
 
 
 

ஒருங்கிணைந்த          சார்நிணைப் பணிகளில் அடங்கிய பதவிகளுக்கான 
காலிப்பணியிடங்களில் நேரடி நியமனம் சசய்வதற்கான எழுத்துத் நதர்விற்கு  24.09.2021 அன்று 
வணர இணைய வழி மூைம் மட்டுநம விண்ைப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன. 
 

 

எச்சரிக்ணக 
 நதர்வாணையத்தின் சதரிவுகள் அணனத்தும் விண்ைப்பதாரரின் தரவரிணசப்படிநய 

நமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 
 சபாய்யான வாக்குறுதிகணள சசால்லி, தவறான வழியில் நவணை வாங்கிதருவதாக 

கூறும் இணடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு 
எச்சரிக்கப்படுகின்றனர். 

 இதுநபான்ற தவறான மற்றும் நேர்ணமயற்றவர்களால் விண்ைப்பதாரருக்கு ஏற்படும் 
எவ்வித இழப்புக்கும் நதர்வாணையம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது. 

 இணைய   விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அணனத்துத் தகவல்களுக்கும் 
விண்ைப்பதாரநர முழுப்சபாறுப்பாவார்.  விண்ைப்பதாரர், நதர்விற்கு இணையவழியில் 
விண்ைப்பிக்கும் சபாழுது, ஏநதனும் தவறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இணைய 
நசணவ ணமயங்கணளநயா/ சபாதுச்நசணவ ணமயங்கணளநயா குற்றம்சாட்டக்கூடாது.  
விண்ைப்பதாரர் பூர்த்தி சசய்யப்பட்ட இணையவழி விண்ைப்பத்திணன இறுதியாக 
சமர்ப்பிக்கும் முன்னர் ேன்கு சரிபார்த்த பின்னநர சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

 
 

விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) சசலுத்தி 
தங்களது அடிப்பணட விவரங்கணள நிரந்தரப்பதிவு மூைமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு சசய்து சகாள்ள 
நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முணறயில் பதிவு சசய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு சசய்த ோளிலிருந்து  
5 வருட காைங்களுக்கு சசல்ைத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்ணதச் சசலுத்தி 
புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும்.  நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ைப்பமாக 
கருதப்படமாட்டாது. 

1. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 
 

வ. 
எண். 

பதவியின் சபயர் மற்றும் 
பதவிக் குறியீட்டு எண் 

பணியின் சபயர் மற்றும் 
பணிக்குறியீட்டு எண் 

காலிப் பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக   

 

சம்பள ஏற்ற முணற 

1)  
             

(                 
   ) 

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 1863) 

தமிழ்ோடு     யல் மற்றும் 
சுரங்க  சார்நிணைப் பணி 

(குறியீட்டு எண்: 038) 
 

15 

Rs.37,700-1,19,500      

 ((நிணை 20) 
மாற்றியணமக்கப்பட்ட 

சம்பள முணற) 

2)  
             

                
            ) 

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: 1750) 

தமிழ்ோடு  சபாறியியல்  
சார்நிணைப் பணி 

 (குறியீட்டு எண்:029 ) 
9 

Rs.37,700-1,19,500      

 ((நிணை 20) 
மாற்றியணமக்கப்பட்ட 

சம்பள முணற) 

 

 
   

விளம்பர எண். 592 
அறிவிக்ணக எண்: 12 /2021                                                                                                                                                                                       ோள்:25.08.2021 

 

தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாணையம் 
 



2 
 

3)  
             

(                 )  
(பதவிக் குறியீட்டு எண்:1677 ) 

 

              
                

    
 (குறியீட்டு எண்:014 ) 
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Rs.37,700-1,19,500      

 ((நிணை 20) 
மாற்றியணமக்கப்பட்ட 

சம்பள முணற) 

குறிப்பு 

2. காலிப்  பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் 
 

இட  ஒதுக்கீட்டு விதி  இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்         காலிப்பணியிட  பகிர்மான பட்டியல்கள் 
பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 

3. முக்கியமான ோட்கள் மற்றும் நேரம்:- 
 

 

 

குறிப்பு:-  
இத் நதர்வின் சசயல்பாடுகளுக்கான உத்நதச காை நிர்ையம் சதாடர்பாக பிற்நசர்க்ணக – IV-ஐ காண்க. 
4. கட்டைம் 

அ) பதிவுக் கட்டைம் 
நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) நிர்வாக சீர்திருத்தத்துணற,  
ோள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியணமக்கப்பட்ட கட்டைம். 
குறிப்பு 

நிரந்தர பதிவில் பதிவு சசய்த ோளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுறாத 
விண்ைப்பதாரர்கள், இத்நதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து 
விைக்கு  அளிக்கப்படுகின்றனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் கட்டைம் 
குறிப்பு 
கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதர்வுக்கட்டைச் சலுணக சபற தகுதியுணடயவர்கள் தவிர பிற 
விண்ைப்பதாரர்கள், இணையவழி  விண்ைப்பத்ணதச் சமர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டைம் 
சசலுத்த நவண்டும். 

 
 
ரூ.150/- 

 

 

 குறிப்பிட்டு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாைன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணகயானது நதாராயமானதாகும். நமலும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணக 
மாறுதலுக்குட்டபட்டதாகும். விவரங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் பத்தி  
11 (A)-ஐக் காண்க. 

அ அறிவிக்ணக ோள்  25.08.2021 

         ஆ இணைய    மூைம் விண்ைப்பங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்குரிய  
இறுதி  ோள் 

 

 24.09.2021 

எழுத்துத் நதர்வு ேணடசபறும் ோள் மற்றும் நேரம் 
தாள் 1 (பாடம்)       ) 
                ) 

20.11.2021 முற்பகல் 10.00  மணி முதல் 1.00  மணி வணர  

தாள் 2 (சபாது அறிவு) 20.11.2021 பிற்பகல் 03.00  மணி முதல்  5.00  மணி வணர 
தாள் 1 (பாடம்)        
                ) 

21.11.2021 முற்பகல் 10.00  மணி முதல் 1.00  மணி வணர 
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குறிப்பு 
(1) விண்ைப்பதாரர் தங்களுணடய ஒரு முணறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது 

கட்டாயமாகும்.  பநயாசமட்ரிக் உள்ளிட்ட ஆதார் எண்ணுடன் சதாடர்புணடய தகவல்கள், 
விண்ைப்பதாரர் அணடயாளம் காணும் நோக்கத்திற்காக மட்டுநம பயன்படுத்தப்படும். 
நதர்வாணையம் அத்தகவல்கணள நசமிக்கநவா, யாருடனும் பகிரநவா சசய்யப்படமாட்டாது. 
விண்ைப்பதாரர் ஒருமுணறப்பதிவில் தங்களது ஆதார் எண்ணிணன இணைப்பதற்கான 
ஒப்புதணை அளிக்குமாறு நகட்டுக் சகாள்ளப்படுகின்றனர். விண்ைப்பதாரரின் உண்ணமத் 
தன்ணமயிணன உறுதி சசய்வதற்காக மட்டும் Central Identities Data Repository-க்கு ஆதார் 
சதாடர்புணடய விவரங்கணள நதர்வாணையம் பகிர்ந்துக் சகாள்ளும். வருங்காைத்தில் 
விண்ைப்பிக்க இருக்கும் விண்ைப்பதாரர் அணனவரும் புதிதாக ஒருமுணறப் பதிவு எண்ணை 
உருவாக்குவதற்கும் / புதுப்பிப்பதற்கும் / ஏற்கனநவ பயன்பாட்டில் உள்ள ஒருமுணறப் பதிவில் 
உள் நுணழவதற்கும், எந்த ஒரு நதர்வு அறிவிக்ணகக்காக விண்ைப்பிப்பதற்கும் ஆதார் 
எண்ணிணன இணைப்பது கட்டாயமானதாகும். “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில்” 
உள்ள பத்தி  2(B)-ஐ காண்க.. 

(2) ஒருமுணறப்பதிவு என்பது பதிவு சசய்தோள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வணரசசல்லுபடியாகும். 
ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுணறப்பதிவிணன(One Time 
Registration), அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திணனச் சசலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் 
சகாள்ள நவண்டும். ஒருமுணறப்பதிவு என்பது நதர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து 
மாறுபட்டதாகும். விண்ைப்பதாரர் நதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு நதர்விற்கும், 
தனித்தனிநய இணையவழியில் விண்ைப்பிக்க நவண்டும். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுணறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ காண்க]. 

(3) நிரந்தர பதிவில் பதிவு சசய்து பதிவுக்கட்டைமான ரூ50/- 01.03.2017க்கு முன்  சசலுத்தி 
தற்நபாது அனுமதிக்கப்பட்ட நிணையில் உள்ள மற்றும் 01.03.2017    பின்  ரூ.150/- சசலுத்தி 
நிரந்தர  பதிவிணன சசய்தவர்கள் பதிவுக் கட்டைம் சசலுத்த விைக்களிக்கப்படுவார்கள். 

