மிழ்ேொடு அரசுப் பணியொளர் ந ர்வொலையம்
விளம்பர எண்.
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அறிவிக்லக எண்:

01/2022

த ொகுதி

VII-A

ேொள்:
பணியில்

அடங்கிய

தெயல்

அலுவலர்,

நிலல-I

21 .01. 2022

ப விக்கொன

கொலிப்பணியிடங்களில் நேரடி நியமனம் தெய்வ ற்கொன எழுத்துத் ந ர்விற்கு 21. 02 .2022 அன்று வலர
இலைய வழி மூலம்

குதி வொய்ந்

இந்து ெமயத்ல

மட்டுநம விண்ைப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன.

பின்பற்றும் விண்ைப்ப ொரர்களிடமிருந்து

மிழ்ேொடு இந்து ெமயம் மற்றும் அறநிலலக் தகொலடகள் ெட்டம், 1959 [ ெட்டம் 22 / 1959] பிரிவு 10-இன் படி

இந்துெமயத்ல கலடபிடிப்பவர்கள் மட்டுநம இப்ப விக்கு விண்ைப்பிக்க குதியுலடயவரொவர்.

எச்ெரிக்லக


ந ர்வொலையத்தின்

த ரிவுகள்

அலனத்தும்

விண்ைப்ப ொரரின்

ரவரிலெப்படிநய நமற்தகொள்ளப்படுகின்றன.


தபொய்யொன வொக்குறுதிகலளச் தெொல்லி,

வறொன வழியில் நவலல வொங்கித்

ருவ ொகக் கூறும் இலடத் ரகர்களிடம் விண்ைப்ப ொரர்கள் மிகவும் கவனமொக
இருக்குமொறு எச்ெரிக்கப்படுகின்றனர்.


இதுநபொன்ற

வறொன மற்றும் நேர்லமயற்றவர்களொல் விண்ைப்ப ொரருக்கு

ஏற்படும் எவ்வி இழப்புக்கும் ந ர்வொலையம் எந் வி த்திலும் தபொறுப்பொகொது.


இலையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அலனத்துத்
விண்ைப்ப ொரநர

முழுப்

தபொறுப்பொவொர்.

கவல்களுக்கும்

விண்ைப்ப ொரர்,

ந ர்விற்கு

இலையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபொழுது, ஏந னும் வறு ஏற்படின், ொங்கள்
விண்ைப்பித்

இலையச்நெலவ

லமயங்கலளநயொ/தபொதுச்

நெலவ

லமயங்கலளநயொ குற்றம் ெொட்டக் கூடொது. விண்ைப்ப ொரர் பூர்த்தி தெய்யப்பட்ட
இலையவழி விண்ைப்பத்திலன இறுதியொக ெமர்ப்பிக்கும் முன்னர், ேன்கு
ெரிபொர்த் ப் பின்னநர ெமர்ப்பிக்குமொறு அறிவுறுத் ப்படுகிறொர்.

1. ஒரு முலறப் பதிவு:

விண்ைப்ப ொரர்கள் பதிவுக்கட்டைமொக ரூ.150/-ஐ (ரூபொய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) தெலுத்தி ங்களது

அடிப்பலட விவரங்கலள நிரந் ரப்பதிவு மூலமொக (OTR) கட்டொயமொக பதிவு தெய்து தகொள்ள நவண்டும்.
இந்

நிரந் ர பதிவு முலறயில் பதிவு தெய்

விண்ைப்பங்கள் பதிவு தெய்

ேொளிலிருந்து 5 வருட

கொலங்களுக்கு தெல்லத் க்க ொகும். அ ன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்ல ச் தெலுத்தி புதுப்பித்துக்
தகொள்ள நவண்டும். நிரந் ர பதிவொனது எந் ஒரு ப விக்கொன விண்ைப்பமொக கரு ப்படமொட்டொது.
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2. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள் :
ப வியின் தபயர் மற்றும்

கொலிப்

பணியின் தபயர் மற்றும்

ப விக்குறியீட்டு எண்

ெம்பள ஏற்ற

பணியிடங்களின்

பணிக்குறியீட்டு எண்

முலற

எண்ணிக்லக
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தெயல் அலுவலர், நிலல-I

