவுகள் ,
கல் வித் தகுதி, பயிற் று சமாழி, உடற் தகுதி வபான் ற அடிப் படடத் தகுதிகள் குறித்த தவறான
தகவல் சகாண்ட விண்ணப் பங் களும் , முழுடமயாக நிரப் பப் படாத விண்ணப் பங் களும்
உரிய வழிமுடறகடள பின் பற் றி நிராகரிக்கப் படும் .
M. நிரந்தரப் பதிவு என் பது எந் தசவாரு பதவி / நியமனத்துக்கான விண்ணப் பமாக கருதப் பட
மாட்டாது.

விண்ணப் பதாரர்களால்

நிரந்தரப் பதிவில்

சபாதுவான

தகவல் கள்

அளிக்கப் பட்டிருப் பினும் இந்தத் வதர்வுக்குரிய விண்ணப் பத்தில் அளிக்கப் படும் விவரங் கள்
/

தகவல் கள்

மட்டுவம

இத்வதர்வுக்கு

பரிசீலிக்கப் படும் .

இந்த

நியமனத்திற் கான

இடணயவழி விண்ணப் பத்தில் ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட வதடவயான விவரங் கள் / தகவல் கள்
தவறானதாக

அல் லது

முழுடமயற் றதாக

இருந்தால்

அதற் கு

வதர்வாடணயம்

சபாறுப் பாகாது.
N. திருநங் கககளின் வகுப் பு நிர்ையம் ;
a) எந்த ஒரு ொதிெ் ொன் றிதழும் 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
சிறுபான் டமயினர்
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நலத்துடற,
நாள்
06.04.2015-இன்
படி,
மிகவும்
பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப் பினர்
பிரிவிடனவயா அல் லது ஏடனவயார் பிரிவிடனவயா வதர்வு செய் து சகாள் ளலாம் .
b) ொதிெ்ொன் றிதழ் டவத்துள் ள ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) /
பழங் குடியினர் வகுப் பிடனெ் ொர்ந்த திருநங் டககள் விண்ணப் பதாரர், அவர்களது
ெமூகத்திடனெ் ொர்ந்தவர்களாகவவ கருதப் படுவர்.
c) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங் குடியினர் வகுப் டபத் தவிர மற் ற
வகுப் பிடனெ் ொர்ந்த மற் றும் அப் பிரிவின் அடிப் படடயில் ொதிெ்ொன் றிதழ் சபற் றுள் ள
திருநங் டக விண்ணப் பதாரர், அவர் ொர்ந்த வகுப் பு அல் லது மிகவும் பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப் பு ஆகிய இரண்டு வகுப் புகளில் , அவருக்கு ொதகமாக வதான் றுகின் ற ஒன் டற, ஒரு
முடறப் பதிவின் வபாவத வதர்வு செய் ய வவண்டும் . அதன் பிறகு, 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
விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)-ஐக் காை்க.
O. சவகைவாய் ப் பிை் திருநங் கக விை்ைப் பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:
(i) திருநங் டக
விண்ணப் பதார்களில்
சபண்
என
தன் டன
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.
(ii) திருநங் டக விண்ணப் பதாரர்களில் “ஆண்” அல் லது “மூன் றாம் பாலினத்தவர்” என
தன் டன அடடயாளப் படுத்திசகாள் ளும் விண்ணப் பதாரர் சபாதுப் பிரிவினருக்கான 70
ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற் றும் சபண்) ைட்டுதை கருதப் படுவர்.
(iii) தமிழ் நாடு திருநங் டககள் நல வாரியத்தில் இருந்து சபறப் பட்ட திருநங் டககள் /
திருநங் டக ஆண் / திருநங் டக சபண் ொன் றிதழ் சகாண்ட விண்ணப் பதாரர்களுக்கு
மட்டுவம வமற் குறிப் பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும் .
13. ஏகனய முக் கிய அறிவுகரகள் ;
a) விை்ைப் பதாரர்கள் சதர்விற் கான தங் களுகடய தகுதிககள உறுதி சேய் தை் :
வதர்விற் கு விண்ணப் பிக்கும் விண்ணப் பதாரர்கள் தரப் பட்டுள் ள அறிவுடரகடள
நன் கு படித்த பின் னர் தாங் கள் அத்வதர்விற் கான அடனத்துத் தகுதிகடளயும்
சபற் றுள் ளனரா என உறுதி செய் து சகாள் ள வவண்டும் . எழுத்துத்வதர்வு / ொன் றிதழ்
ெரிபார்ப்பு /

வநர்முகத்வதர்வு / கலந் தாய் விற் கு அனுமதிக்கப் படுவது அல் லது

சதரிவு செய் யப் பட்வடார் பட்டியலில் தற் காலிகமாக விண்ணப் பதாரரின் சபயர்
வெர்க்கப் படுவதால் மட்டுவம, விண்ணப் பதாரர் பதவி நியமனம் சபற உரிடம
அளிக்கப் பட்டவராகமாட்டார்.

எனவவ,

விண்ணப் பதாரரின்

விண்ணப் பம் ,

எல் லாநிடலகளிலும் தற் காலிகமானது மற் றும் விண்ணப் பதாரரால் அளிக்கப் பட்ட
விவரங் கள்

தவறு என் றாவலா வதர்வாடணய அறிவுடரகள்

மீறப் பட்டுள் ளன

என் று

சதரிந்சதடுக்கப் பட்ட
விண்ணப் பத்டத

அல் லது விதிகள்

கண்டறியப் படும் பட்டாவலா,

பின் னர்

கூட,

நிராகரிக்கும்

[விை்ைப் பதாரர்களுக் கான

உரிய

உரிடம

எந்நிடலயிலும் ,

வழிமுணறணயப்

பின் பற் றி

வதர்வாடணயத்திற் கு

அறிவுகரகள் ”

பத்தி

-11(B)

(C)

உண்டு.
&

(D)-இை்

உள் ளவாறு].
b) தகுதியுள் ள

விண்ணப் பதாரருக்கு,

அனுமதிெ்சீட்டுகள் ,
இடணயதளத்தில்

www.tnpscexams.in
பதிவவற் றம்

வதர்வு
/

எழுதுவதற் கான

www.tnpsc.gov.in

செய் யப் படும் .

என் ற

வதர்வுக்கூட
வதர்வாடணய

விண்ணப் பதாரர்

அவற் டற

பதிவிறக்கம் செய் து சகாள் ளவவண்டும் . அனுமதிெ்சீட்டு தனியாக அஞ் ெல் மூலம்
அனுப் பப் பட மாட்டாது. விண்ணப் பதாரர் வதர்வின்
சகாடுக்கப் பட்டுள் ள

ஒவ் சவாரு

நிபந்தடனடயயும்

சபாழுது அனுமதிெ்சீட்டில்
கட்டாயம்

கடடப் பிடிக்க
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வவண்டும் ..[விை்ைப் பதாரர்களுக்கான

அறிவுகரகள் ”

பத்தி-2

(V)

(g)-இை்

அரசுப்

பணியாளர்

உள் ளவாறு].
c) சதளிவுடரவவண்டும்
வதர்வாடணய

விண்ணப் பதாரர்கள் ,

அலுவலகத்திடன

வநரில்

தமிழ் நாடு
அல் லது

1800

419

0958

என் ற

கட்டணமில் லா சதாடலவபசி எண்ணின் மூலம் , அடனத்து வவடல நாட்களிலும்
முற் பகல் 10.00 மணி முதல் பிற் பகல் 5.45 மணி வடரசதாடர்பு சகாள் ளலாம் .
நிரந்திரப் பதிவு/ஆன் ணலன்
helpdesk@tnpscexams.in

விை்ைப் பை்

என் ற

ததொடர்பொன

மின் னஞ் ெல்

முகவரிக்கு

ெந்ததகங் களுக்கு
அனுப் பலொை் .

இதர

ெந்ததகங் கள் / தகள் விகணள grievance.tnpsc@tn.gov.in என் ற மின் னஞ் ெல் முகவரிக்கு
அனுப் பலொை் [விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் ” பத்தி-2(V)–ை் குறிப் பு
(h)(i)(j)-இை் உள் ளவாறு].
d) விை்ைப் பதாரர்களுக்கான

தகவை்

பரிமாற் றம் :

ொன் றிதழ்

ெரிபார்ப்பு

/

வாய் சமாழித் வதர்வு / கலந்தாய் விற் கான நாள் மற் றும் வநரம் குறித்த தகவல் கள்
விண்ணப் பதாரர்களுக்கு அஞ் ெல் மூலமாக அனுப் பப் படமாட்டாது. இது குறித்த
தகவல் கள் வதர்வாடணய இடணயதளத்தில் சவளியிடப் படும் .
e) விளம் பர

அறிவிக் கக

சவளியிடப் பட்ட

நாள்

முதை்

சதரிவு

பைிகள்

முழுவதுமாக முடிவு சபறும் நாள் வகர இந் த சதரிவு குறித்த தகவை் கள் ,
விளக்கங் கள் எதுவும்

தகவை் அறியும் உரிகமே் ேட்டத்தின் கீழ் சபறப் படும்

மனுக் கள் உட்பட எந் த ஒரு மனுவிற் கும் தகவை் வழங் கப் படமாட்டாது.
f) ககப் சபசி மற் றும் இதர மின்னணு ோதனங் களுக் குத் தகட:
1) விண்ணப் பதாரர்கள்

வதர்வுக்

கூடத்திற் குள்

அனுமதிக்கப் பட்ட

எழுது

சபாருட்களான கருப் பு பந்துமுடன வபனா தவிர. மின் னணு ொதனங் களான தரவி
(Blue Tooth) டகப் வபசி, நிடனவூட்டு உள் கட்டடமப் புக் குறிப் புகள் அடங் கிய
டகக்கடிகாரங் கள் மற் றும் வமாதிரம் அல் லது ஏடனய மின் னணு ொதனங் கள் ,
மின் னணு 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 அவர்கள் சதாடர்ந்து வதர்வு எழுத
அனுமதிக்கப் பட

மாட்டார்கள் .