நதர்வுக் கட்டைச் சலுணக:- 
 

வணக சலுணக 
1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டைம் சசலுத்த நதணவயில்ணை 
2)  பழங்குடியினர் கட்டைம் சசலுத்த நதணவயில்ணை 
3)                           , 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்     
சீர்மரபினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் 

மூன்று முணற மட்டும் கட்டைம் சசலுத்தத் 
நதணவயில்ணை 

4)இஸ்ைாமியரல்ைாத பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் /பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்ைாமிய 
வகுப்பினர் 

மூன்று முணற மட்டும் கட்டைம் சசலுத்தத் 
நதணவயில்ணை 

5)  முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முணற மட்டும் கட்டைம் சசலுத்தத் 
நதணவயில்ணை. 

6)நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடு  ணடய 
மாற்றுத்திறனாளிகள் 

கட்டைம் சசலுத்தத் நதணவயில்ணை. 

7) ஆதரவற்ற விதணவகள் கட்டைம் சசலுத்தத் நதணவயில்ணை. 
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குறிப்பு 
(i) முந்ணதய விண்ைப்பங்களில் நகாரப்பட்ட கட்டைசலுணக, உரிணமகணள உள்ளடக்கிய 

சமாத்த நதர்வுக்கட்டை இைவச வாய்ப்புகளின்எண்ணிக்ணக கைக்கிடப்படும். 
(ii) விண்ைப்பதாரர் சபறும் இைவச வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணகயானது சதரிவின் 

எந்நிணையிலும் நதர்வாணையத்தால் சரிபார்க்கப்படும்.  
(iii) விண்ைப்பதாரர் தம்முணடய முந்ணதய விண்ைப்பங்கள் சதாடர்பான தகவல்கணள மணறத்து 

விண்ைப்பக்கட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து கட்டை விைக்கு தவறாகக் நகாரும்பட்சத்தில், 
அவருணடய விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதுடன், நதர்வாணையத்தால் ேடத்தப்படும் 
நதர்வுகள் / சதரிவுகளில் கைந்து சகாள்வதிலிருந்து ஒருவருட காைத்திற்கு விைக்கி 
ணவக்கப்படுவார்.  

(iv) விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைவிைக்கு சதாடர்பான இைவச சலுணகணயப் சபறுவதற்கு 
“ஆம்” அல்ைது “இல்ணை” என்ற விருப்பங்கணள கவனமாக நதர்வு சசய்யுமாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார். விண்ைப்பம் சவற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர், சதரிவு 
சசய்யப்பட்ட விருப்பங்கணள மாற்றம் சசய்யநவா,  திருத்தம் சசய்யநவா இயைாது.  

(v) விண்ைப்பதாரர், தங்களுணடய தன்விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் நதான்றும் 
தகவல்கணளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்கட்டைச்சலுணக இதுவணர எத்தணன முணற 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பணத தங்களின் சசாந்தேைன் கருதி கைக்கிட்டு 
ணவத்துக்சகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

(vi) கட்டைச்சலுணக நகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பமானது விண்ைப்பிக்கப்பட்ட 
பதவிகணளப் சபாருட்படுத்தாமல் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த 
இைவசவாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணகயிலிருந்து ஒரு வாய்ப்பு குணறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

(vii) அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இைவச வாய்ப்புகணள சபற்றுக்சகாண்ட விண்ைப்பதாரர்/ 
நதர்வுக்கட்டைச் சலுணகணய சபற விரும்பாத விண்ைப்பதாரர்/ நதர்வுக்கட்டைச் சலுணகக்கு 
தகுதியற்ற விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைச்சலுணக நகாருகிறாரா என்ற நகள்விக்கு எதிராக 
“இல்ணை” என்ற விருப்பத்திணன சதரிவு சசய்யநவண்டும். அவ்விண்ைப்பதாரர் 
நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைம் சசலுத்தும் முணற மூைம் நதணவயான கட்டைத்திணன 
சசலுத்த நவண்டும். 

(viii) விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த நேரத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திணன சமர்ப்பிக்கவில்ணைசயன்றால்,  விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 
(“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில்”  பத்தி - 6-ல் உள்ளவாறு)  

5. நதர்வுக் கட்டைம் சசலுத்தும் முணற 
 நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.150/- ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) இணையவழியில் மட்டும்  (இணைய 

வங்கி/ பற்று அட்ணட/ கடன் அட்ணட)           நிர்ையிக்கப்பட்ட இறுதி ோளிற்குள் 
சசலுத்த நவண்டும் . 

 விண்ைப்பதாரர்கள் நசணவக்  கட்டைமும் இணைத்து  சசலுத்த நவண்டும். 
 விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் சலுணகக்கான தகுதியின் அடிப்பணடயில்தான் 

நதர்வுக்கட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து விைக்கு சபற முடியும். 
 இணையவழியில்  நதர்வுக்  கட்டைம் சசலுத்தாமல், நேரடியாக சசலுத்தும் வணரவு  காநசாணை/  

அஞ்சைக காநசாணை நபான்றணவ ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தணகய விண்ைப்பங்கள் 
நிராகரிக்கப்படும். 
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 நதர்வுக் கட்டைச் சலுணக நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கணளத் தவிர ஏற்கனநவ நிரந்தர பதிவு 
சசய்த விண்ைப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டைத்ணத சசலுத்த 
நவண்டும். நிரந்தரப் பதிவு முணறயில் பதிவு சசய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு 
முணறயில் பதிவு சசய்த ோளிலிருந்து 5 வருட காைத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் சசலுத்துவதற்கு 
மட்டும் விைக்கு அளிக்கப்படும்.  இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய நதர்வுக் கட்டைமாக 
கருதப்படமாட்டாது 
(நதர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக “  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில்”  பத்தி – 2(V)ஐ 
காண்க)  

6.தகுதிகள் 
(அ) வயது வரம்பு (01.07.2021 அன்றுள்ளபடி) 
    .             அ          

“ஏணனநயார்”  (ஆ.தி., 
ஆ.தி(அ), ப.ப.,  . .  ( ), 

மி.பி.வ. ( ) சீ.ம.,  . . .,  
பி.வ., பி.வ.(மு) தவிர 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப.,  . .  ( ), 
மி.பி.வ. ( ) சீ.ம.,  . . .,  மற்றும் 

அணனத்து வகுப்புகணளயும் 
சார்ந்த ஆதரவற்ற விதணவகள் 

1)               
(                 

   ) 
              

அ              

 

              

 

2)               
                

            ) 
3)               (      

           )  
வயது வரம்புச் சலுணக 
(i) நிர்ையிக்கப்பட்ட  குணறபாடுகளுணடய  மாற்றுத்திறனாளிகள்:-  

            நிர்ையிக்கப்பட்ட வயது வரம்பிற்கு நமல் பத்தாண்டு வணர வயது வரம்புச் சலுணக சபறத் 
தகுதியுணடயவராவார்கள் [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, 
பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

(ii) முன்னாள்இராணுவத்தினர்: 
அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ. ( ), மி.பி.வ. ( ) சீ.ம.,  . . ., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) தவிர ஏணனய 

வகுப்பிணனச் சார்ந்தவர்களுக்கு 48 வயது  மற்றும் ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., ( ), மி.பி.வ., & 
சீ.ம.,  . . ., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) வகுப்பிணனச் சார்ந்தவர்களுக்கு 53 வயது  வணர சலுணக 
வழங்கப்படும். [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 63-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 

ஆ)ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒரு பிரிவு/ பணி/ பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதாரர், 
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற சலுணகணயப் சபற முடியாது. [தமிழ்ோடு 
அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

குறிப்பு:- 
(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ. ( ), மி.பி.வ. ( ) சீ.ம.,  . . ., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு)  

தவிர“ஏணனநயார்”மாநிை, மத்திய அரசில் ஐந்தாண்டுகள் அல்ைது அதற்கு நமற்பட்டு 
முணறயான பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் இப்பதவிக்குரிய வயது வரம்பிற்குள் 
இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள். 
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விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் பத்தி  3(F) ஐக் காண்க.  [தமிழ்ோடு 
அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

(ii) உச்ச வயது வரம்பு இல்ணை” என்றால் விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்ணக 
சவளியிடப்ப   ோளன்நறா/ பதவிக்கு நதர்வு சசய்யப்ப   ோளன்நறா, பதவியில் 
அமர்த்தப்ப   ோளன்நறா  60  வயதிணன பூர்த்தி சசய்திரு    கூடாது. 

 

ஆ) கல்வித்தகுதி ( 25..08.2021  அன்றுள்ள படி) 
 

விண்ைப்பதாரர்கள் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதி மற்றும் அதற்கு இணையான 
கல்வித்தகுதியிணன சபற்றிருக்க நவண்டும். 

 

Name of the post Educational Qualification 

Assistant Geologist in 

Geology and Mining 
Department 

“Must possess M. Sc degree in Geology of any 

University. 

Other things being equal preference will be given to 
candidates who possess practical experience in field 
work. 

Assistant Geologist in 
Ground Water Wing 

of Public Works 

Department 

Master of Science degree in Geology or Master of 
Science degree in Applied Geology or Master of 

Science (Technology) in Hydrogeology of any 
University recognized by the University Grants 
Commission. 

Assistant Geologist 
in Agricultural 

Engineering Department 

“A degree in Geology of any recognised University. 