(ப விக் குறியீட்டு எண்: 1653)

மிழ்ேொடு இந்து ெமய

ரூ.37700 –119500/-

[ முன்தகொைரப்பட்ட

(நிலல 20)

மி.பி.வ / சீ.ம

அறநிலலய ெொர்நிலலப் பணி

(மொற்றியலமக்கப்

(அ.வீ.பொ)

(குறியீட்டு எண்: 009 )

பட்ட ெம்பள

கொலிப்பணியிடம்

முலற)

1 (ஒன்று) உட்பட ]

குறிப்பு:குறிப்பிட்டு

தெொல்லப்பட்டிருந் ொலன்றி,

எண்ணிக்லகயொனது

ந ொரொயமொன ொகும்.

அறிவிக்கப்பட்ட
நமலும்

கொலிப்பணியிடங்களின்

கொலிப்பணியிடங்களின்

எண்ணிக்லக

மொறு லுக்குட்பட்ட ொகும். விவரங்களுக்கு விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன அறிவுலரகள் பத்தி11 (A)ஐக் கொண்க.

3. கொலிப்பணியிடங்களுக்கொன பகிர்மொனப் பட்டியல்
இட ஒதுக்கீடு விதி இத்த ரிவிற்கு தபொருந்தும்.

தபொது.பி.

மி.பி.வ / சீ.ம

மி.பி.வ /சீ.ம (தப)*

1

1

1

(தபொது)

(அ.வீ.பொ)**

ஆதி.

தமொத் ம்

1

4

(தபொது)

**முன்தகொைரப்பட்ட கொலிப்பணியிடம்
விரிவொக்கம்:-

தபொது.பி – தபொதுப்பிரிவு; மி.பி.வ /சீ.ம - மிகவும் பிற்படுத் ப்பட்ட வகுப்பினர் /சீர் மரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிரொவிடர்;
[ தபொ- தபொது; தப- தபண்கள்; அ.வீ.பொ – அமில வீச்சினொல் பொதிக்கப்பட்நடொர் ]

* குறிப்பு:
(i)

The distribution of vacancies is subject to the outcome of final orders of the
Hon’ble Supreme Court of India on the Special Leave to Appeal [SLP] filed by
the Government of Tamil Nadu with regard to the Tamil Nadu Act 8 of 2021.

(ii) Information regarding MBC (V), MBC-DNC and other MBC are required for
distribution depending upon the outcome of Special Leave Petition before the
Hon’ble Supreme Court of India.
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4. முக்கியமொன ேொட்கள் மற்றும் நேரம் :
அ
ஆ

அறிவிக்லக ேொள்

21.01.2022

இலைய வழி மூலம் விண்ைப்பங்கள்

21.02.2022

ெமர்ப்பிப்ப ற்குரிய இறுதி ேொள்

எழுத்துத் ந ர்வு ேலடதபறும் ேொள் மற்றும் நேரம்
ொள்-I

23.04.2022

A. கட்டொயத் மிழ் தமொழித் குதித் ந ர்வு

9 . 30 மு. ப. மு ல் 12 . 30 பி. ப. வலர

B. தபொது அறிவு

ொள்-II

23.04.2022

2 . 30 பி. ப மு ல் 5 . 30 பி. ப. வலர

இந்து ெமயம் மற்றும் அறநிலலக் தகொலடகள் ெட்டம், 1959

24.04.2022

ொள்-III

9 . 30 மு. ப. மு ல் 12 . 30 பி. ப. வலர

ெட்டம்

குறிப்பு:-

இத் ந ர்வின் தெயல்பொடுகளுக்கொன உத்ந ெ கொலநிர்ையம் த ொடர்பொக பிற்நெர்க்லக – IV-ஐ கொண்க.

5. . குதிகள்:

(அ) வயது வரம்பு [ 01.07.2022 அன்றுள்ளபடி]
வ.

விண்ைப்ப ொர்களின்

1

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

எண்.