செல் லாததாக்கப் படுவதுடன்
டவக்கப் படுவர்.

வமலும் ,

வதர்வு

வதடவப் படின் ,

அவர்களது

விடடத்தாள்

எழுதுவதிலிருந்து

விலக்கியும்

அவ் விடத்திவலவய

முழுெ்

வொதடனக்கு

உட்படுத்தப் படுவர்.
3) விண்ணப் பதாரர்கள்
சபாருட்கடள

தங் கள்

டகப் வபசி

வதர்வுக்கூடத்திற் கு

உள் ளிட்ட

சகாண்டுவர

தடடசெய் யப் பட்ட
வவண்டாம்

என

அறிவுறுத்தப் படுவதுடன் , அப் சபாருட்களின் பாதுகாப் பிற் கு உத்தரவாதம் தர
இயலாது எனவும் சதரிவித்துக் சகாள் ளப் படுகிறது.
(சமலும் விவரங் களுக்கு விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் 17 (E)-ஐக்
காை்க)
g) விண்ணப் பதாரர்
வபாட்டியிடத்

வதர்விற் கு

தகுதியற் றவர்

முன் வபா
என் று

அல் லது

பின் னவரா

வதர்வாடணயத்தால்

நியமனத்திற் கு

கண்டறியப் பட்டால் ,

எந்நிடலயிலும் , அதாவது சதரிவுசெய் யப் பட்ட பின் னர் கூட உரிய வழிமுணறணயப்
பின் பற் றி விண்ணப் பத்டத நிராகரிக்கும் உரிடம ததர்வொணையத்திற் கு உண்டு.

20
சதரிவிக்கப் பட்டுள் ள

தகவல் கள்

வழிமுணறகணள

தவறு

பின் பற் றி

அவ் விண்ணப் பதாரர்கள்

மீது

எனக்

கண்டறியப் பட்டால் ,

விண்ணப் பம்

தகுந்த

உரிய

நிராகரிக்கப் படுவதுடன்

நடவடிக்டக

வமற் சகாண்டு

தண்டடண

வழங் கவும் வநரிடும் .
h) ஒழுங் கீனெ் செயல் களுக்குத் தடட:
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.
i) வதர்வுக் கூடத்தில் நடந் து சகாள் ளும் முடற:
வதர்வு

எழுதும்

எந் த

ஒரு

விண்ணப் பதாரரும்

வதர்வுக்

கூடத்தில்

தவறான

நடவடிக்டகயிவலா (அல் லது) வதர்விடன சீர்குடலக்கும் வநாக்கத்திவலா (அல் லது)
வதர்வாடணயத்தால் வதர்விடன நடத்த பணியில் அமர்த்தப் பட்டுள் ள அலுவலர் /
பணியாளர்கடள தாக்கும்
விண்ணப் பதாரர்களின்

முயற் சியிவலா ஈடுபடக்கூடாது. அவ் வாறு ஈடுபடும்
செயல் கள்

கடுடமயான

தவறாக

கருதப் பட்டு,

அவ் விண்ணப் பதாரர்கள் தண்டடனக்கு உட்படுத்தப் படுவர்.
j) விண்ணப் பதாரர்களுக்கான

அறிவுடரகடள

விை்ைப் பதாரர்களுக்கான

அறிவுகரகள்

மீறும்

பத்தி

பட்ெத்தில்

17(E)-இன்படி

அல் லது

வதர்வாடணயம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டடன விதிக்கப் படும் .
k) வதாராய விடடகள் :
1. சகாள் குறி

வடகத்

நாளிலிருந்து

6

சவளியிடப் படும்

வதர்விற் கான

தவணல

வதாராய

நாட்களுக்குள்

வதர்வாடணயத்தால்

விடடகள்

வதர்வு

நடடசபற் ற

வதர்வாடணய

இடணயதளத்தில்

சவளியிடப் படும்

சகாள் குறிவடகத்

வதர்விற் கான உத்வதெ விடடகள் சதாடர்பாக முடறயீடு செய் ய வவண்டுமானால்
வதர்வாடணய இடணயதளத்தில் உள் ள Answer Key Challenge என் ற ொளரத்டதப்
பயன் படுத்தி முடறயீடு செய் யலாம் (Result – > Answer keys).
2. விண்ணப் பதாரர்கள்

சகாள் குறிவடகத்

வதர்விற் கான

வதாராய

விடடகள்

வதர்வாடணயத்தால் சவளியிடப் பட்ட 7 நாட்களுக்குள் இடணயவழி வாயிலாக
மட்டுவம முடறயீடு செய் யவவண்டும் . அஞ் ெல் வழியாகவவா அல் லது மின் னஞ் ெல்
வழியாகவவா சபறப் படும் முடறயீடுகள் ஏற் கப் படமாட்டாது.
3. வதாராய

விடடகடள

முடறயீடு

செய் வதற் கான

அறிவுடரகள்

மற் றும்

வழிமுடறகள் வதர்வாடணய இடணயதளத்திவலவய வழங் கப் பட்டுள் ளது. வமலும்
முடறயீடு

செய் ய

பின் னர்

சபறப் படும்

எவ் வித

முடறயீடுகளும்

பரிசீலிக்கப் படமாட்டாது.
4. இடணயவழியில் வதாராய விடடகடள முடறயீடு செய் வதற் கு உரிய வநரத்தில்
விை்ைப் பதொரர்களொல் ெமர்ப்பிக்கப் பட்ட தகொரிக்ணககளானது அந்தந் த பாடம்
ொர்ந்த வல் லுநர்கடள சகாண்ட குழுவிற் கு பரிந்துடரக்கப் படும் .
5. வமலும் , வல் லுநர் குழுவின் பரிந்துடரயின் அடிப் படடயில் , இறுதியான விடடகள்
முடிவு செய் யப் பட்டு அதன் பின் னர் விடடத்தாள் மதிப் பீடு செய் யும் பணியானது
சதாடங் கப் படும் .
6. சதரிவுப் பணிகள் முடிவடடயும் வடர இறுதியான விடடகடள வதர்வாடணயம்
சவளியிடாது.
7. வதர்வு

நடடமுடறகள்

முழுவதும்

நிடறவடடந்த

பின் னர்,

அத்வதர்வுக்கு

விண்ணப் பித்த விண்ணப் பதாரர் அடனவருடடய விவரங் களும் வதர்வாடணய
இடணயதளத்தில் சவளியிடப் படும் .
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[சமலும் விவரங் களுக் கு விை்ைப் பதாரர்களுக் கான அறிவுகரகள் பத்தி 17(D) (V)
(XII)-ஐக் காை்க]
14. விை்ைப் பிக் கும் முகற;
I.

விண்ணப் பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய வதர்வாடணயத்தின்
இடணயதளங் கள் மூலம் மட்டுவம விண்ணப் பிக்க வவண்டும் .

II.

எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப் பிக்கும் முன் பு ஆதார் எண் மூலம் ஒருமுடறப் பதிவு
எனப் படும் நிரந்தரப் பதிவு கட்டாயமாகும் . விண்ணப் பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம்
பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி ஒவர ஒரு நிரந்தரப் பதிவு மட்டுவம டவத்துக்
சகாள் ள வவண்டும் . ஒருமுடறப் பதிவு, பதிவு செய் த நாள் முதல் ஐந் தாண்டுகள் 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 .

III.

ஒருமுடறப் பதிவில் பதிவவற் றம் செய் ய, விண்ணப் பதாரர்கள் தங் களது புடகப் படம் ,
டகசயாப் பம் ஆகியவற் டற CD/DVD/Pen drive வபான் ற ஏவதனும் ஒன் றில் பதிவு செய் து
தயாராக டவத்திருக்க வவண்டும் .

IV.

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

V.

விண்ணப் பதாரர்கள் தங் களுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற் றும் கடவுெ்சொல் டலப்
பயன் படுத்தி

ஏற் கனவவ

பதிவிட்ட

தங் களது

விவரங் கடள

பார்டவயிடவும் ,

புதுப் பிக்கவும் செய் யலாம் . தங் களது ஒருமுடறப் பதிவு , கடவு சொல் லிடன வவறு
நபரிடவமா (அ) முகவர்களிடவமா பகிர்ந்து சகாள் ள கூடாது.
VI.

ஒருமுடறப் பதிவு

என் பது

எந்தசவாரு

பதவிக்கான

விண்ணப் பம்

அல் ல.

இது

விண்ணப் பதாரர்களின் விவரங் கடளப் சபற் று அவர்களுக்கு தன் விவரப் பக்கம்
ஒன் றிடன உருவாக்க மட்டுவம பயன் படும் . எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ணப் பிக்க
விரும் பும்

விண்ணப் பதாரர்கள் , அறிவிக்டகயில்

“Apply” என் ற உள் ளடு
ீ
வழிவய

நிரந்தரப் பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற் றும்

கடவுெ்சொல்

ஆகியவற் டற

உள் ளடு
ீ செய் து விண்ணப் பிக்க வவண்டும் .
VII.

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

VIII.

புடகப் படம் ,

குறிப் பிட்ட

அனுப் பப் படும்

ஆவணங் கள்

இடணயவழி

விண்ணப் பம்

மற் றும்
உரிய

டகசயாப் பம்

இல் லாமல்

வழிமுடறகடள

பின் பற் றி

நிராகரிக்கப் படும் .
IX.

இடணயவழி

விண்ணப் பத்தில்

அளித்துள் ள

தகவல் கணள,

விை்ைப் பதொரர்

அவ் விணையவழி விை்ைப் பத்ணத ெைர்ப்பிக்க நிர்ணயிக்கப் பட்டுள் ள கடடசி நாள்
வடர

திருத்தம்

விண்ணப் பத்திடன

செய் து

சகாள் ள

ெமர்பிப் பதற் கான

அனுமதிக்கப் படுவர்.
கடடசி

இடணயவழி

நாளுக்குப்

பின் னர்,

விண்ணப் பத்தில் விண்ணப் பதாரரால் ெமர்பிக்கப் பட்டுள் ள தகவல் கடள திருத்தம்
செய் ய அனுமதிக்கப் பட மாட்டார்கள் . இடணயவழி விண்ணப் பத்தில் ெமர்ப்பித்த
தகவல் கள் இறுதியானது ஆகும் .
(சமலும் விவரங் களுக்கு “ விை்ைப் பதாரர்களுக்கான அறிவுகரகள் பத்தி
2W ஐக் காை்க)
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X.