 

Explanation :  For the post of Assistant Geologist in Geology and Mining 
Department 

1) Practical Experience in conducting Geological mapping, Mineral Reserve 

Estimation and preparation of Technical report for grant of Mining/Quarry 
lease. 

2) When all other qualifications and criteria being equal, preference may be 
given to those who have at least one year experience as Assistant 
Geologist/ Geologist / equivalent post in  

a) Offices of Director of Geology and Mining of other states. 
b) Government of India Exploration agency Viz., Geological survey of 

India, Mineral  Exploration Corporation of India, KIOCL, ONGC. 

குறிப்பு 
1. கல்வித்தகுதியானது பத்தாம் வகுப்பு + பன்னிசரண்டாம் வகுப்பு   அ  அ                

    +        பட்டம் +        பட்டம் என்ற வரிணசயின்படி பயின்றிருக்க நவண்டும். 
நதர்வு முடிவுகள் அறிவிக்ணக ோளன்நறா அல்ைது அதற்கு முன்பாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்க 
நவண்டும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

2. இணைக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிணம நகாரும் விண்ைப்பதாரர் இணைக்கல்வி என 
அறிவிக்கப்பட்ட அரசாணையிணன சான்றாவைமாக சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் 
அவ்வரசாணையானது நதர்வுக்கான அறிவிக்ணக ோளன்நறா அல்ைது அதற்கு முன்னதாகநவா   
சவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். நமலும், அவ்வரசாணையிணன நதர்வாணையம் நகாரும் 
சபாழுது சமர்ப்பிக்க அல்ைது பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும்.  தவறும் பட்சத்தில் 
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அவ்விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  அரசாணை இத்நதர்வின் அறிவிக்ணக 
ோளுக்கு பிறகு சவளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் பத்தி ‘9’ன் குறிப்பிணனக் காண்க]. 
 

(இ) உடற்தகுதி  சான்றிதழ்   
 

 பணி நியமனத்திற்காக சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்  
உடற்தகுதி  சான்றிதணழச் சமர்பிக்க நவண்டும். 
 

           நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பார்ணவயின் 
தரம் 

உடற்தகுதி சான்றிதழ் படிவம் 

             
(                 

               
           ) 

பார்ணவ தரம்–III  
 

சசயைாட்சி        அ       
    அ     பதவிக்கு  
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள  படிவம். 

             
             ) 

பார்ணவ தரம்–III  
நிறக்குருடு  குணறபாடு  
உள்ளவர்கள் இப்பதவிக்கு  
தகுதியற்றவராவர் 

     அ      பதவிக்கு  
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள  படிவம். 

சதரிவிற்கு வரும்  கண்பார்ணவ குணறபாடுணடய விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த கண் 
மருத்துவ  நிபுைரிடம் ( Specialist) கண்பார்ணவத்  தகுதிச்  சான்றிதணழப்  சபற்று  சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
(ஈ) தமிழ் சமாழியில் தகுதி 

விண்ைப்பதாரர்கள் நபாதுமான தமிழறிவு சபற்றிருக்க நவண்டும். (நமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில்” உள்ள பத்தி 14(I)-ஐ காண்க) 
7. சலுணககள் 

(i) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்   ),  மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்      சீர்மரபினர், 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட 
இசுைாமிய வகுப்பினர், ஆதரவற்ற விதணவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர், 
நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் பிற வணகயிணனச் 
சார்ந்தவர்களுக்கான வயது / தகுதி மற்றும் கட்டைச் சலுணககள் குறித்த 
விவரங்கள்“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்” பத்தி  3(D),5 & 6 ஐக் காண்க. 

(ii) நமநை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சலுணகணய நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய 
ஆதாரங்கணள நதர்வாணையம் நகாரும் நபாது சமர்ப்பிக்க நவண்டும். சமர்ப்பிக்கத் 
தவறினால் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 
முன்னாள் இராணுவத்தினர், ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு 
விட்டால், பின்னர், நவறு எந்த நியமன நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற சலுணகணய 
நகார முடியாது.  (தமிழ்ோடு  அரசுப்  பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள் சட்டம்  2016 பிரிவு 3(j)  (vii) -ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 
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8. எழுத்துத் நதர்விற்கான பாடத்திட்டம்  (சகாள்குறி வணக) (OMR Method)                 :- 
 அ               (                    ,              
 
 
 

பாடம் 
காை 

அளவு 
அதிகபட்ச 

மதிப்சபண்கள் 

சதரிவிற்குத் தகுதி சபற குணறந்தபட்ச 
மதிப்சபண்கள்  

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 
 . .  ( ), மி.பி.வ. 

( ) சீ.ம.,  . . ., 
பி.வ. மற்றும் 

பி.வ.(மு)  

“ஏணனநயார்” 
(ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 

 . .  ( ), மி.பி.வ. ( ) 
சீ.ம.,  . . ., பி.வ. 

மற்றும் பி.வ.(மு)    ) 
தாள் –I  (200 வினாக்கள்) 
  (               தரம்) 
       
 (பாடக்குறியீடு-240) 
தாள் –II(100 வினாக்கள்) 
(பாடக்குறியீடு-.003) 
 

சபாது அறிவு   
 (         தரம்) - (75 வினாக்கள்) 
மற்றும் திறனறிவுத் நதர்வு (பத்தாம் 
வகுப்பு தரம்) -  (25 வினாக்கள்) 
 

                   

3 மணி 
நேரம் 

 
 
 
 
 

2 மணி 
நேரம் 

 
 
 

 
300 

 
 
 
 

200 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 

 

      171 

 
 
 
 
 

228 

சமாத்தம்  570 

 ஆ)                                )  

 
 

பாடம் 
காை 

அளவு 
அதிகபட்ச 

மதிப்சபண்கள் 

சதரிவிற்குத் தகுதி சபற குணறந்தபட்ச 
மதிப்சபண்கள்  

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 
 . .  ( ), மி.பி.வ. ( ) 

சீ.ம.,  . . ., பி.வ. 
மற்றும் பி.வ.(மு) 

“ஏணனநயார்” 
(ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., 
 . .  ( ), மி.பி.வ. 

( ) சீ.ம.,  . . ., 
பி.வ.மற்றும் பி.வ.(மு) 

    
தாள் –I  (200 வினாக்கள்) 
(               தரம்) 
      
 (பாடக்குறியீடு-239) 
தாள் –II(100 வினாக்கள்) 
(பாடக்குறியீடு-.003) 
 

சபாது அறிவு   
 (         தரம்) - (75 வினாக்கள்) 
மற்றும் திறனறிவுத் நதர்வு (பத்தாம் 
வகுப்பு தரம்) -  (25 வினாக்கள்) 
                   

3 மணி 
நேரம் 

 
 
 
 
 

2 மணி 
நேரம் 

 
 
 

 
300 

 
 
 
 

200 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 

171 

 
 
 

 
228 

சமாத்தம்  570 
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    : 
 

1.  தாள் -             ஆங்கிை சமாழி வழியி  மட்டும் அணமக்கப்பட்டிருக்கும். 
2.      –                         ஆ              

அ            . 
3.  நதர்வாணையத்தால் ேடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்குச் சசல்லும் முன் 

பின்பற்றப்பட நவண்டிய வழிமுணறகள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுணறயில் 
பத்தி 17ஐ காண்க. 

4.  நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்ணகயின் பிற்நசர்க்ணக III –ல் 
உள்ளது மற்றும் நதர்வாணையத்தின் இணைதளம் www.tnpsc.gov.in –         . 

9. சதரிவுசசய்யும் முணற 
          சதரிவுகணளக் சகாண்டது.  (i) எழுத்துத் நதர்  (ii               . 

எழுத்துத் நதர்   விண்ைப்பதாரர்கள் சபற்ற  மதிப்சபண்கள்,    ஒதுக்கீட்டு விதி  ஆகியவற்றின் 
அடிப்பணடயில்                 அ         . 

விண்ைப்பதாரர்களின் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட பின் தகுதியுணடய விண்ைப்பதாரர்கள் 
கைந்தாய்விற்கு அணழக்கப்படுவர். 
10. நதர்வு ணமயங்கள் 
கீழ்காணும் நதர்வு ணமயங்களில் எழுத்துத் நதர்வு ேணடசபறும். 
 

 
 
 

(i) நதர்வு ணமயங்களின் எண்ணிக்ணகணய அதிகரித்து விண்ைப்பதாரர்கணள நவறு 
ணமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு சசய்ய நதர்வாணையத்திற்கு உரிணமயுண்டு. 

(ii) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வு எழுதுவதற்கும்/ சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கும்/               / 
கைந்தாய்விற்கும் தங்களது சசாந்த சசைவில் வரநவண்டும். 