இன வலககள்

பி.வ.,

மற்றும்

அலனத்து

வகுப்புகலளயும் ெொர்ந் ஆ ரவற்ற
வி லவகள்
2

குலறந் பட்ெ வயது

அதிகபட்ெ வயது

30 வயது

வயது வரம்பு இல்லல

நிலறவலடந் வரொக
இருத் ல் நவண்டும்

35 * வயது

“ஏலனநயொர்”

நிலறவலடந் வரொக
இருத் ல் கூடொது

குறிப்பு:-

* அரெொலை (நிலல) எண்.91, மனி வள நமலொண்லம (எஸ்) துலற, ேொள் 13.09.2021 -ன்படி வயது உச்ெ

வரம்பு மேலும் 2 ஆண்டுகள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது 35 ஆண்டுகளிலிருந்து 37 ஆண்டுகளொக
உயர்த் ப்படுகிறது.

வயது வரம்புச் ெலுலக :

(i) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபொடுகளுலடய மொற்றுத்திறனொளிகள்:நிர்ையிக்கப்பட்ட

வயது

குதியுலடயவரொவொர்கள்

வரம்பிற்கு

நமல்

பத் ொண்டு

வலர

வயது

வரம்புச்

ெலுலக

தபறத்

[ மிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு ]
(ii) முன்னொள்இரொணுவத்தினர்:

அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., மி.பி.வ., மற்றும் பி.வ. விர ஏலனய வகுப்பிலனச் ெொர்ந் வர்களுக்கு
50 வயது வலர ெலுலக வழங்கப்படும்.

[ மிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள்(பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 63-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு ]
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ஆ) ஏற்கனநவ ஏந னும் ஒரு பிரிவு / பணி / ப விக்குத் ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட விண்ைப்ப ொரர்,
முன்னொள் இரொணுவத்தினர் என்ற ெலுலகலயப் தபறமுடியொது.

[ மிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு ]

குறிப்பு :

(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., மற்றும் பி.வ., விர“ஏலனநயொர்” மொநில, மத்திய அரசில்
ஐந் ொண்டுகள் அல்லது அ ற்கு நமற்பட்டு முலறயொன பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர்
இப்ப விக்குரிய

வயது

வரம்பிற்குள்

இருந் ொலும்,

இப்ப விக்கு

விண்ைப்பிக்கத்

குதியற்றவர்கள் ஆவொர்கள். விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன அறிவுலரகள் பத்தி 3(F)-ஐக்

கொண்க.

[ மிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-இல்
குறிப்பிட்டுள்ளவொறு ]

(ii) விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன அறிவுலரகள் பத்தி 5-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வயது வரம்பு
சலுகக அதிகபட்ச வயதிற்கு ேட்டும் பபாருந்தும்

விளக்கம் :

“ உச்ெ வயது வரம்பு இல்லல” என்றொல் விண்ைப்ப ொரர் விளம்பர அறிவிக்லக தவளியிடப்பட்ட
ேொளன்நறொ/ ப விக்கு த ரிவு தெய்யப்பட்ட ேொளன்நறொ மற்றும் ப வியில் அமர்த் ப்பட்ட ேொளன்நறொ
60 வயதிலன பூர்த்தி தெய்திருக்ககூடொது.

ஆ) கல்வித் குதி [ 21.01.2022 அன்றுள்ளபடி]

விண்ைப்ப ொரர்கள் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித் குதியிலன அல்லது அ ற்கு இலையொன
படிப்பிலன பல்கலலக்கழக மொனியக்குழுவினொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலலக்கழகம் அல்லது
பல்கலலக்கழகமொனியக்
தபற்றிருக்கநவண்டும்.

குழுவினொல்

Educational Qualification
Must possess a degree in
Arts
or
Science
or
Commerce
and also a degree in Law
of any University or Institution
recognized by the University
Grants Commission

1.

குறிப்பு :

நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட

நிறுவனத்திடமிருந்து

Preferential Qualification
Provided that other things being equal,
preference shall be given to the employees of
Religious Institutions (other than Government
Servants) who have put in not less than 5 years
of Service.
Provided that other things being equal,
preference shall be given to persons who hold a
Diploma in Epigraphy and Archaeology awarded
by the Institute of Epigraphy in Tamil Nadu.