இறணயவழி விண்ணப் பத்றத திருத்தம் பசய் தை் இணையவழி

விை்ைப் பத்ணத

ெைர்ப்பிப் பதற் கொன

இறுதி

தததிக்குப்

பிறகு,

அறிவிக்ணகயின் பத்தி 4-ல் (முக்கியைொன தததி ைற் றுை் தநரை் ) குறிப் பிட்டுள் ளபடி,
இணைவழி

விை்ைப் பதொரர்கள்

தங் களது

இணைவழி விை்ைப் பத்ணதத் திருத்தை் தெய் ய அனுைதிக்கப் படுவர்.

திருத்தை்

தெய் ய

விை்ைப் பத்

வழங் கப் பட்ட

விை்ைப் பத்தில்

திருத்த

கொலத்தின்

எந்த

விை்ைப் பதொரர்கள்

கொலத்தில்
இறுதி

ைொற் றமுை்

தொங் கள்

தததிக்குப்
தெய் ய

இறுதியொக

விை்ைப் பங் கள் பரிசீலிக்கப் படுை் .

பிறகு,

இணையவழி

அனுைதிக்கப் படைொட்டொது.

அளித்துள் ள

விவரங் களின் படி

தைலுை் இணையவழி விை்ைப் பத்தில்

ஏற் கனதவ ெைர்ப்பிக்கப் பட்ட விவரங் கணளத் திருத்தியதொல் ஏற் படுை் விை்ைப் பை்
நிரொகரிப் பிற் கு

ததர்வொணையை்

தபொறுப் பொகொது.

எந்ததவொரு

முணறயிலுை்

இணையவழி விை்ைப் பத்தில் உள் ள உரிணை தகொரல் கணள ைொற் றியணைப் பதற் கொக
ததர்வொணையத்திற் கு

அனுப் பப் படுை்

தகொரிக்ணககள்

/

ைனுக்கள்

பரிசீலிக்கப் படைொட்டொது.
XI.

விை்ைப் பம் அே்சிடுதை்
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 பயன் படுத்தி அெ்சிட்டுக் சகாள் ளலாம் /
பதிவிறக்கமும் செய் து சகாள் ளலாம் .
இ) இடணயதள விண்ணப் ப அெ்சுப் படி (PRINT) அல் லது வவறு எந்தவிதமான ஆதார
ஆவணங் கடளயும்

வதர்வாடணயத்திற் கு

அனுப் ப

வவண்டாம் .

இதர

விவரங் களுக்கு (விை்ைப் பதாரர்களுக் கான அறிவுகரகள் ” பத்தி - 2–ை்
உள் ளவாறு)
15. ஆவைங் கள் பதிசவற் றம் :
I.

விண்ணப் பதார்களால்
விவரங் கடள

உரிடம

இடணயவழி
வகாரல் கடள

விண்ணப் பத்தில்

சதரிவிக்கப் பட்ட

உறுதிப் படுத்துவதற் காக

ொன் றிதழ்

/

ஆவணங் கடள வதர்வாடணயம் வகாரும் வநரத்தில் பதிவவற் றம் செய் ய வவண்டும் .
உரிய

வநரத்தில்

ொன் றிதழ் கடள

விண்ணப் பதாரர்களின்
நிராகரிக்கப் படும் .

விண்ணப் பமானது

பதிவவற் றம்
உரிய

(விண்ணப் பதாரர்களுக்கான

செய் யப் படாத

வழிமுடறகடள

அறிவுகரகள்

பின் பற் றி

பத்தி

-13–இல்

உள் ளவாறு)
II. விண்ணப் பதாரர்களுக் கான தகவை் : ெொன் றிதழ் ெரிபொர்ப்பு, தநர்கொைல் ைற் றுை்
கலந் தொய் வு

ததொடர்பொன

தததி

விை்ைப் பதொரர்களுக்கு தபொல்
ததர்வொணைய

ைற் றுை்

மூலை்

இணையதளத்தில்

தநரை்

தபொன் ற

தகவல் கள்

அனுப் பப் படைொட்டொது. அவ் விவரங் கள்
தவளியிடப் படுை் .

இருப் பினுை்

விை்ைப் பதொரர்களின் பதிவு தெய் யப் பட்ட அணலதபசி எை் / மின் னஞ் ெலுக்கு
ெொன் றிதழ் பதிதவற் றை் , ெொன் றிதழ் ெரிபொர்ப்பு ைற் றுை் தநர்கொைல் , கலந்தொய் வு
ஆகியவற் றிற் கொன தததி ைற் றுை் தநரத்ணத வழங் க ததர்வொணையை் கூடுதல்
வெதிணய தெய் கிறது. அணனத்து புதுப் பிக்கப் பட்ட விவரங் கள் / தகவல் களுக்கு
ததர்வொணைய
விை்ைப் பதொரர்கள்

இணையதளத்ணத

அவ் வப் தபொது

அறிவுறுத்தப் படுகிறொர்கள் .

பொர்ணவயிடுைொறு

ததொழில் நுட்ப

சிக்கல் கள்

உள் ளிட்ட கொரைங் களொல் விை்ைப் பதொரர்களுக்கு குறுஞ் தெய் தி / மின் னஞ் ெல்
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தென் றணடவதில் / தபறுவதில் சிக்கல் / தொைதை் ஏற் பட்டொல்
தவறினொலுை் ததர்வொணையை் அதற் கு தபொறுப் பொகொது.

/ தென் றணடய

குறுஞ் தெய் தி அல் லது

மின் னஞ் ெல் தபறொதது ததொடர்பொக விை்ைப் பதொரர்களிடமிருந்து தபறப் படுை்
தகொரிக்ணககள் பரிசீலிக்கப் படைொட்டொது.
16. விை்ைப் பம் ேமர்ப்பிப் பதற் கான இறுதி நாள் :
இகையவழி மூைம் 22.08.2022 அன்று இரவு 11.59 மைி வகர விை்ைப் பிக் க /
திருத்த இயலும் . பின்னர் அே்சேகவ நிறுத்தப் படும் .

(சமலும் கூடுதை் தகவை் களுக் கு சதர்வாகையத்தின் “விை்ைப் பதாரர்களுக்கான
அறிவுறரகள் ” சதர்வாகையத்தின் இகையதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-இை்
காைைாம் )
விை்ைப் பதாரர்களுக்கான இகையவழி விை்ைப் பம் திருத்தம் சேய் வதற் கான
காை அவகாசம் அறிவிக்றகயிை் பத்தி 4 –ை் குறிப் பிடப் பட்டுள் ளது.

சேயைாளர்
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ஏை் றுக்பகாள் ள மறுத்தை் (Disclaimer)
இணைக்கல் வி தகுதி குறித்த அரெொணைகள் தமிழ் நொடு அரசுப் பைியொளர்
ததர்வொணையத்தின்

இணையதளத்தில்

குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

இணைக்கல் வித்

உள் ளன.

இருப் பினுை் ,

தகுதிகளுக்கு

அதில்

அப் பொற் பட்ட

இணைக்கல் வித் தகுதி ஒன் றிணன விை்ைப் பதொரர் தபற் றிருப் பின் அது குறித்த
அரெொணை

இவ் வறிவிக்ணகயின்

தததியன் தறொ

தவளியிடப் பட்டிருக்க தவை்டுை் . விை்ைப் பதொரர்கள்

அல் லது

முன் னதர

அரெொணை குறித்த

தகவல் கணள விை்ைப் பிக்குை் தபொழுது அளிக்கப் படவுை் ைற் றுை் நகலிணன
தகட்கப் படுை் தபொழுது ெைர்ப்பிக்கவுை் தவை்டுை் . அவ் வொறு தெய் யத் தவறுை்
பட்ெத்தில்

விை்ைப் பை்

நிரொகரிக் கப் படுை் . இணைக்கல் வி தகுதி குறித்த

அரெொணைகள் இவ் வறிவிக்ணகயின் தததிக்கு பின் னர் தவளியிடப் பட்டிருந்தொல்
அணவ இந் த ததரிவிற் கு கருத்தில் தகொள் ளப் படைொட்டொது.

பசயைாளர்
.
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பிை் தசர்க்றக -I
ஒருங் கிணைந்த குடிணை பைிகள் ததர்வு – I
ததொகுதி – I பைிகள்
முதல் நிணல ததர்வு
தபொது அறிவு (பட்டப் படிப் பு தரை் )
தகொள் குறி வணககளுக்கொன தணலப் புகள்
குறியீட்டு எண்: 003
அைகு – I: பபாது அறிவியை்
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

அறிவியல் அறிவு ைற் றுை் அறிவியல் உைர்வு – பகுத்தறிதல் – தபொருள்
உைரொைல் கற் றலுை் கருத்துைர்ந்து கற் றலுை் - கடந் தகொலை் , நிகழ் கொலை் ,
எதிர்கொலை் பற் றி புரிந் து தகொள் வதற் கொன ஒரு கருவி அறிவியல் .
தபரை்டத்தின் இயல் பு – தபொது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் –
பருப் தபொருள் களின் பை்புகள் , விணெ, இயக்கை் ைற் றுை் ஆற் றல் – அன் றொட
வொழ் வியல் இயக்கவியல் , மின் னியல் , கொந்தவியல் , ஒளி, ஒலி, தவப் பை் ,
அணுக்கரு இயற் பியல் , தலெர் (LASER) மின் னணுவியல் ைற் றுை் தகவல்
ததொடர்பியல் ஆகியவற் றின் அடிப் பணட தகொட்பொடுகளின் பயன் பொடுகள் .
தனிைங் களுை் தெர்ைங் களுை் , அமிலங் கள் , கொரங் கள் , உப் புகள் , தபட்தரலிய
தபொருட்கள் , உரங் கள் , பூெ்சிதகொல் லிகள் .
உயிரியலின் முக்கியதகொட்பொடுகள் , உயில் உலகின் வணகப் பொடு, பரிைொைை் ,
ைரபியல் , உடலியங் கியல் , உைவியல் , உடல் நலை் ைற் றுை் சுகொதொரை் ,
ைனிததநொய் கள் .
சுற் றுப் புறெ்சூழல் ைற் றுை் சூழலியல் .