11. அ)  பணி விவரங்கள் 
  விண்ைப்பதாரர், இணைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்   து, இந்திய அரசின் அல்ைது 
இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநிை அரசின் பணியில் அல்ைது உள்ளாட்சி அணமப்புகளின் அல்ைது 
பல்கணைக்கழகங்கள் அல்ைது இந்திய அரசின் அல்ைது இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநிை அரசின் 
அதிகாரத்தின் கீழ் அணமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு சார்புள்ள நிறுவனங்கள் அல்ைது சபாதுத்துணற 
நிறுவனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்ைது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி 
குறித்த விவரத்திணன நதர்வாணையத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும்.விண்ைப்பதாரர், பணி 
குறித்த உண்ணமணய மணறக்கும் பட்சத்தில், அவரது விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  

  விண்ைப்பதாரர், தங்களுணடய விண்ைப்பங்கணள துணறத்தணைவர் வாயிைாகநவா 
அல்ைது தாம் வகித்து வரும் பதவிக்கு நியமனம் சசய்வதற்கு தகுதி சபற்ற அலுவைர் 
மூைமாகநவா அனுப்பத் நதணவயில்ணை. மாறாக, தமது துணறத்தணைவருக்கு, தாம் 
நதர்வாணையத்தின் எந்தத் நதர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கிறார் என்பணத எழுத்து மூைம் சதரிவித்து, 
சதரிவாகும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுணரகள் பத்தி 14 (P)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு தணடயின்ணமச் சான்றிதணழ சமர்பிக்க நவண்டும். 

 
 
 

ணமயத்தின் சபயர் ணமயக் குறியீட்டு எண் 
சசன்ணன 0101 

http://www.tnpsc.gov.in/
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ஆ)  குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு ேடவடிக்ணககள் சதாடர்பான உறுதிசமாழி 
(i) இணைய வழி விண்ைப்பத்தில் நிலுணவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு ேடவடிக்ணககள் 

பற்றி சதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான முதல் தகவல் அறிக்ணகயின் 
ேகணை / குற்றக் குறிப்பாணையின் ேகணை (நேர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாகப் பதிநவற்றம் / 
சமர்ப்பிக்க நவண்டும்.                               நமற்கண்ட 
ஆவைங்கணள சமர்ப்பிக்கத் தவறும் பட்சத்தில்            விண்ைப்பம் 
நிராகரிக்கப்படும்.  

(ii) விண்ைப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்றவியல் ேடவடிக்ணககளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு 
ேடவடிக்ணககளில் தண்டணை விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்களது இணைய வழி 
விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், நகாரும்நபாது சதாடர்புணடய நீதிமன்ற ஆணை 
அல்ைது ஒழுங்கு ேடவடிக்ணகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆணையிணன பதிநவற்றம் / 
சமர்ப்பிக்க நவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்ணள சமர்ப்பிக்கத் தவறும் பட்சத்தில் 
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

(iii) தணடயின்ணமச் சான்றிதணழ சர்ப்பித்த பிறநகா அல்ைது இணைய வழி 
விண்ைப்பத்திணன சமர்ப்பித்த பிறநகா, நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுணமயாக 
நிணறவணடவதற்கு முன் வணர உள்ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிணையின் நபாதும் 
விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏநதனும் குற்றவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாநைா / ஒழுங்கு 
ேடவடிக்ணக எடுக்கப்பட்டிருந்தாநைா, அவர் குற்றத்தீர்ப்பு / தண்டணை ஏதும் 
சபற்றிருந்தாநைா, நதர்வாணையத்தால் ஆவைங்கணளப் பதிநவற்றம் / சமர்ப்பிக்கக் 
நகாரும் நிணையில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது குறித்த உண்ணம விவரங்கணள,  
நதர்வாணையத்திற்குத் சதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், இந்த அறிவுணரயிணன 
கணடபிடிக்கத் தவறினால் அத்தணகய விண்ைப்பதாரர்களுணடய விண்ைப்பம் 
நதர்வாணையத்தால் இரத்து சசய்யப்பட்டு, ஓராண்டுக்கு நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து 
விைக்கி ணவக்கப்படுவர்.  (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்  14 (S) உள்ளவாறு ) 

12.சபாதுவான தகவல்கள்  
(A)  இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும். 
(B)   (i) தமிழ் வழிக்கல்வி மூைம் படித்த ேபர்களுக்கு, மாநிைத்தின்கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிணம 

அடிப்பணடயில் நியமனம் சசய்யும் (திருத்த) சட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)-ல் சசால்ைப்படுவதாவது:  
தமிழ் வழியில் படித்தேபர் என்றால், மாநிைத்தில் நேரடி நியமனத்தின் வாயிைாக நிரப்பப்படும் 
பதவிகளுக்கான சிறப்புவிதிகளில் பரிந்துணரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணர தமிழ்வழியில் 
படித்தவராவார்.  

(ii) தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிணமநகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான 
சான்றாவைமாக, பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாற்றுச்சான்றிதழ்/ 
தற்காலிகச்சான்றிதழ்/ பட்டச்சான்றிதழ்/ மதிப்சபண்பட்டியல்/ நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் 
தகுதியிணன விண்ைப்பதாரர் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என பதிவுசசய்யப்பட்டு, குழுமம் 
அல்ைது பல்கணைக்கழகம் அல்ைது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட சான்றிதழ் / 
பட்டபதிநவற்றம் சசய்யநவண்டும்.  

      (iii) விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணரக்கும் அணனத்துக் 
கல்வித்தகுதியிணனயும் தமிழ் வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான சான்றுகணள 
கட்டாயம் பதிநவற்ற / சமர்ப்பிக்கநவண்டும்.  
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உதாரைம்:- 
 ஒரு பதவிக்கு பட்ட  டிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியாக இருப்பின், விண்ைப்பதாரர் 
பத்தாம் வகுப்பு  +                +          +               
(அ                                  டி) கட்டாயம் தமிழ்வழியில் 
பயின்றிருக்க நவண்டும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்  14 -R-           
e-   உள்ளவாறு ) 

(iv) தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான சான்றாவைம் எதுவும் இல்ணைசயனில், கல்வி 
நிறுவனத்தின் பதிவாளர்/ முதல்வர்/தணைணமயாசிரியர்/ நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு 
அலுவைரிடமிருந்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுணறகளில் குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில், 
நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணரயிைான ஒவ்சவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் சான்றிதணழப் 
சபற்று சமர்ப்பிக்கநவண்டும். 

 (v) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வணரயிைான அணனத்து கல்வித் தகுதிகணளயும் தமிழ்வழிக் 
கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச் சான்றிணன பதிநவற்ற/ சமர்ப்பிக்கத் தவறும் 
பட்சத்தில்                          விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  

 

 (vi) ஏநதனும் ஒருபாடத்ணத பகுதிநேரமாக படித்ததற்காகநவா/ ஏநதனும் நதர்விணன 
தனித்நதர்வராக எழுதியதற்காகநவா, தனியர் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என 
சான்றாவைம் ஏநதனும் சமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன் விண்ைப்பம் 
நிராகரிக்கப்படும். (நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகளில் 
உள்ள பத்தி  14(R) ஐக்” காண்க) 

C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, சசன்ணன உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுணரக் 
கிணளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுணவயில் இருப்பின், அவற்றின் மீதான இறுதி 
ஆணைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக சதரிவு சசய்யப்படும். 

D) தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26 & 27(c)-  
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஆதரவற்ற விதணவகள் மற்றும் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான 
இடஒதுக்கீடு இப்பதவிகளுக்கு சபாருந்தாது.  

E)                      மாற்றுத்திறனாளிகள் :- 
அரசாணை (நிணை) எண்.21, மாற்றுத்திறனாளிகள் ேைத்(DAP3-2) துணற, ோள் 30.05.2017 இன் 
படி 4 சதவீத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும்.- 
அரசாணை (நிணை) எண்.23, மாற்றுத்திறனாளிகள் ேைத்(DAP3-2) துணற, ோள் 20.07.2018 இன் 
படி B                                                      
    4 சதவீத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இட ஒதுக்கீட்டிற்கு உட்படாது. 
அரசாணை (நிணை) எண்.20, மாற்றுத்திறனாளிகள் ேைத்(DAP3-2) துணற, ோள் 20.06.2018 –   
                                                        
அ                 . 
 

           நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய 
மாற்றுத்திறனாளிகளின் வணக 

              
(                    ) 

    ,      ,      .    (         , 
         ,    , அ      

              
                  ) 

    ,      ,      .   ,          ,    , 
அ      
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F) நிர்ையிக்கப்பட்ட குணறபாடுணடய மாற்றுத்திறனாளிகள், உடல் ஊனத்தின் தன்ணம / 
ஊனத்தின் விழுக்காட்டளவு (%) குறித்த சான்றிணன நதர்வாணையம் நகாரும் பட்சத்தில் 
சமர்ப்பிக்க / பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும்.  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் பத்தி 
14(M)-ல் குறிப்பிட்டுள்ள படிவம் V, VI& VII-  உள்ளவாறு உரிய அலுவைரிடமிருந்து 
சபற்றிருக்க நவண்டும். 