குதியிலன பத் ொம் வகுப்பு + பன்னிதரண்டொம் வகுப்பு (அ ற்கு

இலையொனத் குதி) + (இளங்கலலப் பட்டம் + B.L. .பட்டம்) / 5 ஆண்டுகள் B.L. பட்டம் [ மிழ்ேொடு
அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு] என்று
முலறநய தபற்றிருக்க நவண்டும். பட்டப்படிப்பு / பட்ட நமற்படிப்பிற்கொன இறுதி ந ர்வு முடிவு

தவளியிடப்பட்ட ேொளொனது அறிவிக்லக ேொளன்நறொ அல்லது அ ற்கு முந்ல ய ேொளொகநவொ
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கநவண்டும்.
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[ மிழ்ேொடு

அரசுப்பணியொளர்கள்

குறிப்பிட்டுள்ளவொறு ]
2.

இலைக் கல்வித்
அறிவிக்கப்பட்ட

(பணி

முலறலமகள்)

ெட்டம்

2016,

பிரிவு

20(4)

(iv)-ல்

குதி தபற்றிருப்ப ொக உரிலம நகொரும் விண்ைப்ப ொரர் இலைக்கல்வி என
அரெொலையிலன

ெொன்றொவைமொக

ெமர்ப்பிக்கும்

பட்ெத்தில்

அவ்வரெொலையொனது ந ர்வுக்கொன அறிவிக்லக ேொளன்நறொ அல்லது அ ற்கு முன்ன ொகநவொ

தவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். நமலும், அவ்வரெொலையிலன ந ர்வொலையம் நகொரும் தபொழுது
ெமர்ப்பிக்க அல்லது பதிநவற்றம் தெய்ய நவண்டும்.

வறும் பட்ெத்தில் அவ்விண்ைப்ப ொரரின்

விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும். அரெொலை இத்ந ர்வின்
அறிவிக்லக ேொளுக்கு பிறகு தவளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்தகொள்ளப்படமொட்டொது.
[விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன அறிவுலரகள் பத்தி 9ன் குறிப்பிலனக் கொண்க].
3.

அரெொலை (நிலல) எண்.318, பணியொளர் மற்றம் நிர்வொக சீர்திருத் (R) துலற, ேொள் 29.12.1997 மற்றம்
அரெொலை (நிலல) எண்.139, பணியொளர் மற்றம் நிர்வொக சீர்திருத் (M) துலற, ேொள் 07.10.2009-இல்
குறிப்பிட்டுள்ளபடி த ொழிற்கல்வியில் பட்டப்படிப்பு அல்லது ஏந னும் ஒரு பட்டப்படிப்லப பயின்று
முடித் விண்ைப்ப ொரர்கள் இப்ப விக்கு விண்ைப்பிக்க குதியுலடயவரொவர்.
[விவரங்களுக்கு

அறிவிக்லகயின்

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிற்நெர்க்லக–I

மற்றும்

“மறுப்பில்“

(disclaimer)

(இ) உடற் குதி ெொன்றி ழ்

பணி நியமனதிற்கொக த ரிவு தெய்யப்படும் விண்ைப்ப ொரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள

ரத்தில்

உடற் குதிச் ெொன்றி லழச் ெமர்பிக்க நவண்டும். மொதிரி படிவம் அறிவிக்லகயின் பிற்நெர்க்லக-IIIல்
த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இச் ெொன்றிலன த ரிவு தெய்யப்பட்ட ந ர்வர், னது நியமன அலுவலரிடம்
பணியில் நெரும் நபொது ெமர்பிக்க நவண்டும்.
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பொர்லவயின் ரம்

உடற் குதி ெொன்றி ழ் படிவம்

பொர்லவ ரம் – III

தெயலொட்சிப் ப விக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிவம்.

த ரிவிற்கு வரும் கண்பொர்லவ குலறபொடுலடய விண்ைப்ப ொரர்கள்

குதி வொய்ந்

அரசு கண்

மருத்துவ நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பொர்லவத் குதிச் ெொன்றி லழப் தபற்று நியமன அலுவலரிடம்
ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்.

(ஈ) மிழ் தமொழியில் குதி :

விண்ைப்ப ொரர்கள் நபொதுமொன மிழறிவு தபற்றிருக்க நவண்டும் .

[நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகளில்” உள்ள பத்தி 14(I)-ஐ கொண்க]

6. கட்டைம் ;
அ)

பதிவுக் கட்டைம்

நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியொளர் (ம) நிர்வொக சீர்திருத் த்துலற,
ேொள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியலமக்கப்பட்ட கட்டைம்)
குறிப்பு :

நிரந் ர பதிவில் பதிவு தெய் ேொளிலிருந்து ஐந் ொண்டுகள் முடிவுறொ விண்ைப்ப ொரர்கள்,
இத்ந ர்வுக்கொன பதிவுக்கட்டைம் தெலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர்

ரூ.150/-
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ஆ) ந ர்வுக் கட்டைம்
குறிப்பு ;

கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ந ர்வுக்கட்டைச் ெலுலக தபற

குதியுலடயவர்கள்

விர பிற

ரூ.150/-

விண்ைப்ப ொரர்கள், இலையவழி விண்ைப்பத்ல ச் ெமர்ப்பிக்கும்நபொது ந ர்வுக்கட்டைம்
தெலுத் நவண்டும்.

குறிப்பு ;

(1) விண்ைப்ப ொரர்

ங்களுலடய ஒரு முலறப் பதிவுடன் ஆ ொர் எண்லை இலைப்பது

கட்டொயமொகும். “விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகளில்” உள்ள பத்தி 2(B)-ஐ கொண்க.

(2) ஒருமுலறப்பதிவு என்பது பதிவு தெய் ேொள் மு ல் ஐந்து ஆண்டுகள் வலரதெல்லுபடியொகும்.
ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்

பின்னர், விண்ைப்ப ொரர், ஒருமுலறப்பதிவிலன(One Time

Registration), அ ற்கொக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திலனச் தெலுத்தி கட்டொயம் புதுப்பித்துக்

தகொள்ள நவண்டும். ஒருமுலறப்பதிவு என்பது ந ர்வுக்கொன விண்ைப்பத்திலிருந்து
மொறுபட்ட ொகும். விண்ைப்ப ொரர் ந ர்வு எழு

விரும்பும் ஒவ்தவொரு ந ர்விற்கும்,

னித் னிநய இலையவழியில் விண்ைப்பிக்க நவண்டும். [விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன

விதிமுலறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ கொண்க].

(3) நிரந் ர பதிவில் பதிவு தெய்து பதிவுக்கட்டைமொன ரூ50/- 01.03.2017க்கு முன் தெலுத்தி

ற்நபொது அனுமதிக்கப்பட்ட நிலலயில் உள்ள மற்றும் 01.03.2017 பின் ரூ.150/- தெலுத்தி நிரந்திர

பதிவிலன தெய் வர்கள் பதிவுக் கட்டைம் தெலுத் விலக்களிக்கப்படுவொர்கள்.

ந ர்வுக் கட்டைச் ெலுலக :
வலக

ெலுலக

1) ஆதிதிரொவிடர்/ ஆதிதிரொவிடர்(அருந் தியர்),

கட்டைம் தெலுத் ந லவயில்லல

2) பழங்குடியினர்

கட்டைம் தெலுத் ந லவயில்லல

3) மிகவும் பிற்படுத் ப்பட்ட வகுப்பினர்/ சீர்மரபினர்

மூன்று முலற மட்டும் கட்டைம் தெலுத் த்
ந லவயில்லல

மூன்று முலற மட்டும் கட்டைம் தெலுத் த்

4) பிற்படுத் ப்பட்ட வகுப்பினர்

ந லவயில்லல

இரண்டு முலற மட்டும் கட்டைம் தெலுத் த்

5) முன்னொள் இரொணுவத்தினர்

ந லவயில்லல.

6) நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபொடுலடய

கட்டைம் தெலுத் த் ந லவயில்லல.

மொற்றுத்திறனொளிகள்

7) ஆ ரவற்ற வி லவகள்

கட்டைம் தெலுத் த் ந லவயில்லல.

குறிப்பு :
1

முந்ல ய

விண்ைப்பங்களில்

நகொரப்பட்ட

உரிலமகளின்

அடிப்பலடயில்,

தமொத்

ந ர்வுக்கட்டை இலவெ வொய்ப்புகளின் எண்ணிக்லக கைக்கிடப்படும்.
2

விண்ைப்ப ொரர்

தபறும்

இலவெ

வொய்ப்புகளின்

எந்நிலலயிலும் ந ர்வொலையத் ொல் ெரிபொர்க்கப்படும்.