அைகு – II: நடப் பு நிகழ் வுகள்
(i)

(ii)

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

வரலொறு – அை்ணை நிகழ் வுகளின் ததொகுப் பு – ததசியெ் சின் னங் கள் – ைொநிலங் கள்
குறித்த விவரங் கள் – தெய் திகளில் இடை் தபற் ற சிறந்த ஆளுணைகளுை் இடங் களுை்
– விணளயொட்டு – நூல் களுை் ஆசிரியர்களுை் .
ஆட்சியியல் - இந்தியொவில் அரசியல் கட்சிகளுை் ஆட்சியியல் முணறணைகளுை் –
தபொது விழிப் புைர்வுை் (Public Awareness) தபொது நிர்வொகமுை் – நலன் ெொர் அரசுத்
திட்டங் களுை் அவற் றின் பயன் பொடுை் , தபொது விநிதயொக அணைப் புகளில் நிலவுை்
சிக்கல் கள் .
புவியியல் – புவியியல் அணடயொளங் கள் .
தபொருளொதொரை் – தற் தபொணதய ெமூக தபொருளொதொர பிரெ்ெணனகள் .
அறிவியல்
–
அறிவியல்
ைற் றுை்
ததொழில் நுட்பத்தில்
அை்ணைக்கொல
கை்டுப் பிடிப் புகள் .
கணல, அறிவியல் , இலக்கியை் ைற் றுை் தத்துவை் ஆகிய தவவ் தவறு துணறகளில்
தனித்துவை் தகொை்ட ஆளுணைகள் .

அைகு – III: இந் தியாவின் புவியியை்
(i)

அணைவிடை் – இயற் ணக அணைவுகள் - பருவைணழ, ைணழப் தபொழிவு, வொனிணல
ைற் றுை் கொலநிணல – நீ ர் வளங் கள் – இந்திய ஆறுகள் – ைை், கனிை வளங் கள்
ைற் றுை் இயற் ணக வளங் கள் – கொடு ைற் றுை் வன உயிரினங் கள் – தவளொை்
முணறகள் .

(ii)

தபொக்குவரத்து - தகவல் ததொடர்பு.

(iii)

ெமூகப் புவியியல் – ைக்கள் ததொணக அடர்த்தி ைற் றுை் பரவல் - இனை் , தைொழிக்
குழுக்கள் ைற் றுை் முக்கிய பழங் குடிகள் .

26
(iv)

இயற் ணகப் தபரிடர் – தபரிடர் தைலொை்ணை – சுற் றுெ்சூழல் ைொசுபடுதல் :
கொரைங் களுை் தடுப் பு முணறகளுை் – பருவநிணல ைொற் றை் - பசுணை ஆற் றல் .

அைகு – IV: இந் தியாவின் வரைாறும் பண்பாடும்
(i)

சிந்துதவளி நொகரிகை் – குப் தர்கள் , தில் லி சுல் தொன் கள் , முகலொயர்கள் ைற் றுை்
ைரொத்தியர்கள் – விஜயநகர ைற் றுை் பொமினி அரசுகளின் கொலை் – ததன் இந்திய
வரலொறு.
இந்திய ெமூகப் பை்பொட்டு வரலொற் றில் ைொற் றங் களுை் ததொடர்ெ்சியுை் .

(ii)
(iii)

இந்தியப் பை்பொட்டின் இயல் புகள் , தவற் றுணையில் ஒற் றுணை – இனை் , தைொழி,
வழக்கொறு.

(iv)

இந்தியொ ஒரு ைதெ்ெொர்பற் ற நொடு, ெமூக நல் லிைக்கை் .

அைகு – V: இந் திய ஆட்சியியை்
(i)

இந்திய
அரசியலணைப் பு
–
அரசியலணைப் பின்
முகவுணர
–
அரசியலணைப் பின் முக்கிய கூறுகள் – ஒன் றியை் , ைொநிலை் ைற் றுை் யூனியன்
பிரததெங் கள் .
குடியுரிணை, அடிப் பணட உரிணைகள் , அடிப் பணடக் கடணைகள் , அரசின்
தநறிமுணறக் தகொட்பொடுகள் .

(ii)

(iii)

ஒன் றிய நிர்வொகை் , ஒன் றிய நொடொளுைன் றை் – ைொநில நிர்வொகை் , ைொநில
ெட்டைன் றை் – உள் ளொட்சி அணைப் புகள் , பஞ் ெொயத்து ரொஜ் .

(iv)

கூட்டொெ்சியின் அடிப் பணடத் தன் ணைகள் : ைத்திய – ைொநில உறவுகள் .

(v)

ததர்தல் – இந்திய நீ தி அணைப் புகள் – ெட்டத்தின் ஆட்சி.

(vi)

தபொதுவொழ் வியல் ஊழல் – ஊழல் தடுப் பு நடவடிக்ணககள் – தலொக்பொல்
ைற் றுை் தலொக் ஆயுக்தொ – தகவல் உரிணை – தபை்களுக்கு அதிகொரைளித்தல்
– நுகர்தவொர் பொதுகொப் பு அணைப் புகள் – ைனித உரிணைகள் ெொெனை் .

அைகு – VI : இந் தியப் பபாருளாதாரம்
(i)
(ii)

(iii)

இந்தியப் தபொருளொதொரத்தின் இயல் புகள் – ஐந்தொை்டு திட்ட ைொதிரிகள் –
ஒரு ைதிப் பீடு – திட்டக்குழு ைற் றுை் நிதி ஆதயொக்.
வருவொய் ஆதொரங் கள் – இந்திய ரிெர்வ் வங் கி – நிதி தகொள் ணக ைற் றுை்
பைவியல்
தகொள் ணக
–
நிதி
ஆணையை்
–
ைத்திய
ைொநில்
அரசுகளுக்கிணடதயயொன நிதிப் பகிர்வு – ெரக்கு ைற் றுை் தெணவ வரி.
இந்திய தபொருளொதொர அணைப் பு ைற் றுை் தவணலவொய் ப் பு உருவொக்கை் ,
நிலெ் சீர்திருத்தங் கள் ைற் றுை் தவளொை்ணை – தவளொை்ணையில்
அறிவியல் ததொழில் நுட்பத்தின் பயன் பொடு – ததொழில் வளர்ெ்சி – ஊரக
நலன் ெொர் திட்டங் கள் - ெமூகப் பிரெ்சிணனகள் – ைக்கள் ததொணக, கல் வி,
நலவொழ் வு, தவணலவொய் ப் பு, வறுணை.
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அைகு – VI I : இந் திய ததசிய இயக் கம்
(i)

(ii)
(iii)

ததசிய ைறுைலர்ெ்சி – ஆங் கிதலயர் ஆட்சிக்கு எதிரொன ததொடக்க கொல
எழுெ்சிகள் – இந்திய ததசிய கொங் கிரஸ் – தணலவர்கள் உருவொதல் –
பி.ஆர்.அை் தபத்கொர், பகத்சிங் , பொரதியொர், வ.உ.சிதை் பரனொர், ஜவகர்லொல்
தநரு, கொைரொெர், ைகொத்ைொ கொந்தி, தைௌலொனொ அபுல் கலொை் ஆெொத், தந் ணத
தபரியொர், இரொஜொஜி, சுபொஷ் ெந்திர தபொஸ், ரவீந்திரநொத் தொகூர் ைற் றுை் பலர்.
விடுதணலப் தபொரொட்டத்தின் பல் தவறு நிணலகள் : அகிை் ணெ முணறயின்
வளர்ெ்சி ைற் றுை் புரட்சிகர இயக்கங் கள் .
வகுப் புவொதை் ைற் றுை் ததெப் பிரிவிணன.

அைகு – VIII: தமிழ் நாட்டின் வரைாறு, மரபு, பண்பாடு மை் றும் சமூக – அரசியை்
இயக்கங் கள்
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

தமிழ் ெமுதொய வரலொறு, அது ததொடர்பொன ததொல் லியல் கை்டுபிடிப் புகள் ,
ெங் க கொலை் முதல் இக்கொலை் வணரயிலொன தமிழ் இலக்கிய வரலொறு.
திருக்குறள் :
அ) ைதெ் ெொர்பற் ற தனித்தன் ணையுள் ள இலக்கியை் .
ஆ) அன் றொட வொழ் வியதலொடு ததொடர்புத் தன் ணை
இ) ைொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கை்
ஈ) திருக்குறளுை் ைொறொத விழுமியங் களுை் – ெைத்துவை் , ைனிததநை்
முதலொனணவ
உ)
ெமூக
அரசியல்
தபொருளொதொர
நிகழ் வுகளில்
திருக்குறளின்
தபொருத்தப் பொடு
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் தகொட்பொடுகள்
விடுதணலப் தபொரட்டத்தில் தமிழ் நொட்டின் பங் கு – ஆங் கிதலயருக்கு எதிரொன
ததொடக்க கொல கிளர்ெ்சிகள் – விடுதணலப் தபொரட்டத்தில் தபை்களின் பங் கு.
பத்ததொன் பது ைற் றுை் இருபதொை் நூற் றொை்டுகளில் தமிழ் நொட்டின் ெமூக –
அரசியல் இயக்கங் களின் பரிைொை வளர்ெ்சி – நீ திக்கட்சி, பகுத்தறிவு
வொதத்தின் வளர்ெ்சி – சுயைரியொணத இயக்கை் , திரொவிட இயக்கை் ைற் றுை்
இவ் வியக்கங் களுக்கொன அடிப் பணட தகொள் ணககள் , தந் ணத தபரியொர் ைற் றுை்
தபரறிஞர் அை்ைொவின் பங் களிப் புகள் .