G) நேரடி நியமனம் மூைம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குணறந்தபட்சம் 30% சபண்களுக்காக 
ஒதுக்கீட்டில் சதரிவு சசய்யப்பட நதர்ச்சியும் தகுதியும் வாய்ந்த நபாதிய சபண் 
விண்ைப்பதாரர்கள் கிணடக்கப் சபறாவிடில், அவர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத 
வகுப்பினணர சார்ந்த தகுதி வாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதாரர்கணளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். 
(தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

H) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்  ) வகுப்பினர் முன்னுரிணம அடிப்பணடயில் அவர்களுக்சகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வாய்ந்த 
விண்ைப்பதாரர்கள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள், ஆதிதிராவிட வகுப்பினர்களுக்காக 
ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் மதிப்சபண் தரவரிணசப்படி நிரப்பப்படுவர். 
அருந்ததியர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் 
கிணடக்கப்சபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர் வகுப்ணபச் சார்ந்தவர்கணளக் 
சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முணறணமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 
27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

I) இணையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட நகாரிக்ணககளுக்கான ஆவைச் 
சான்றுகணள நதர்வாணையம் நகட்கும் நேரத்தில் பதிநவற்ற / சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்படாமல் பின்னர் நகாரப்படும் எந்தசவாரு மாற்றமும், 
நகாரிக்ணகயும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட காைநேரத்திற்குள் ஆவைங்கணள 
பதிநவற்ற/ சமர்ப்பிக்கத் தவறினால்                          விண்ைப்பம் 
நிராகரிக்கப்படும். 

J) கீழ்க்காணும் உண்ணமகணள மணறக்கும்பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பம் 
நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வாணையத்தால் நிரந்தரமாகநவா அல்ைது 
தக்கசதன கருதப்படும் காைம் வணரயில் விைக்கி ணவக்கப்படுவர். 

1) முந்ணதய நதர்வுகளில் கைந்துசகாண்டது மற்றும் இைவச சலுணகணய 
பயன்படுத்தியது. 

2) அரசு அல்ைது மத்திய மாநிை அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி 
மன்றங்கள், சபாதுத் துணற நிறுவனங்கள், சட்டத்தின் வாயிைாக நிறுவப்பட்ட 
நிறுவனங்கள், அரசுத் துணற கழகங்கள், பல்கணைக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் 
முணறயாகநவா / தற்காலிகமாகநவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. 

3) குற்றவியல் நிகழ்வுகள்,  ணகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டணன சபற்றது. 
4) மத்திய அரசுப் பணியாளர் நதர்வாணையம் / மாநிை அரசுப் பணியாளர் 

நதர்வாணையங்களினால் நதர்வு எழுதும் உரிணம இரத்து சசய்யப்பட்டது அல்ைது 
தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது. 
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K) ணகது சசய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவணைக்கு ஆட்கள் சதரிவு 
சசய்யும் ஏநதனும் ஒரு முகணமயினால் தணட / தகுதியின்ணம சசய்யப்பட்டிருத்தல்,  
குற்ற ேடவடிக்ணக (அல்ைது) ஏநதனும் ஒழுங்கு ேடவடிக்ணக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ 
முடிவுற்றிருத்தல், ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புணடய தகவல்கணள, விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அசல் / ஆணை / அரசாணை/ துணற ேடவடிக்ணக ணகவிடப்பட்ட 
அரசாணை அல்ைது இதர ஆவைங்கணள நதர்வாணைய வணைதளத்தில் 
சான்றிதழ்கள்பதிநவற்றம் சசய்யும் நபாது தவறாமல் சமர்ப்பிக்க நவண்டும். நமற்குறிப்பிடப்பட்ட 
நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் சமர்ப்பித்த பின்னர், நியமனம் சபறும் காைம் வணர எப்நபாது 
ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக நதர்வாணையத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட நவண்டும். தவறினால், 
இன்றியணமயாத தகுந்த தண்டணனக்குரிய ேடவடிக்ணகணய நதர்வாணையம் எடுக்கும். 

L) இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, பாலினம்,வகுப்பு 
பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பயிற்று சமாழி, உடற் தகுதி நபான்ற அடிப்பணடத் தகுதிகள் குறித்த 
தவறான தகவல் சகாண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுணமயாக நிரப்பப்படாத விண்ைப்பங்களும் 
                         நிராகரிக்கப்படும். 

M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி/ நியமனத்துக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்பட 
மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிவில் சபாதுவான தகவல்கள் 
அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / 
தகவல்கள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நியமனத்திற்கான இணையவழி 
விண்ைப்பத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நதணவயான விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக அல்ைது 
முழுணம சபறாதணவயாக இருந்தால் அதற்கு நதர்வாணையம் சபாறுப்பாகாது. 

N) மூன்றாம் பாலினத்தவரின் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரசாணை நிணை எண்.90, சமூக ேைம் 
மற்றும் சத்துைவுத் [sw8(2)] துணற, ோள். 22.12.2017- பிற்நசர்க்ணக- III -இல் 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

O) மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்களுக்கான குறிப்பு 
1. எந்த ஒரு சாதிச் சான்றிதழும் இல்ைாத மூன்றாம் இன பாலின 

விண்ைப்பதாரர்கள் அரசாணை (நிணை) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சிறுபான்ணமயினர் ேைத்துணற, ோள் 
06.04.2015-ன் படி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினராக கருதப்படுவார்கள். 

2. ஆதி திராவிட வகுப்பினர் / ஆதி திராவிட(அருந்ததியர்)  / பழங்குடியினர்  
வகுப்பிணனச் சார்ந்த மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்கள் அப்பிரிவின் 
அடிப்பணடயில் சாதிச் சான்றிதழ் சபற்றிருப்பின் அவர்கள் அந்த சமூகத்திணனச் 
சார்ந்தவர்களாகக் கருதப்படுவர். 

3. ஆதிதிராவிட வகுப்பினர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) பழங்குடியினர்  வகுப்ணபத் 
தவிர மற்ற வகுப்பிணனச் சார்ந்தவர்கள் மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பணடயில் சாதிச் 
சான்றிதழ் சபற்ற மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்கள் அவர்களுணடய சசாந்த 
சமூகப் பிரிவு அல்ைது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் என்ற பிரிவுகளில் 
அவர்களுக்கு  சாதகமாக நதான்றுகின்ற ஒன்றிணன நதர்வு சசய்யைாம்.  
எனினும், ஒருமுணற நதர்வு  சசய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட சமூக பிரிணவ பின்னர் 
மாற்ற இயைாது. விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் பத்தி   
(14(F)  (vi-xi) - ஐக் காண்க. 
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P) நவணைவாய்ப்பில் மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு 
1. மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதார்கள் “சபண்” என தன்ணன 

அணடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும்  விண்ைப்பதாரர் சபண்களுக்கான 30 சதவிகிதம் 
மற்றும் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 சதவிகிதம் (ஆண் மற்றும் சபண்) ஆகிய இரண்டு 
இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர். 

2. மூன்றாம் பாலின விண்ைப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்ைது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” 
என தன்ணன அணடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் 
சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 சதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் சபண்) 
கருதப்படுவர். 

3. தமிழ்ோடு மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கான ேை வாரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட 
மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் / மூன்றாம் பாலின ஆண்கள் / மூன்றாம் பாலின சபண்கள் 
சான்றிதழ் சகாண்ட விண்ைப்பதாரர்களுக்கு  மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு 
சபாருந்தும். 

13)  ஏணனய முக்கிய அறிவுணரகள் 
அ )    விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்விற்கான தங்களுணடய தகுதிகணள உறுதி சசய்தல்:-நதர்விற்கு 

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாரர்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ள அறிவுணரகணள ேன்கு படித்த 
பின்னர் தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அணனத்துத் தகுதிகணளயும் சபற்றுள்ளனரா என 
உறுதி சசய்து சகாள்ள நவண்டும். எழுத்துத்நதர்வு / சான்றிதழ்சரிபார்ப்பு /            / 
கைந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்ைது சதரிவுசசய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் 
தற்காலிகமாக விண்ைப்பதாரரின் சபயர் நசர்க்கப்படுவதால் மட்டுநம, ஒரு 
விண்ைப்பதாரர் பதவி நியமனம் சபற உரிணம அளிக்கப்பட்டவராக கருதப்படமாட்டார். 
எனநவ, விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்ைா நிணைகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் 
விண்ைப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றாநைா நதர்வாணைய 
அறிவுணரகள் அல்ைது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும்பட்சத்தில், 
எந்நிணையிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர்கூட, விண்ைப்பத்ணத நிராகரிக்கும் 
உரிணம நதர்வாணையத்திற்கு உண்டு. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்” பத்தி 
11 - (B) (C) & (D) -ல் உள்ளவாறு]. 

ஆ) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச்சீட்டுகள், 
www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற நதர்வாணைய இணையதளத்தில் 
பதிநவற்றம் சசய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர் அவற்ணற பதிவிறக்கம் சசய்து 
சகாள்ளநவண்டும்.  அனுமதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்சல் மூைம் அனுப்பப்பட மாட்டாது. 
விண்ைப்பதாரர் நதர்வின் சபாழுது அனுமதிச்சீட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்சவாரு 
நிபந்தணனணயயும் கட்டாயம் கணடப்பிடிக்க நவண்டும்.. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுணறகள்”  பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளவாறு]. 