எண்ணிக்லகயொனது

த ரிவின்

7

3

விண்ைப்ப ொரர்

ம்முலடய முந்ல ய விண்ைப்பங்கள் த ொடர்பொன

கவல்கலள

மலறத்து விண்ைப்பக் கட்டைம் தெலுத்துவதிலிருந்து கட்டைவிலக்குத்

வறொகக்

நகொரும் பட்ெத்தில், அவருலடய விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலளப் பின்பற்றியப் பிறகு
நிரொகரிக்கப்படுவதுடன், ந ர்வொலையத் ொல் ேடத் ப்படும் ந ர்வுகள் / த ரிவுகளில் கலந்து
தகொள்வதிலிருந்து ஒருவருடகொலத்திற்கு விலக்கி லவக்கப்படுவொர்.
4

விண்ைப்ப ொரர் ந ர்வுக்கட்டைவிலக்கு த ொடர்பொன இலவெ ெலுலகலயப் தபறுவ ற்கு
“ஆம்” அல்லது “இல்லல” என்ற விருப்பங்கலள கவனமொக

ந ர்வு தெய்யுமொறு

அறிவுறுத் ப்படுகிறொர். விண்ைப்பம் தவற்றிகரமொக ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர், த ரிவு
தெய்யப்பட்ட விருப்பங்கலள மொற்றம் தெய்யநவொ, திருத் ம் தெய்யநவொ இயலொது.
5

விண்ைப்ப ொரர், விண்ைப்ப ொரர்களின் ன் விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல்
ந ொன்றும்

கவல்கலளப் தபொருட்படுத் ொமல் ந ர்வுக்கட்டைச் ெலுலக இதுவலர

எத் லன

முலறபயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது

என்பல

ங்களின்

தெொந் ேலன்

கருதிகைக்கிட்டு லவத்துக்தகொள்ளுமொறு அறிவுறுத் ப்படுகிறொர்.
6

கட்டைச்ெலுலக நகொரி விண்ைப்பிக்கப்பட்டவிண்ைப்பமொனது

(விண்ைப்பிக்கப்பட்ட

ப விகலளப் தபொருட்படுத் ொமல்) விண்ைப்ப ொரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தமொத்
இலவெ

வொய்ப்புகளின்

எண்ணிக்லகயிலிருந்து

ஒருவொய்ப்பு

குலறக்கப்பட்ட ொகக்

கரு ப்படும்.
7

அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இலவெவொய்ப்புகலள தபற்றுக்தகொண்ட விண்ைப்ப ொரர் /
ந ர்வுக்கட்டைச் ெலுலகலய தபறவிரும்பொ

விண்ைப்ப ொரர் / ந ர்வுக்கட்டைச்

ெலுலகக்கு குதியற்ற விண்ைப்ப ொரர் ந ர்வுக்கட்டைச் ெலுலக த ொடர்பொன நகள்விக்கு
எதிரொக “இல்லல” என்ற விருப்பத்திலன த ரிவு தெய்யநவண்டும். அவ்விண்ைப்ப ொரர்
நிர்ையிக்கப்பட்ட ந ர்வுக்கட்டைம் தெலுத்தும்முலற மூலம் ந லவயொன கட்டைத்திலன
பின்னர் தெலுத் லொம்.
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விண்ைப்ப ொரர்

நிர்ையிக்கப்பட்ட

ந ர்வுக்கட்டைத்துடன்

குறித்

நேரத்திற்குள்

விண்ைப்பத்திலன ெமர்ப்பிக்கவில்லலதயன்றொல், விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலளப்
பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும்.
[ மேலும் மதர்வுக் கட்டணச் சலுகக பதாடர்பான விவரங்களுக்கு விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன

விதிமுலறகளில்” உள்ள பத்தி 6-ஐ கொண்க ]

7. ந ர்வுக் கட்டைம் தெலுத்தும் முலற :

 ந ர்வுக் கட்டைம் ரூ.150/- ஐ (ரூபொய் நூற்லறம்பது மட்டும்) இலையவழியில் (இலைய வங்கி,
பற்று அட்லட, கடன் அட்லட) விண்ைப்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்ட இறுதிேொளிற்குள் தெலுத்
நவண்டும்.