அைகு – IX: தமிழகத்திை் வளர்சசி
் நிர்வாகம்
(i)

(ii)

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

தமிழ் நொட்டின் ைனிதவள தைை் பொட்டுக் குறியீடுகளுை் அவற் ணற ததசிய
ைற் றுை்
பிற
ைொநிலங் களுக்கொன
குறியீடுகளுடன்
ஒப் பொய் வுை்
–
தமிழகத்தின்
ெமூக தபொருளொதொர வளர்ெ்சிக்கு ெமூக ைறுைலர்ெ்சி
இயக்கங் களின் பங் களிப் பு.
அரசியல் கட்சிகளுை் பலதரப் பு ைக்களுக்கொன நலத்திட்டங் களுை் –
இடஒதுக்கீட்டுக் தகொள் ணகக்கொன நியொயங் களுை் ெமூக வளங் கணளப்
தபறுை் வொய் ப் புகளுை் – தமிழகத்தின் தபொருளொதொர தபொக்குகள் –
தமிழகத்தின் ெமூக தபொருளொதொர வளர்ெ்சியில் ெமூக நலத்திட்டங் களின்
தொக்கமுை் பங் களிப் புை் .
ெமூக நீ தியுை் ெமூக நல் லிைக்கமுை் ெமூகப் தபொருளொதொர தைை் பொட்டின்
மூலொதொரங் கள் .
தமிழத்தின் கல் வி ைற் றுை் நலவொழ் வு (Health) முணறணைகள் .
தமிழகப் புவியியல் கூறுகளுை் தபொருளொதொர வளர்ெ்சியில் அவற் றின்
தொக்கமுை் .
பல் தவறு துணறகளில் தமிழகை் நிகழ் த்தியுள் ள ெொதணனகள் .
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(vii)
தமிழகத்தில் மின் னொளுணக.
அைகு – X: திைனறிவும் மனக்கணக் கு நுண்ணறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீப் தபறு தபொதுக் கொரைி (HCF) - மீெ்சிறு தபொது
ைடங் கு (LCM).
விகிதை் ைற் றுை் விகிதொெொரை் .
தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப் பு – தகொள் ளளவு – கொலை் ைற் றுை் தவணல.
தருக்கக் கொரைவியல் – புதிர்கள் – பகணட – கொட்சிக் கொரைவியல் – எை்
எழுத்துக் கொரைவியல் – எை் வரிணெ.
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(பாடத்திட்டம் )
ஒருங் கிகைந் த குடிகமப் பைிகள் சதர்வு-I
சதாகுதி- I பணிகள் (முதன் டமத் வதர்வு)
தாள் - I
கட்டொயத் தமிழ் தைொழித் தகுதித் ததர்வு (பத்தாம் வகுப் புத் தரம் )
தாள் - I I (பட்டப் படிப் புத் தரம் )
அைகு- I

:

தற் கால இந்திய வரலாறு மற் றும் இந்திய பண்பாடு

அைகு- I I

:

இந்தியாவிலும் தமிழ் நாட்டிலுமுள் ள ெமூகப் பிரெ்ெடனகள்

அைகு- I I I

:

திறனறிவு & அறிவுக்கூர்டமத் வதர்வுகள் (பத்தாம் வகுப் பு)

அைகு- I

:

தாள் - I I I (பட்டப் படிப் புத் தரம் )
இந்திய அரசியலடமப் பு மற் றும் இந்தியாடவ பாதிக்கக்கூடிய
வடகயில் உலகம்
முழுவதும் வதான் றுகின் ற அரசியல் வபாக்கு

அைகு- I I

:

இந்தியாவின் வளர்ெ்சியில் அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட்பத்தின்
பங் கு மற் றும் தாக்கம்

அைகு- I I I

:

தமிழ் ெமூகம் – பண்பாடு மற் றும் பாரம் பரியம்

அைகு- I

:

தாள் - I V (பட்டப் படிப் புத் தரம் )
தமிழ் நாட்டின் முக்கிய சிறப் பம் ெங் களுடன் இந்தியாவின் புவியியல்
அடமப் பு

அைகு- I I

:

சுற் றுெ்சூழல் , பல் லுயிர் சபருக்கம் மற் றும் வபரிடர் வமலாண்டம

அைகு- I I I

:

இந்திய சபாருளாதாரம் – நடப் பு சபாருளாதார வபாக்குகள் மற் றும்
இந்தியாவில் உலக சபாருளாதாரத்தின் தாக்கம்
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1.

2.
3.
4.
5.

(பாடத்திட்டம் )
ஒருங் கிகைந் த குடிகமப் பைிகள் சதர்வு-I
சதாகுதி- I பணிகள் (முதன் டமத் வதர்வு)
தாள் -I
கட்டாயத் தமிழ் பமாழித் தகுதித் ததர்விை் கான பாடத்திட்டம்
(விரிந் துறரக் கும் வறக வினாவிை் கான தறைப் புகள் )
ததர்வுத் திட்டம்
சமாழிசபயர்த்தல்
(i) தமிழிலிருந் து ஆங் கிலத்துக்கு சமாழிசபயர்த்தல்
(ii) ஆங் கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு சமாழிசபயர்த்தல்
சுருக்கி வடரதல்
சபாருள் உணர்திறன்
சுருக்கக் குறிப் பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய் தல்
திருக்குறள் ததொடர்பொன கட்டுணர வணரதல்
அ) மதெ் ொர்பற் ற தனித் தன் டமயுள் ள இலக்கியம்
ஆ)

அன் றாட வாழ் வியவலாடு சதாடர்புத் தன் ணை

இ)

ைொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கை்

ஈ)

திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங் களும் – ெமத்துவம் ,
மனிதவநயம் முதலானடவ

உ)

ெமூக அரசியல் சபாருளாதார நிகழ் வுகளில் திருக்குறளின்
சபாருத்தப் பாடு

ஊ)

திருக்குறளில் தத்துவக் வகாட்பாடுகள்

6.

கடிதம் வடரதல் (அலுவல் ொர்ந்தது)

7.

தமிழ் தைொழி அறிவு
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பாடத்திட்டம்
1.

தற் கொல நிகழ் வுகள்

2.

ெமுதொயப் பிரெ்ெணனகள்

3.

சுற் றுெ்சூழல் ததொடர்பொன தணலப் புகள்

4.

இந்தியப் தபொருளொதரை் ததொடர்பொன தணலப் புகள்

5.

அறிவியலுை் ததொழில் நுட்பமுை்

6.

கணலயுை் பை்பொடுை்

7.

பகுத்தறிவு இயக்கங் கள் - திராவிட இயக்கம் , சுயமரியாடத இயக்கம் .

8.

இக்காலத் தமிழ் சமாழி - கணினித் தமிழ் , வழக்கு மன் றத் தமிழ் , அலுவலக
சமாழியாகத் தமிழ் , புதிய வடகடமகள் .

9.

தமிழ் நாட்டின்

ெமூகப் சபாருளாதார முன் வனற் றம்

நலத்திட்டங் கள்

(தபை்கள்

விவெொயிகள் …),

மற் றும்

ெமூக

தமிழக அரசின்
நலத்திட்டங் கடள

நடடமுடறப் படுத்துதலில் ெமூக சீர்திருத்த இயக்கங் களின் பங் கு - இட ஒதுக்கீடும்
அதன் பயன் களும் - தமிழ் நாட்டின் ெமூகப் சபாருளாதார வளர்ெ்சியில் ெமூக நீ தி
மற் றும் ெமூக ஒற் றுடமயின் பங் கு.

10.

தெொந்த

வொக்கியத்தில்

அணைத்து

எழுதுக,

தபொருள்

தவறுபொடு

பிரித்ததழுதுக, எதிர்ெ்தெொல் , எதிர்ைணற வொக்கியை் , பிணழ நீ க்கி எழுதுக.
11.

திருக்குறளிலிருந்து கீழ் க்கொணுை் தணலப் புகள் ததொடர்பொக
கட்டுடர எழுதுதல்
அ) மதெ் ொர்பற் ற தனித் தன் டமயுள் ள இலக்கியம்
ஆ)

அன் றாட வாழ் வியவலாடு சதாடர்புத் தன் ணை

இ)

ைொனுடத்தின் மீதொன திருக்குறளின் தொக்கை்

ஈ)

திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங் களும் – ெமத்துவம் ,
மனிதவநயம் முதலானடவ

உ)

ெமூக அரசியல் சபாருளாதார நிகழ் வுகளில் திருக்குறளின்
சபாருத்தப் பாடு

ஊ)