இ) சதளிவுணரநவண்டுநவார், தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாணைய அலுவைகத்திணன 
நேரில் அல்ைது 1800 425 1002 என்ற கட்டைமில்ைா சதாணைநபசி எண்ணின் மூைம், 
அணனத்து நவணை ோட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி 
வணரசதாடர்பு சகாள்ளைாம்.  [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்” பத்தி -2(V) –ல் 
குறிப்பு (h)(i)(j)-ல்  உள்ளவாறு].  
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ஈ)  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிமாற்றம்:சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு/ கைந்தாய்விற்கான 
ோள் மற்றும் நேரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்சல் மூைமாக 
அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த தகவல்கள் நதர்வாணைய இணையதளத்தில் 
சவளியிடப்படும். நமற்கூறிய தகவல் விண்ைப்பதாரர்களுக்குகுறுஞ்சசய்தி/ மின்னஞ்சல் 
ஆகியவற்றின் மூைம் மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்களுக்கு சதரிவிக்கப்படும்.குறுஞ்சசய்தி/ 
மின்னஞ்சல் ஏநதனும் காரைங்களினால் சசன்றணடயாமல் / கிணடக்கப்சபறாமல் 
இருப்பின் அதற்கு நதர்வாணையம் சபாறுப்பாகாது. 

உ) விளம்பர அறிவிக்ணக சவளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக முடிவுறாமல் 
தகவல் அறியும் உரிணமச் சட்டத்தின் கீழ் , GRC      CM                       எவ்வித 
தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது. 

ஊ) ணகப்நபசி மற்றும் இதர மின்னணு  சாதனங்களுக்குத் தணட: 
(i) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான கருப்பு 

பந்துமுணன நபனா தவிர,  மின்னணு சாதனங்களான தரவி (Blue Tooth) ணகப்நபசி, 
நிணனவூட்டு உள்கட்டணமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ணகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் நமாதிரம் 
அல்ைது ஏணனய மின்னணு சாதனங்கள், மின்னணு அல்ைாத பதிவுக்கருவிகள், 
புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ணகப்ணப வண்ை எழுது நகால், சபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், 
தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் வணரப்படக் கருவிகள், மடக்ணக அட்டவணை, 
படிசயடுக்கப்பட்ட வணரபடம், காட்சி வில்ணைகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக் குறிப்புத் 
தாட்கள் மற்றும் பதிவுசசய்யும் தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் அல்ைது 
ணகக்கடிகாரத்தின் இணைப்பாகநவா சகாண்டுவரக் கூடாது. 

(ii) அவ்வாறான சபாருட்கணள ணவத்திருப்நபார் காைப்பட்டால் அவர்கள் சதாடர்ந்து நதர்வு 
எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். நமலும், அவர்களது விணடத்தாள் 
சசல்ைாததாக்கப்படுவதுடன் நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்கியும் ணவக்கப்படுவர். 
நதணவப்படின், அவ்விடத்திநைநய முழுச் நசாதணனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

(iii) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் ணகப்நபசி உள்ளிட்ட தணடசசய்யப்பட்ட சபாருட்கணள 
நதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுவர நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், 
அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயைாது எனவும் சதரிவித்துக் 
சகாள்ளப்படுகிறது. (நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் 17 
(E) ஐக் காண்க) 
 

எ)  விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது வயது, கல்வித்தகுதி, அனுபவம், சாதி மற்றும் உடற்குணறபாடு  
சதாடர்பான சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஏணனய சான்றிதழ்கணள நதர்வாணையம் குறிப்பிட்டு 
நகாராத பட்சத்தில் விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்பத் நதணவயில்ணை. அணவ, 
நதர்வாணையம் நகாரும் தருைத்தில் தாக்கல் சசய்யப்பட நவண்டும். நதர்வுக்கு 
விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அணனத்து தகுதிகணளயும் சபற்றவராக 
இருத்தல் நவண்டும். விண்ைப்பதாரர்களால் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கணள 
நதர்வாணையம் ஐயமறத் சதரிந்து சகாள்ளும்வணர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத்  
நதர்விற்கு (அதாவது எல்ைா நிணைகளிலும்) தற்காலிகமாக      ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகநவ 
கருதப்படும். விண்ைப்பதாரர் நதர்விற்கு முன்நபா அல்ைது பின்னநரா நியமனத்திற்கு 
நபாட்டியிடத் தகுதியற்றவர் என்று நதர்வாணையத்தால் கண்டறியப்பட்டால், எந்நிணையிலும், 
அதாவது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்ணத நிராகரிக்கும் உரிணம உண்டு. 
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ஏ)சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், விண்ைப்பம் 
நிராகரிக்கப்படுவதுடன் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த ேடவடிக்ணக நமற்சகாள்ளவும் 
நேரிடும். 

ஐ) ஒழுங்கீனச் சசயல்களுக்குத் தணட: 
நதர்வு எழுதும் அணறயில் மற்ற விண்ைப்பதாரர்களுணடய விணடத்தாள்களிலிருந்து பார்த்து 
எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத அனுமதித்தல் அல்ைது நவறு ஏநதனும் முணறயற்ற உதவிகணளப் 
சபறநவா அல்ைது சபற முயற்சிக்கநவா அல்ைது அத்தணகய முணறயற்ற உதவிகணளத்  
சசய்தல் அல்ைது  சசய்ய முயற்சித்தல் கூடாது.     

ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து சகாள்ளும் முணற: 
நதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தவறான ேடவடிக்ணகயிநைா 
(அல்ைது) நதர்விணன சீர்குணைக்கும் நோக்கத்திநைா (அல்ைது) நதர்வாணையத்தால் 
நதர்விணன ேடத்த பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவைர் / பணியாளர்கணள தாக்கும் 
முயற்சியிநைா ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்களின் சசயல்கள் 
கடுணமயான தவறாக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் தண்டணனக்கு 
உட்படுத்தப்படுவர். 

ஓ)   விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகணள மீறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுணறகள் பத்தி 17(E)ன்படி அல்ைது நதர்வாணையம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் 
தண்டணன விதிக்கப்படும். 

ஔ)  சகாள்குறி வணகத் நதர்விற்கான உத்நதச விணடகள் நதர்வு ேணடசபற்ற ோளிலிருந்து 3 
ோட்களுக்குள்  நதர்வாணைய இணையதளத்தில் சவளியிடப்படும் . நதர்வாணையத்தால் 
சவளியிடப்படும் சகாள்குறிவணகத் நதர்விற்கான உத்நதச விணடகள் சதாடர்பாக முணறயீடு 
சசய்ய நவண்டுமானால் நதர்வாணைய இணையதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge 
என்ற சாளரத்ணதப் பயன்படுத்தி முணறயீடு சசய்யைாம் (Result – > Answer keys) 
விண்ைப்பதாரர்கள் சகாள்குறிவணகத் நதர்விற்கான உத்நதச விணடகள் நதர்வாணையத்தால் 
சவளியிடப்பட்ட 7 ோட்களுக்குள் இணையவழி வாயிைாக மட்டுநம முணறயீடு 
சசய்யநவண்டும்.  அஞ்சல் வழியாகநவா அல்ைது   மின்னஞ்சல் வழியாகநவா சபறப்படும் 
முணறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

உத்நதச விணடகணள முணறயீடு சசய்வதற்கான அறிவுணரகள் மற்றும் வழிமுணறகள் 
நதர்வாணைய இணையதளத்திநைநய வழங்கப்பட்டுள்ளது.  நமலும் முணறயீடு சசய்ய 
இணையவழி மூைமாகநவா அல்ைது நவறுவழியாகநவா வழங்கப்பட்டுள்ள காை அவகாசம் 
முடிவுற்ற நிணையில் சபறப்படும் எவ்வித முணறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

இணையவழியில் உத்நதச விணடகணள முணறயீடு சசய்வதற்கு உரிய நேரத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நவண்டுநகாளானது ஒவ்சவாரு பாடத்திற்சகன வல்லுேர்கணள சகாண்ட 
குழுவிற்கு பரிந்துணரக்கபடும்.  நமலும், வல்லுேர் குழுவின் பரிந்துணரயின் அடிப்பணடயில், 
இறுதியான விணடகள் முடிவு சசய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் விணடத்தாள் மதிப்பீடு சசய்யும் 
பணியானது சதாடங்கப்படும். 
 சதரிவுப் பணிகள் முடிவணடயும் வணர இறுதியான விணடகணள நதர்வாணையம் சவளியிடாது.
 நதர்வு ேணடமுணறகள் முழுவதும் நிணறவணடந்த பின்னர், அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த 
விண்ைப்பதாரர் அணனவருணடய விவரங்களும் நதர்வாணைய இணையதளத்தில் 
சவளியிடப்படும். [நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் பத்தி 
(17(D)(v) – (xiii)ஐக் காண்க) 
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14. விண்ைப்பிக்கும் முணற 
1. விண்ைப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதர்வாணையத்தின் 

இணையதளங்கள் மூைம் மட்டுநம விண்ைப்பிக்க நவண்டும்.  
 

2. எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூைம் ஒரு முணறப்பதிவு 
எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன 
கட்டாயமாகும். விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூைம் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/- ஐ 
சசலுத்தி, பதிவு சசய்து சகாள்ள நவண்டும். ஒரு முணறப்பதிவு, பதிவு சசய்த ோள் முதல் 
ஐந்தாண்டுகள் வணர ேணடமுணறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முணறப் பதிவு கைக்கு 
(One Time Registration ID) மற்றும் கடவுச் சசால் மூைமாக மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்கள் 
தங்கள் விண்ைப்பங்கணள சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

3. ஒரு முணறப்பதிவில் பதிநவற்றம்சசய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது புணகப்படம், 
ணகசயாப்பம் ஆகியவற்ணற CD/DVD/Pen drive நபான்ற ஏநதனும் பதிவு சசய்து தயாராக 
ணவத்திருக்க நவண்டும். 

4. ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுணறப் பதிவுக் கைக்ணக (One Time 
Registration ID)  உருவாக்க அனுமதியில்ணை. 

5. விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கைக்கு மற்றும் கடவுச்சசால்ணைப் 
பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கணள பார்ணவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் 
சசய்யைாம். தங்களது ஒருமுணறப் பதிவு, கடவுச் சசால்லிணன நவறு ேபரிடநமா (அ) 
முகவர்களிடநமா பகிர்ந்து சகாள்ள கூடாது. 

6. ஒரு முணறப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ை. இது 
விண்ைப்பதாரர்களின் விவரங்கணளப் சபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிணன 
உருவாக்க மட்டுநம பயன்படும். எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் 
விண்ைப்பதாரர்கள், அறிவிக்ணகயில்  “A   y” என்ற உள்ளீடு வழிநய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய 
பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சசால் ஆகியவற்ணற உள்ளீடு சசய்து விண்ைப்பிக்க 
நவண்டும். 

7. விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயணர சதரிவு சசய்ய 
நவண்டும். 

8.                                                              
                              அ            . 
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள் பத்தி    – ,         P  ஐக் காண்க) 

9. புணகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் ணகசயாப்பம் இல்ைாமல் அனுப்பப்படும் 
இணையவழி விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

10. இணையவழி விண்ைப்பத்தில் சிை தளங்கள் திருத்த இயைாது.  எனநவ, விண்ைப்பதாரர்கள் 
மிகுந்த கவனத்துடன் விவரங்கணளப் பதிவு சசய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 
இணையவழியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பத்தில், விண்ைப்பதாரர்களின் விவரங்கள் 
இறுதியானணவயாகக் கருதப்படும்.  இணையவழி விண்ைப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்பு 
திருத்தம் நகாரி நதர்வாணையத்தில் சபறப்படும் எந்தசவாரு நகாரிக்ணகயும் 
பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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11. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு 

அ) விண்ைப்பத்ணத இணைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முணறயில் 
தங்கள் விண்ைப்பத்ணத அச்சிட / நசமிக்க முடியும். 

ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப ேகல் நதணவப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு மற்றும் 
கடவுச் சசால்ணை பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சகாள்ளைாம் / பதிவிறக்கமும் சசய்து 
சகாள்ளைாம். 

இ)இணையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்ைது நவறு எந்தவிதமான ஆதார 
ஆவைங்கணளயும் நதர்வாணையத்திற்கு அனுப்ப நவண்டாம். விண்ைப்பதாரர்கள், 
நதர்வுக்குப்பின் அடுத்த கட்ட சதரிவிற்கு வரும் சபாழுது மட்டுநம விண்ைப்பம் மற்றும் 
சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்படும். 

          (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்” பத்தி - 2–ல்  உள்ளவாறு) 
15. ஆவைங்கள் பதிநவற்றம் 
 விண்ைப்பதார்களால் இணையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட விவரங்கணள உரிணம 
நகாரல்கணள உறுதிப்படுத்துவதற்கான சான்றிதழ் /ஆவைங்கணள நதர்வாணையம் நகாரும் 
நேரத்தில் பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும். உரிய நேரத்தில் சான்றிதழ்கணள பதிநவற்றம் சசய்யப்படாத 
விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பமானது நிராகரிக்கப்படும்.  
(விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகள்” பத்தி -13  –ல் உள்ளவாறு)  
16. விண்ைப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி ோள் 
இணையவழி மூைம்   24. 09.2021 அன்று இரவு 11.59 மணி வணர விண்ைப்பிக்கைாம். பின்னர் அச்நசணவ 
நிறுத்தப்படும். 
(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதர்வாணையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுணறகணள” 
நதர்வாணையத்தின் இணையதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல் காைைாம்) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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மறுப்பு  
 

இணைக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாணைகள் தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் 
நதர்வாணையத்தின் இணையதளத்தில் உள்ளன.  எனினும், விண்ைப்பதாரர்கள் 
இத்நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபாது இணைக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாணைகள் 
இத்நதர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்ணக சவளியிடப்பட்ட ோளிநைா அல்ைது அதற்கு 
முன்நபா இணைக்கல்வி ஏநதனும் இருப்பின் அது குறித்த தகவணை விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவித்தும்,நமலும் சான்றிதழ்கள் பதிநவற்றம் சசய்யும் நபாது அவ்வரசாணைகணளயும் 
நசர்த்து சமர்ப்பிக்க நவண்டும்.  இவ்வாறு சசய்யத் தவறினால் விண்ைப்பதாரரின் 
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.  இத்நதர்வின் விளம்பர அறிவிக்ணக ோளிற்கு பின்பு 
சவளியிடப்பட்ட இணைக்கல்வி தகுதிக்கான அரசாணைகள் ஏற்றுக் 
சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

சசயைாளர் 
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gpw;nrh;f;if -I 

Assistant Geologist in Geology and Mining 
Department, Assistant Geologist in Public Works 

Department , Assistant Geologist in Agriculture 

Engineering Department  
 

 

Degree considered as Equivalent 

to the Qualification prescribed in 

the Rule 

G.O. in which ordered 

B. Sc, Applied Geology awarded by 

Periyar University is equivalent to B. 

Sc., Geology 

G.O.(Ms).No.72, Higher 

Education (K2) Department, dated 

20.04.2015. 

M. Sc., Applied Geology and 

Geomatics awarded by Gandhigram 

Rural Institute 

(Deemed University) is equivalent to 

M. Sc., Geology. 

G.O.(Ms).No.212, Higher 

Education (K2) Department, dated 

17.12.2014. 

M.Sc., Applied Geology awarded by 

Periyar University is equivalent to 

M.Sc., Geology. 

G.O.(Ms).No.232, Higher 

Education (K2) Department, dated 

18.11.2016. 

5 Years Integrated Courses offered 

by Annamalai University M.Sc., 

(Applied Geology) is equivalent to 

the corresponding UG Degree. 

G.O.(Ms).No.75, Personnel 

And Administrative  Reforms 

(M) Department dated 

30.06.2011. 

M.Sc., (Applied Geology) awarded 

by Pondicherry University be 

equivalent to the qualification 

prescribed for the post of Assistant 

Geologist in Geology and Mining 

department. 

G.O.(Ms).No.27, Industries (E1) 

Department, dated 02.03.2005. 

M.Sc., (Applied Geology) awarded 

by any University recognized by the 

UGC as 
equivalent to M. Sc., (Geology) 

G.O.(Ms).No.156, Industries (E1) 

Department, dated 28.12.2016. 
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gpw;nrh;f;if -II 

FORMAT OF EXPERIENCE CERTIFICATE FOR THE POST OF GEOLOGIST 
IN GEOLOGY AND MINING DEPARTMENT 

1. Name and Address of the  Institution / Organisation 
 

: 
 

2. Whether the said Institution / Organisation is a 
recognized one?  
 

: 
 

3. Registration Number of Institution / Organisation if 
any 
 

: 
 

4. Name of the Employee and Date of Birth 
 

: 
 

5. Qualification possessed by the Employee on the 
Date of Joining Service in the above said Institution 
/ Organisation 
 

: 

 

6. Designation and period of Experience of the 
Employee 
 

 

: 
 

7. Nature of the Work/Duty performed by the 
Employee   (To be mentioned in brief) 
 

: 
 

8. Whether the Employee possesses experience as 
laid in para 6(B) of this notification.  

: Yes / No 

9. Whether Attendance Register / Attendance Rolls / 
Pay Register and other records /available for this 
Employee 
 

 
 
: 

Yes / No 

10. Certificate from the Institution / Organisation 
 

 

 
: 

The above said employee 
having experience in this 
Institution / Organisation as 
stated above. The above 
particulars furnished by us are 
correct 

 
 

Office Seal: 

Date: 
Place:                                                                                                                                           
Signature.  
 

                                                                              Name & Designation of the issuing Authority 
 
Explanation : 1) Practical Experience in conducting Geological mapping, Mineral Reserve 
Estimation and preparation of Technical report for grant of Mining/Quarry lease. 
2) When all other qualifications and criteria being equal, preference may be given to those 
who have at least one year experience as Assistant Geologist / Geologist / equivalent post in  
a) Offices of Director of Geology and Mining of other states. 
b) Government of India Exploration agency Viz., Geological survey of India, Mineral  
Exploration Corporation of India, KIOCL, ONGC.  
Note: 
Institution / Organisation which issues the certificate is cautioned that issuing of any certificate 
containing false details will lead to legal / penal action on them. 
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gpw;nrh;f;if-III 

PAPER-I 
GEOLOGY 

(U.G.DEGREE STANDRAD) 

 Code No.239 

(i) 
 

UNIT I - GENERAL GEOLOGY 
 

Origin, Interior and Age of the Earth - Weathering - Types and products - Geological work  
of Wind, River, Sea and Groundwater - Volcanoes - Earthquakes - causes and effects - 
Seismic zonation - Richter Scale - Principles of Plate Tectonics – fundamental and 
geomorphology. 