 விண்ைப்ப ொரர்கள் நெலவக் கட்டைமும் நெர்த்து தெலுத் நவண்டும்.
 விண்ைப்ப ொரர்களின் கட்டைச் ெலுலகக்கொன

குதியின்

ந ர்வுக்கட்டைம் தெலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு தபற முடியும்.

அடிப்பலடயில் ொன்
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 இலையவழியில் ந ர்வுக் கட்டைம் தெலுத் ொமல், நேரடியொக தெலுத்தும் வலரவு
கொநெொலல/ அஞ்ெலக கொநெொலல நபொன்றலவ ஏற்றுக்தகொள்ளப்படமொட்டொது. அத் லகய
விண்ைப்பங்கள் நிரொகரிக்கப்படும்.

 ந ர்வுக் கட்டைச் ெலுலக நகொரும் விண்ைப்ப ொரர்கலளத் விர ஏற்கனநவ நிரந் ர பதிவு
தெய் விண்ைப்ப ொரர்கள் இப்ப விக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட ந ர்வுக் கட்டைத்ல தெலுத்
நவண்டும். நிரந் ரப் பதிவு முலறயில் பதிவு தெய்துள்ள விண்ைப்ப ொரர்கள் நிரந் ர பதிவு
முலறயில் பதிவு தெய் ேொளிலிருந்து 5 வருட கொலத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் தெலுத்துவ ற்கு
மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படும்.
இந்

நிரந் ரப் பதிவு இப்ப விக்குரிய ந ர்வுக் கட்டைமொக கரு ப்படமொட்டொது. [ந ர்வு

கட்டைம் த ொடர்பொக “ விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகளில்” பத்தி – 2(V) ஐ கொண்க]

8. ெலுலககள்
(i)

ஆதிதிரொவிடர்,

ஆதிதிரொவிடர்

(அருந் தியர்),

பட்டியல்

பழங்குடியினர்,

மிகவும்

பிற்படுத் ப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்மரபினர், பிற்படுத் ப்பட்ட வகுப்பினர், ஆ ரவற்ற வி லவ,
முன்னொள் இரொணுவத்தினர், நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபொடுலடய மொற்றுத் திறனொளிகள்
மற்றும் பிற வலகயிலனச் ெொர்ந் வர்களுக்கொன வயது /
ெலுலககள் குறித்

குதி மற்றும் கட்டைச்

விவரங்கள் “விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள்” பத்தி

3(D), 5 & 6 ஐக் கொண்க.
(ii) நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுலகலய நகொரும் விண்ைப்ப ொரர்கள் அ ற்குரிய

ஆ ொரங்கலள ந ர்வொலையம் நகொரும்நபொது ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். ெமர்ப்பிக்கத்
வறினொல் உரிய வழிமுலறகலளப் பின்பற்றியப் பிறகு விண்ைப்பம் நிரொகரிக்கப்படும்.

குறிப்பு :
முன்னொள் இரொணுவத்தினர், ஏந னும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய ப விக்கு ந ர்ந்த டுக்கப்பட்டு
விட்டொல், பின்னர், நவறு எந்

நியமன நிகழ்வுகளிலும் முன்னொள் இரொணுவத்தினர் என்ற ெலுலகலய நகொர

முடியொது. [ மிழ்ேொடு அரசுப் பணியொளர்கள் (பணி முலறலமகள் ெட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு ]
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9. ந ர்வுத்திட்டம் ; (தகொள்குறி வலக மற்றும் நேர்முகத் ந ர்வு ;
த ரிவிற்குத் குதி தபற
குலறந் பட்ெ
பொடம்

கொல அளவு

அதிகபட்ெ
மதிப்தபண்கள்

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

ஏலனநயொர்

மற்றும் பி.வ.
குறிப்பு:

i.

1. பகுதி ‘அ’ விற்கொன

ொள் –I

குலறந் பட்ெ

மதிப்தபண்கள் – 60

பகுதி - அ

(150ல் 40%) .