திருக்குறளில் தத்துவக் வகாட்பாடுகள்

அறிதல் ,
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ஒருங் கிகைந் த குடிகமப் பைிகள் சதர்வு-I
சதாகுதி- I பணிகள் (முதன் டமத் வதர்வு)
(பட்டப் படிப் புத் தரம் )
தாள் - I I- சபாது அறிவு
அைகு - I : தற் காை இந் திய வரைாறு மற் றும் இந் திய பை்பாடு
ஐவராப் பிய படடசயடுப் பின் வருடக – ஆங் கிவலய ஆட்சியின் விரிவாக்கம்
மற் றும் ஒருங் கிடணப் பு – ஆங் கிவலய ஆட்சிக்சகதிராக வதான் றிய ஆரம் ப கால எழுெ்சி
– 1857 ஆம் ஆண்டு சபரும் புரட்சி - இந்திய வதசிய காங் கிரஸ் – வபாரட்ட இயக்கங் களின்
வளர்ெ்சி – பல் வவறு முடறயிலான கிளர்ெ்சிகள் – வதசிய தடலவர்களின் எழுெ்சி – காந்தி,
வநரு, தாகூர், வநதாஜி, சமௌலானா அபுல் கலாம் ஆொத், அம் வபத்கர் மற் றும் பட்வடல் –
பல் வவறு ெட்டங் கள் மற் றும் உடன் படிக்டககளின் ெகாப் தம் – இரண்டாம் உலகப் வபார்
மற் றும் இறுதிகட்டப் வபாராட்டம் – பிரிவிடனக்கு வழிவகுத்த வகுப் புவாதம் .
ஆங் கிவலய ஆட்சியில் ெமூக சபாருளாதாரத்தில் ஏற் பட்ட விடளவுகள் – வதசிய
மறுமலர்ெ்சி – ெமூக மத சீர்திருத்த இயக்கங் கள் .
சுதந்திரம் அடடந்ததிலிருந்து இந்தியா - இந்திய பண்பாட்டின் பண்பியல் புகள் –
வவற் றுடமயில் ஒற் றுடம - இனம் , சமாழி, மதம் , பழக்க வழக்கங் கள் – இந்தியா : ஒரு
மதெ்ொர்பற் ற நாடு
- கவின் கடலகள் , நடனம் , நாடகம் மற் றும் இடெ
வபான் றவற் றிற் கான அடமப் புகள் .
சுந்திரப் வபாராட்டத்தில் தமிழ் நாட்டின் பங் கு – பாரதியார் , வ.உ.சி, சுப் பிரமணிய
சிவா, இராஜாஜி, சபரியார் மற் றும் ஏடனவயார் – அரசியல் கட்சிகள் மற் றும்
நலத்திட்டங் கள் .
தற் வபாடதய நிகழ் வுகளின் குறிப் புகள் – வதசிய மற் றும் பன் னாட்டு குறிப் புகள் –
வதசிய சின் னங் கள் – செய் திகளில் இடம் சபறுகிற முக்கிய நபர்கள் மற் றும் இடங் கள் –
விடளயாட்டு மற் றும் வபாட்டி விடளயாட்டுகள் – புத்தகங் கள் மற் றும் எழுத்தாளர்கள் விருதுகள் மற் றும் நன் மதிப் பு – பண்பாடு குறித்த கண்வணாட்டம் – அண்டமக்கால
வரலாற் று நிகழ் வுகள் – தற் வபாடதய கடலெ்சொல் சதாகுதி – பதவி நியமனங் கள் – யார்
எவர்?
அைகு - II : இந் தியாவிலும் மற் றும் தமிழ் நாட்டிலுமுள் ள ேமூகப் பிரே்ேகனகள்
மக்கள்
சதாடக சபருக்கம்
– இந்தியாவிலும்
தமிழ் நாட்டிலும்
நிலவும்
வவடலவாய் ப் பின் டம பிரெ்சிடனகள் - குழந்டதகடள தவறாக நடத்துதல் & குழந் டத
சதாழிலாளர் வறுடம – ஊரக மற் றும் நகர்ப்புற துப் புரவு – கல் வியறிவின் டம.
மகளிருக்கு அதிகாரமளித்தல் – மகளிருக்கு அதிகாரமளித்தலில் அரசின் பங் கு –
மகளிருக்கு எதிரான ெமூக அநீ தி – குடும் ப வன் முடற , வரதட்ெடண பிரெ்சிடன,
பாலியல் வன் முடற – மகளிர் மற் றும் மகளிர் அடமப் புகளின் பங் கு.
இந்தியாவில் ெமூக மாற் றங் கள் – நகரமயமாக்கலும் ெமூகத்தில் அதன் தாக்கமும்
– பிரெ்ெடனகளும் தீர்வுகளும் – ெமூகத்தின் வளர்ெ்சியில் வன் முடறயின் தாக்கம் – மத
வன் முடற, தீவிரவாதம் மற் றும் வகுப் புவாத வன் முடற – வட்டார ஏற் றதாழ் வுகள் –
சிறுபான் டமயினரின் பிரெ்ெடனகள் – மனித உரிடமகள் விவகாரங் கள் .
கல் வி, கல் வி மற் றும் ெமூக வளர்ெ்சிக்கிடடவயயான சதாடர்வு – ெமூக
வமம் பாட்டுத் திட்டங் கள் – வவடலவாய் ப் பு உத்தரவாதத் திட்டங் கள்
- சுய
வவடலவாய் ப் பு மற் றும் சதாழில் முடனவவார் வமம் பாடு – ெமூக நலனில் அரசு ொரா
அடமப் புகளின் பங் கு - சுகாதாரம் குறித்த அரசின் சகாள் டக.
ெமுதாயத்தில் எளிதில் பாதிக்கப் படக்கூடிய பிரிவினருக்கான மத்திய மற் றும்
மாநில அரசுகளின் நலத்திட்டங் கள் மற் றும் அவற் றின் செயல் திறன் .
நடப் பு நிகழ் வுகள்
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அைகு - III : திறனறிவு மற் றும் அறிவுக் கூர்கமத் சதர்வுகள் (பத்தாம் வகுப் புத் தரம் )
தகவல் கடளத் தரவுகளாக மாற் றுதல் – தரவு வெகரித்தல் , சதாகுத்தல் மற் றும்
அளித்தல் – அட்டவடணகள் , வடரபடங் கள் , விளக்கப் படங் கள்
- தரவுகடள
துடணயலகுகளாக குறிப் பிடுதல் – தரவுப் பகுப் பாய் வு விளக்கம் – ெதவீதம் – மீப் சபரு
சபாது வகுத்தி (HCF) – மீெ்சிறு சபாது மடங் கு (LCM) - விகிதம் மற் றும் ெரிவிகிதம் –
தனிவட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப் பளவு – கன அளவு – வநரம் மற் றும் வவடல – நிகழ் தகவு.
தகவல் சதாழில் நுட்பம் – அடிப் படட சொற் கள் , சதாடர்புகள் , தகவல் சதாடர்பு
சதாழில் நுட்பத்தின் பயன் பாடு – முடிசவடுத்தல் மற் றும் தீர்வு செய் தல் – கணினிகள்
/கணினி சொல் லியலின் அடிப் படடகள் .
*******
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ஒருங் கிகைந் த குடிகமப் பைிகள் சதர்வு-I
சதாகுதி- I பணிகள் (முதன் டமத் வதர்வு)
(பட்டப் படிப் புத் தரம் )
தாள் - III- சபாது அறிவு
அைகு - I : இந் திய அரசியைகமப் பு மற் றும் இந் தியாகவ பாதிக்கக் கூடிய வககயிை்
உைகம் முழுவதும் சதான்றுகின்ற அரசியை் சபாக் கு
இந் திய அரேகமப் பு : வரலாற் று பின் னணி – இந்திய அரெடமப் புெ் ெட்டத்திடன
ஏற் படுத்துதல் - முகவுடர – இந்திய அரெடமப் புெ் ெட்டத்தின் முக்கிய அம் ெங் கள் –
அடிப் படட உரிடமகளும் அடிப் படடக் கடடமகளும் – அரசு சகாள் டகக்கான
வழிக்காட்டு சநறிமுடறகள் - இந்திய அரெடமப் புெ் ெட்டத்தின் அட்டவடணகள் .
மத்திய அரசின் நிருவாகம் : குடியரசுத் தடலவர் , குடியரசு துடணத் தடலவர், பிரதமர்
மற் றும் அடமெ்ெர்கள் குழு, இந்திய அரசின் தடலடம வழக்குடரஞர்.
மத்திய அரசின் ேட்டமன்றம் : நாடாளுமன் றம் : மக்களடவ மற் றும் மாநிலங் களடவ –
அடமப் பு அதிகாரங் கள் , செயல் பாடுகள் மற் றும் ெட்டமியற் றும் நடடமுடறகள் .
மத்திய நீ தித்துகற: உெ்ெ நீ திமன் ற அடமப் பு , அதிகாரங் கள் மற் றும் செயல் பாடுகள்
- நீ தித்துடற சீராய் வு - அண்டமக்கால தீர்ப்புகள் .
மாநிை அரசின் நிருவாகம் :
ஆளுநர், முதலடமெ்ெர்- ெட்டப் வபரடவத் தடலவர்
மற் றும் அடமெ்ெரடவ, மாநில அரசின் தடலடம வழக்குடரஞர்.
மாநிை ேட்டமன்றம் : மாநில ெட்டமன் றப் வபரடவ - அடமப் பு , அதிகாரங் கள் மற் றும்
செயல் பாடுகள் .
மாநிை நீ தித்துகற: உயர் நீ திமன் றங் கள் , மாவட்ட நீ திமன் றங் கள் மற் றும் ொர்நிடல /
கீழடம நீ திமன் றங் களின் அடமப் பு , அதிகாரங் கள் மற் றும் செயல் பாடுகள் .
உள் ளாட்சி அகமப் பு :
வரலாற் று ரீதியிலான வளர்ெ்சி – 1992 ஆம் ஆண்டு , 73-வது
மற் றும் 74- வது அரெடமப் புெ் ெட்டத்தின் திருத்த அம் ெங் கள் மற் றும் செயல் பாடுகள் .
மத்திய அரசின் சநரடி ஆட்சிப் பகுதிகள் : மாநிலங் கள் மற் றும் மத்திய அரசின் வநரடி
ஆட்சிப் பகுதிகளின் படிநிடல வளர்ெ்சி – மத்திய அரசின் வநரடி ஆட்சிப் பகுதிகளின்
நிருவாகம் . இந் தியாவிை் கூட்டாட்சி: மத்திய மாநில அரசு உறவுகள் – மத்திய மாநில
அரசின் நிருவாக உறவுகள் – மத்திய மாநில அரசின் ெட்டமன் ற உறவுகள் மற் றும் மத்திய
மாநில அரசின் நிதிொர்ந்த உறவுகள் .
இந் தியக் குடிகமப் பைிகள் : வரலாற் று பின் னனி - குடிடமப் பணிகள் வடகப் பாடு –
குடிடமப் பணியாளர்களின் பணியமர்த்தம் நியமனம் மற் றும் பயிற் சிமுடற.
மாநிைப் பைிகள் : மாநிலப் பணிகளின் வடகப் பாடும் பணியமர்த்தமும்
ஆட்சி சமாழி: அரெடமப் புெ் ெட்டத்தின் விதித்துடறகள் – ஆட்சி சமாழிெ் ெட்டம் ,
அரெடமப் புெ் ெட்டத்தின் 8 வது அட்டவடண
திருத்தங் கள் : இந்திய அரெடமப் புெ் ெட்டத்தில் முக்கிய திருத்தங் கள்
ஜம் மு & காஷ்மீருக் கு சிறப் பு அந் தஸ்து : பிரிவு 370
அரசியை் கட்சிகள் : வதசிய மற் றும் மாநில கட்சிகள் , அழுத்த குழுக்கள் , விருப் ப
குழுக்கள் , சபாதுமக்கள் கருத்து , மக்கள் சதாடர்பு ஊடகம் , அரசு ொரா அடமப் புகள்
மற் றும் அவற் றின் பங் கு
இந் திய நிருவாகத்திை் பிரே்ேகனக் குரிய பகுதிகள் : இந்தியாவில் ஊழல் – ஊழலுக்கு
எதிரான நடவடிக்டகள் - மத்திய விழிப் புப் பணி ஆடணயம் (CVC) – வலாக் அதாலத்கள்
(சபாது நீ திமன் றங் கள் ) – குடறத்தீர்ப்பாளர் – தகவல் சபறும் உரிடம ெட்டம் – அடமெ்ெர்
– செயலாளர் பணி உறவுமுடற ( பணித் சதாடர்பு) – பல் துடற வல் லுநர் – எதிர் –
குறிப் பிட்ட துடற வல் லுநர் கருத்து வவறுபாடு அரெடமப் புெ் ெட்டம் ொர்ந்த மற் றும்
அரெடமப் புெ் ெட்டம் ொரா அடமப் புகள் – கூட்டடமப் பு – அதிகாரங் கள் மற் றும்
செயற் பாடுகள் மாநிலங் களின் சிறப் பு குறிப் புகள் – பாதுகாப் பு , வதசிய பாதுகாப் பு
மற் றும் தீவிரவாதம் – உலக அடமப் புகள் – உடன் படிக்டககள் மற் றும் உெ்சி மாநாடுகள் .
இந் தியாவின்
அயை் நாட்டு
சகாள் கக:
அண்டட
நாடுகளுடனும்
ஏடனய
பகுதிகளுடனுமான இந்தியாவின் நல் லுறவில் சிறப் பு முக்கியத்துவத்துவம் வாய் ந்த
அயல் நாட்டு விவகாரங் கள் – கண்காணிப் பு மற் றும் பாதுகாப் பு சதாடர்பான
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விவகாரங் கள் – அணுக்சகாள் டக – பிரெ்ெடனகள் மற் றும் முரண்பாடுகள் , இந்திய புலம்
சபயர்ந்வதார் மற் றும் இந்தியாவுக்கும் உலக நாடுகளுக்கும் அவர்களுடடய பங் களிப் பு.
நடப் பு நிகழ் வுகள்
அைகு- II : இந் திய வளர்ேசி
் யிை் அறிவியை் மற் றும் சதாழிை் நுட்பத்தின் பங் கு மற் றும்
அதன் தாக்கம்
அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட்பம்
- செயல் பாடுகள் , ொதடனகள் மற் றும்