UNIT II – STRATIGRAPHY 
 

Principles of Stratigraphy - Correlation - Geological Time Scale - General characteristics, 
descriptive and economic importance of Archean, Cuddapah, Vindhyan and Gondwana 
systems of Peninsular India -Cretaceous system of Tamil Nadu. 

UNIT III - STRUCTURAL GEOLOGY 
 

Folds - Faults - Joints - Unconformities - Recognition of overturned beds –Stress and strain 
relationship – Attitude of beds – Measurement of dip, apparent dip, strike using Cino and 
Brunton Compass . 

UNIT IV - PALAEONTOLOGY 
 

Fossils – Definitions, Conditions, mode of preservation, uses of Fossils – General 
morphology and classification of Graptolites, Mollusca, Coelenterata, Brachiopod, Trilobita, 
Echinoids and Foraminifera. 

 
UNIT V – CRYSTALLOGRAPHY 

 

Definition of crystals – Inter facial angles – Goniometer -Symmetry Elements - Study of 
Normal Classes of Isometric, Tetragonal, Hexagonal, Orthorhombic, Monoclinic and 
Triclinic systems - Twin crystals. 

 
UNIT VI - MINERALOGY 

 

Physical properties of minerals - Petrologcal Microscope and its parts, accessory plates  
and uses – optical properties - Isotropic and Anisotropic Minerals - Descriptive study of 
quartz and its varieties - Feldspar Group - Pyroxene Group - Amphibole Group - Mica 
Group - Garnet Group - Descriptive study of Calcite, Dolomite, Tourmaline, Topaz, 
Staurolite, Chlorite and Zircon. 

 

UNIT VII - IGNEOUS PETROLOGY 

Definition of magma - Composition and constitution of magma - Forms and structures of 
Igneous Rocks, Textures and Micro structures - classification of Igneous rocks - Bowen's 
Reaction principle - Descriptive Study of Granite - Syenite - Diorite - Gabbro – Dolerite - 
Ultramafics (Dunite,Peridotite, Pyroxenite and Anorthosite) - Differentiation - Assimilation. 



-23- 
 
UNIT VIII - SEDIMENTARY AND METAMORPHIC PETROLOGY 

 

Classification - Texture and structures of sedimentary rocks - Descriptive study of Residual, 
Clastic, Chemical and organic deposits - Metamorphism - Agents and kinds of 
metamorphism - classification of metamorphic rocks - Textures and structure - Different 
facies - Marble – Schist and Gneiss - Amphibolite - Granulite (Charnockite). 

 
UNIT IX - ENONIMIC GEOLOGY I 

 

Definition of Ore - Tenor - Gangue - Lindgren and Bateman's classification of ore deposits - 
Ore forming processes - Magmatic concentration – Hydrothermal Process Oxidation and 
Supergene Enrichment – Evaporation - Sedimentation – Placer deposits. Important ores, 
their composition, physical properties, mode of occurrence, distribution in India and uses of 
Gold, Iron, Aluminium, Manganese, Copper, Magnesium and Led and Zinc - Lignite, Coal 
and Petroleum - their occurrence in India - Building Stones, their characters, distribution 
and mode of occurrence in India - Mineral Wealth of Tamil Nadu. 

 
UNIT X - APPLIED GELOLOGY 

 

Principles of Geological mapping - Field Techniques - Drilling methods - Borehole problems 
from borehole data – Geological investigation and conditions for dams, tunnels and roads - 
Landslides – Mining methods, role of geology - problems in mines including groundwater – 
Application of Remote sensing in Geology. 
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PAPER-I 
GEOLOGY 

(POST GRADUATE DEGREE STANDRAD) 

 Code No.240 

(ii) 

UNIT I - GENERAL GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY 
 

Origin and age of the Earth - Interior of the Earth - Isostasy – Continental drift – Seafloor 
spreading – Plate tectonics - Volcanoes and earthquakes - Effects and  causes  – 
Seismic zonation of India. 
Landforms - their types and developments - Classification of shorelines and their evolution 
– submarine canyons - Geosynclines - Island arcs. 
UNIT-II - STRATIGRAPHY 

 

Modern methods of stratigraphic correlation - Cretaceous - Tertiary (K/T) boundary 
problem with special reference to Tamil Nadu - Nature and age of the Deccan Traps - 
Cretaceous of Trichy - Classification and economic importance of Dharwar, Cuddapah, 
Vindhyan, Gondwana group – Palaeozoic formations - Jurassic of Kutch – Siwaliks. 
UNIT III - PALEONTOLOGY 

 

Evolution and stratigraphic importance of Ammonoids, Trilobites and Graptolites - 
Gondwana flora - their significance and paleoclimatic conditions - Field and laboratory 
techniques of micropaleontology - Application of micropaleontology in oil exploration. 

 
UNIT IV - STRUCTURAL GEOLOGY 

Mechanical properties of rocks - Mechanics and causes of folding and faulting - 
Classification of folds and faults - Recognition of folds and faults in the field - Joints - 
Types of unconformity and their recognition in the field. 

UNIT V MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY 
 

Physical, chemical and optical properties of Feldspars, Feldspathoids, Pyroxene, 
Amphibole, Olivine and Mica groups - Stereographic and Gnomonic projections of natural 
crystals of normal classes - Derivation of 32 classes of symmetry - Napier's theorem - 
Equations of a normal - Bragg's law - X-ray diffraction method. 

 
UNIT VI - IGNEOUS PETROLOGY 

 

Classification of Igneous rocks - Petrography and petrogenesis of Granites, Alkaline rocks, 
Anorthosites, Carbonatite, Ultramafics - Study of binary and ternary system of 
crystallisation - Bowen's reaction principle - Diversity of Igneous rocks - variation diagrams 
- Crystallisation of Basaltic magma. 

 

UNIT VII – SEDIMENTARY AND METAMORPHIC PETROLOGY 
 

Sedimentary depositional environments – Important clastic and non-clastic rocks – 
Lithification and Diagenesis – heavy minerals and provenance – Tectonics and 
sedimentation – Sedimentary basins of India – Paleocurrents and Basin Analysis. 

 

Classification of metamorphic rocks – Metamorphic grades and depth zones – Metamorphic 
facies – Metamorphic differentiation –Thermal – Cataclastic and Reginal Metamorphism – 
Origin of Eclogites – Charnockitisation – Granitisation - Metasomatism. 
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UNIT VIII - ECONOMIC GEOLOGY 
 

Classification of ore minerals - Geological thermometry - processes of ore formation - 
minerals used in cement, refractory and ceramic industries. 
Origin, occurrence, distribution and uses ores of Iron, Manganese, Copper, Lead, Zinc 
and Aluminum - Barite, Graphite, Asbestos and Quartz - occurrence and origin of coal 
and petroleum in India - Beach placers. 

 

UNIT IX - HYDROGEOLOGY 
 

Hydrologic cycle - origin and vertical distribution of Groundwater – Aquifers – Porosity – 
specific yield and retention - Hydrological properties of important deposits and rocks - 
Groundwater provinces of India -– Groundwater flow- Hydraulic conductivity - Darcy’s 
Law – Tracer techniques – permeameter - pumping tests – Drilling methods -Estimates 
of groundwater recharge – Managed aquifer recharge – Seawater intrusion – 
Groundwater quality and pollution – Electrical methods of groundwater exploration 

 
UNIT X - APPLIED GEOLOGY 

 

Electrical, magnetic, gravity and seismic methods of prospecting - Prospecting for 
radioactive minerals - Geochemical cycle - Geochemical prospecting – geochemical 
classification of elements and anomaly - Geological investigation pertaining to Dam 
foundation, tunnels and roads - Engineering properties of rocks - Types of sampling - 
ore reserve estimation - Mining methods - Environmental impacts due to mining and 
mineral processes - Renewable and non-renewable resources – Landslides – 
Geological hazards including tsunami – Remote sensing, GIS and GPS applications. 
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PAPER-II 
GENERAL STUDIES 

(DEGREE STANDARD)  

(Objective Type) 

Subject Code: 003 

 

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, Fertilizers, 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. 
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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 LokAyukta - Right to Information - Empowerment  of 

women - Consumer protection forums, Human rights charter. 
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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 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 
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(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  Socio - Economic 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. 
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gpw;nrh;f;if-IV 

xU’;fpize;j epytpayhsh; rhh;epiyg; gzpfspy; ml’;fpa gjtpfSf;fhd bjhpt[ Kiw 

Fwpj;j cj;njr fhy ml;ltiz 
 
 

 

 

 

 

brayhsh; 

வ.எண் நிகழ்வு கால வரிசை 

1. vGj;Jj; njh;t[ Kot[ btspaPL 

 

டிைம்பர் 2021 

2. rhd;wpjH; rhpghh;g;gpw;F rhd;wpjH; gjpntw;wk;  

 

ஜனவரி 2022 

3. rhd;wpjH; rhpghh;g;g[ 

 

பிப்ரவரி 2022 

4. நேர்முகத் நேர்வு மார்ச் 2022 

4 fye;jha;t[ மார்ச் 2022 
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