வமம் பாடுகள் – அன் றாட வாழ் வில் அவற் றின் பயன் பாடுகள் மற் றும் தாக்கங் கள் –
ஆற் றல் – மரபு ொர்ந்த மற் றும் மரபு ொரா ஆற் றல் – தன் னிடறவு – எண்சணய் வள ஆய் வு
– பாதுகாப் பு ஆராய் ெ்சி நிறுவனங் கள் மற் றும் ஏடனய அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட்ப
நிறுவனங் கள் -கடல் ஆராய் ெ்சி மற் றும் வமம் பாடு – பங் கு மற் றும் செயல் பாடுகள் .
தகவல் சதாழில் நுட்பம் , விண்சவளி , கணினிகள் , இயந்திர மனித
சதாழில் நுட்பம் , மீநுண் சதாழில் நுட்பம் (Nano Technology) – டகவபசி தகவல் சதாடர்பு –
சதாடலயுணர்வு
மற் றும்
அதன்
பலன் கள்
ஆகிய
துடறகளில்
ஏற் பட்டுள் ள
முன் வனற் றங் கள் .
சுகாதாரம் மற் றும் உடல் நலம் – மனிதர்கடள தாக்கும் வநாய் கள் – வநாய் தடுப்பு
மற் றும் தீர்வுகள்
- சதாற் று வநாய் கள் மற் றும் சதாற் றாத வநாய் கள் – மரபணு
சபாறியியல்
- உறுப் பு மாற் று அறுடவ சிகிெ்டெ – குருத்தணு சதாழில் நுட்பம் –
மருத்துவம்
ொர்ந்த
சுற் றுலா
–
வதாட்டக்கடல
மற் றும்
வவளாண்டமயில்
முன் வனற் றங் கள் .
அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட்பத் துடறயில் இந்தியர்களின் ொதடனகள் .
அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட்பத்தில் ெமீபத்திய கண்டுபிடிப் புகள் .
அைகு- III : தமிழ் ேமூகம் அதன் பை்பாடு மற் றும் பாரம் பரியம்
விை்ைப் பதாரர்கள்
இந் த
பிரிவிலுள் ள
சகள் விகளுக் கு
தமிழ்
அை் ைது
ஆங் கிைத்திை் பதிைளிக்கைாம் .
1) தமிழ் ெமூகம் : வதாற் றம் மற் றும் விரிவாக்கம் .
2) கடல மற் றும் பண்பாடு : இலக்கியம் , இடெ, திடரப் படம் , நாடகம் , கட்டிடக்கடல,
சிற் பக்கடல, ஓவியங் கள் மற் றும் நாட்டுப் புற கடலகள் .
3) ெங் க காலம் முதல் இன் று வடரயிலான தமிழகத்தின் ெமூக – சபாருளாதார வரலாறு.
4) தமிழகத்தில் பகுத்தறிவு, திராவிட இயக்கங் களின் வளர்ெ்சி – தமிழகத்தின் ெமூகப்
சபாருளாதார வளர்ெ்சியில் அவற் றின் பங் கு.
5) ெமகாலத் தமிழர்களின் ெமூக மற் றும் பண்பாடு வாழ் வியல் : ொதி, மதம் , சபண்கள் ,
அரசியல் , கல் வி, சபாருளாதாரம் , வர்த்தகம் மற் றும் ஏடனய நாடுகளுடனான உறவு.
6) தமிழ் மற் றும் ஏடனய துடறகள் : மக்கள் சதாடர்பு ஊடகம் , கணினி முதலானடவ.
*******
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ஒருங் கிகைந் த குடிகமப் பைிகள் சதர்வு-I
சதாகுதி- I பணிகள் (முதன் டமத் வதர்வு)
(பட்டப் படிப் புத் தரம் )
தாள் - IV-சபாது அறிவு
அைகு- I : தமிழ் நாட்டின் முக் கிய அம் ேங் களுடன் இந் தியாவின் புவியியை் அகமப் பு
அடமவிடம் – இயற் டக அடமவுகள் – முக்கிய ஆறுகள் - வானிடல & காலநிடல
– பருவநிடல , மடழப் சபாழிவு - இயற் டக வள ஆதாரங் கள் :- மண் , நீ ர், காடு , கனிம
வளங் கள் மற் றும் வன உயிரினங் கள் – வவளாண் முடறகள் – கால் நடட – மீன் வளம் –
சதாழிற் ொடலகள் ; முதன் டமெ் சதாழிற் ொடலகள் - வளர்ெ்சி மற் றும் வமம் பாடு – ெமூக
– கலாெ்ொரப் புவியியல் – மக்கள் சதாடக வளர்ெ்சி, அடர்த்தி மற் றும் பரவல் – இனம் ,
சமாழிக் குழுக்கள் மற் றும் முக்கிய பழங் குடியினர்.
கடலியல் – இந்தியப் சபருங் கடல் , அரபிக்கடல் மற் றும் வங் காள விரிகுடாவின்
கடலடி நிலத்வதாற் றங் கள் .
அடிப் படட புவியியல் சதாழில் நுட்பம் : புவித் தகவல் சதாகுப் பு (GIS) மற் றும்
உலகளாவிய ஊடுருவல் செயற் டகக்வகாள் அடமப் பு (GNSS).
வடரபடம் : புவியியல் அடமவிடங் கள் - இந் தியா மற் றும் அதன் அண்டடநாடுகள் .
நடப் பு நிகழ் வுகள்
அைகு- II : சுற் றுே்சூழை் , உயிரினப் பன்கம மற் றும் சபரிடர் சமைாை்கம
சூழலியை் :
சூழ் நிடல மண்டலத்தின் அடமப் பு மற் றும் செயல் பாடு – சூழலியல்
சதாடர்ெ்சி (Ecological succession) – உயிரினப் பன் டம பாதுகாப் பு: வடககள் - இந்தியாவில்
உயிரினப் பன் டம வள டமயங் கள் – உயிரினப் பன் டமயின் முக்கியத்துவம் மற் றும்
அெ்சுறுத்தல் கள் – உள் வாழிட பாதுகாப் பு மற் றும் சவளி வாழிட பாதுகாப் பு
நடவடிக்டககள் – அழிந் து வரும் வன உயிரினங் கள் மற் றும் தாவரங் கடள
பாதுகாப் பதற் கான பன் னாட்டு
வர்த்தகம் மீதான ஒப் பந்தம் (CITES), இயற் டகடய
பாதுகாக்கும் பன் னாட்டு ெங் கம் (IUCN) & உயிரியல் பன் முகத்தன் டம குறித்த மாநாடு
(CBD).
சுற் றுே் சூழை் மாசுபாடு மற் றும் சமைாை்கம : காற் று , நீ ர், மண், சவப் பம் மற் றும் ஒலி
மாசுபாடு மற் றும் கட்டுப் பாட்டு உத்திகள் - திடக்கழிவு மற் றும் அபாயகரமான கழிவு
வமலாண்டம – சுற் றுெ்சூழல் தாக்க மதிப் பீடு (EIA) :
சுற் றுெ்சூழல் தாக்கத்திடன
மதிப் பிடும் செயல் முடறகளின் படிநிடலகள் – சுற் றுெ்சூழல் அனுமதி - சுற் றுெ்சூழல்
தணிக்டக.
காைநிகை மாற் றம் : உலகளாவிய சுற் றுெ்சூழல் பிரெ்சிடனகள் மற் றும் வமலாண்டம –
தமிழ் நாடு மற் றும் இந்தியாவில் பருவ மடழ கால மாற் றங் கள் – காலநிடல
மாற் றத்தினால் சுற் றுெ் சூழலில் ஏற் படும் விடளவுகள் மற் றும் தணிப் பு நடவடிக்டககள்
- தூய் டம மற் றும் பசுடம ஆற் றல் – சுற் றுெ்சூழல் நிடலத்தன் டம.
சுற் றுெ்சூழல் ெட்டங் கள் , சகாள் டககள் &
இந்தியா மற் றும் உலகளாவிய
திட்டவடரயடற ஒப் பந்தங் கள் – இயற் டக வபரிடர் மற் றும் வபரிடர் வமலாண்டம –
சுற் றுெ்சூழல் சுகாதாரம் மற் றும் துப் புரவு.
நடப் பு நிகழ் வுகள்
அைகு- III : இந் திய சபாருளாதாரம் – தற் சபாகதய சபாருளாதார சபாக் குகள் மற் றும்
இந் தியாவிை் உைக சபாருளாதாரத்தின் தாக்கம்
இந்திய சபாருளாதாரத்தின் அம் ெங் கள் - இந்தியாவின் மக்கள் சதாடக குறித்த ஆய் வு –
வதசிய வருமானம் - மூலதன உருவாக்கம் – புதிய சபாருளாதாரக் சகாள் டக - நிதி
ஆவயாக் (NITIAAYOG) – வதசிய வளர்ெ்சி குழு.
வவளாண்டம – வவளாண்டமயின் பங் கு – நிலெ் சீர்திருத்தம் – புதிய வவளாண் உத்தி –
பசுடமப் புரட்சி – விடல நிர்ணயக் சகாள் டக , சபாது விநிவயாகத் திட்டம் (pds), மானியம்
, உணவுப் பாதுகாப் பு – வவளாண் விற் படன முடற , பயிர் காப் பீடு, சதாழிலாளர்
கிராமப் புறக் கடன் & கடன் சுடம – உலக வர்த்தக அடமப் பு & வவளாண்டம.
சதாழில் - வளர்ெ்சி - சகாள் டக – சபாது நிறுவனங் கள் மற் றும் பங் குகடள விலக்கிக்
சகாள் ளுதல் – தனியார்மயமாக்கல் மற் றும் தாராளமயமாக்கல்
- சபாது தனியார்
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கூட்டாண்டம (PPP) சிறப் பு சபாருளாதார மண்டலங் கள் – சிறு குறு மற் றும் நடுத்தர
சதாழில் நிறுவனங் கள் – இந்தியா தயாரிப் பு (Make in India).
இந்தியாவின் அடிப் படட கட்டடமப் பு வெதி – வபாக்குவரத்து முடற – ஆற் றல் – திறன் –
சதாடர்பு – ெமூக உட்கட்டடமப் பு – அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட்பம் - ஆராய் ெ்சி
மற் றும் வளர்ெ்சி.
வங் கியியல் மற் றும் நிதி- வங் கியியல் , பணவியல் மற் றும் நிதி மத்திய வங் கி – வணிக
வங் கி – வங் கி அல் லாத நிதி நிறுவனங் கள் - பங் குெ் ெந் டத – நிதிெ் சீர்திருத்தங் கள் - நிதி
நிடலத்தன் டம – பணக்சகாள் டக – இந்திய ரிெர்வ் வங் கி மற் றும் தன் னாட்சி.
சபாதுநிதி – வருவாய் ஆதாரங் கள் – வரி மற் றும் வரி அல் லாத வருவாய் – வரிவிதிப் பு
நியதிகள் – ெரக்கு மற் றும் வெடவ வரி – சபாதுெ் செலவினம் – சபாதுக்கடன் – நிதி
ஆடணயம் – நிதிக் சகாள் டக .
இந்தியப் சபாருளாதாரத்தில் உள் ள சிக்கல் கள் – வறுடமயும் ெமத்துவமின் டமயும் –
வறுடம ஒழிப் பு திட்டங் கள்
- மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வவடலவாய் ப் பு
உறுதியளிப் புெ் ெட்டம் (MGNREGA) – ஊரக வறுடம ஒழிப் பிற் க்கான புதி நலத்திட்டங் கள் .
வவடலவாய் ப் பின் டம – பணவீக்கம் – பணவீக்க இலக்கு
நிர்ணயித்தல் – நீ டித்த
சபாருளாதார வளர்ெ்சி – பாலினப் பிரெ்ெடனகள் .
இந்தியாவின் சவளிநாட்டு வர்த்தகம் – வரவுெ்செலவு ெமநிடல (BOP) ஏற் றுமதி இறக்குமதி
சகாள் டக (EX-IM Policy) அந்நியெ் செலவாணி ெந்டத (FOREX Market) , அன் னிய வநரடி
முதலீடு (FDI) உலகமயமாக்கல் மற் றும் அதன் தாக்கம் – உலகப் சபாருளதார
சநருக்கடியும் இந்தியப் சபாருளாதாரத்தில் அதன் தாக்கமும் .
பன் னாட்டு முகவரடமப் புகள் – பன் னாட்டு நாணய நிதியம் (IMF) – உலக வங் கி – ப் வரசில் ,
ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா, சதன் னாப் பிரிக்கா நாடுகளின் கூட்டடமப் பு (BRICS)- சதற் காசிய
நாடுகளின் மண்டல கூட்டடமப் பு (SAARC) - சதன் கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டடமப் பு
(ASEAN) .
தமிழ் நாடு சபாருளாதாரம் மற் றும் சிக்கல் கள் – சமாத்த மாநில உள் நாட்டு உற் பத்தி –
மாநிலத்தின் சபாருளாதார வளர்ெ்சியின் வபாக்குகள் - தமிழ் நாட்டின் மக்கள் சதாடக
விவரம் – வவளாண்டம –
தமிழ் நாட்டில் சதாழில் & சதாழில் முடனவு திறன் வமம் பாடு – உட்கட்டடமப் பு –
மின் ொரம் , வபாக்குவரத்துக் கட்டடமப் புகள் – ெமூக உட்கட்டடமப் பு – சுய
உதவிக்குழுக்கள் & ஊரகப் பகுதி சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் - ஊரக வறுடம
மற் றும் வவடலவாய் ப் பின் டம – சுற் றுெ்சூழல் பிரெ்சிடனகள் – வட்டார சபாருளாதார
ஏற் றத்தாழ் வுகள் உள் ளாட்சி அடமப் புமுடற - அன் டமக்கால அரசு நலத்திட்டங் கள் .
நடப் பு நிகழ் வுகள்
*******
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CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY

பிை் தசர்க்றக-II
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.
On full Inspiration
Chest measurement in Inches

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:
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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)

(b)

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
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

No. of brothers living,
their ages, state of
health

(1)

(2)

(3)

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

Mother's age, if living
and state of health

Mother's age at death
and cause of death

(1)

(2)

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.
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பிை் தசர்க்றக-III
APPENDIX-I to G.O. (Ms) No.08, Welfare of the Differently Abled Persons
(DAP-3.2) Department dated 21.09.2021
Certificate regarding physical limitation in an examinee to write
This is certify that I have examined
Mr/Ms/Mrs.__________________________
_______________________________ (Name of the candidate with disability) a
person with _____________________________ (Nature and percentage of
disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o
_____________________________________ a resident of
_______________________ (Village / District / State and to state that He / She
has physical limitation which hampers his / her writing capabilities owning to his /
her disability.
Due to the above mentioned disability following concession may be given:1. Exemption from Tamil / Second Language.
2. Extra _______ hours for writing theory exam.
3. Allocation of a scribe.
4. Overlooking spelling mistakes and grammatical errors.
5. Using calculator / assistive devices
6. _________________________________ (Any other assistive devices or
concessions).
*strike out the non applicable.

Signature
(Name of Government Hospital / Civil Surgeon / Medical Superintendent /
Signature of the notified Medical Authority of a Government Health Care
Institution)

Name & Designation

Name of Government Hospital / Health Care Centre / The notified Medical
Authority

Place:
Date:

Signature / Thumb impression
of the Differently Abled Person

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

Note:
Certificat4 should be given by a specialist of the relevant
stream / disability
(eg. Visual Impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic
Specialist / PMR etc.,)
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பிை் தசர்க்றக – IV
பதரிவுமுறை குறித்த உத்ததச காை அட்டவறண
வ.எ
ண்
1.

நிகழ் வு

காைவரிறச

இணையதளை்

மூலை்
22.08.2022

விை்ைப் பங் கள்
ெைர்ப்பிப் பதற் குரிய கணடசி நொள்
2.

இணையவழி

விை்ைப் பை்

திருத்தை் தெய் வதற் கொன கொலை்
3.

முதல் நிணல எழுத்துத்ததர்வு முடிவு

27.08.2022

29.08.2022

12.01 மு.ப.

11.59 பி.ப.

முதை்

வறர

டிெை் பர்- 2022

தவளியீடு
4.

முதன் ணை எழுத்துத்ததர்வு

5.

முதன் ணை எழுத்துத்ததர்வு முடிவு

ைொர்ெ்-2023
ஜூணல -2023

தவளியீடு
6.

வொய் தைொழித் ததர்வு
ஆகஸ்டு -2023

7.

கலந் தொய் வு

சேயைாளர்