கட்டொயத் மிழ் தமொழித் குதித் ந ர்வு*

2. ொள் –I-ன் பகுதி

(பத் ொம் வகுப்புத் ரம்)

‘அ’வில் தபறும்

மதிப்தபண்கள் ர

100 வினொக்கள் / 150 மதிப்தபண்

i.

நிர்ையத்திற்கு

கைக்கில் எடுத்துக்

3

ொள் –I

மணி நேரம்

பகுதி - ஆ

தகொள்ளப்படமொட்டொது.

150 *

தபொது அறிவு (குறியீடு எண்.003)
தபொது அறிவு

(75 வினொக்கள்) (பட்டப்படிப்பு ரம்)
மற்றும்

திறனறிவுத் ந ர்வு
(25 வினொக்கள்) (பத் ொம் வகுப்பு ரம்)
100 வினொக்கள் / 150 மதிப்தபண்
255

ii. ொள் –II (குறியீடு எண்.224)

(200 வினொக்கள்)

இந்து ெமயம் மற்றும் அறநிலலக்
தகொலடகள் ெட்டம், 1959

3

300

மணி நேரம்

(பட்டப்படிப்பு ரம்)

iii. ொள்– III (குறியீடு எண்.225)

(200 வினொக்கள்)

3
மணி நேரம்

ெட்டம்

300

(பட்டப்படிப்பு ரம்)
iv.நேர்முகத் ந

ர்வு மற்றும் ஆவைங்கள்
தமொத் ம்

---

100
850

340
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குறிப்பு ;
(i)

ொள்-I-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குலறந் பட்ெ மதிப்தபண் தபற்றொல் மட்டுநம ந ர்வர்களின்
ொள் I-இல் பகுதி-ஆ, ொள் II ேற்றும் ொள் III-இன் விலடத் ொட்கள் மதிப்பீடு தெய்யப்படும்.

(ii) தாள் I-இல் பகுதி ‘ஆ,

ொள் II ேற்றும்

ொள் III-இல் தபறும் மதிப்தபண்கள் மட்டும்

ர

நிர்ையத்திற்கு கைக்கில் எடுத்துக் தகொள்ளப்படும்.
(iii) ொள் II-ற்கொன வினொத் ொள் மிழில் மட்டும் அலமக்கப்படும். ொள் III மற்றும்

ொள் I பகுதி

‘ஆ’விற்கொன வினொத் ொள் மிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அலமக்கப்படும்.
(iv) ந ர்வொலையத் ொல் ேடத் ப்படும் நபொட்டித் ந ர்வுகளுக்கு ஆஜரொகும்நபொது பின்பற்ற
நவண்டிய வழிமுலறகள் குறித்து விண்ைப்ப ொரர்களின் விதிமுலறயில் பத்தி 17ஐ கொண்க.
(v) நமற்குறிப்பிட்ட பொடங்களுக்கொன பொடத்திட்டம் இவ்வறிக்லகயின் பிற்நெர்க்லக-II –ல்
உள்ளது.

10. த ரிவுதெய்யும் முலற :

த ரிவு இரண்டு நிலலகலள உலடயது.

1. எழுத்துத் ந ர்வு 2. நேர்கொைல் ந ர்வு அலமந்

வொய்தமொழித் ந ர்வு. இறுதி த ரிவொனது விண்ைப்ப ொரர்கள் எழுத்துத் ந ர்விலும், வொய்தமொழித்
ந ர்விலும் நெர்த்து தபற்ற தமொத்

மதிப்தபண்கள் பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி

ஆகியவற்றின்

அடிப்பலடயில் நமற்தகொள்ளப்படும். விண்ைப்ப ொரர் எழுத்துத் ந ர்வின் அலனத்து பொடங்களிலும்
வொய்தமொழித் ந ர்விலும் கலந்துதகொள்வது கட்டொயமொகும்.
பொடத்தில் ந ர்வு எழு ொ

(எழு

எழுத்துத் ந ர்வின் ஏந னும் ஒரு

வறி இருந் ொலும்) / வாய்போழித் மதர்வில் கலந்து பகாள்ளாத

விண்ைப்ப ொரர் அத்த ரிவிற்கொன குலறந் பட்ெ மதிப்தபண்கலள தபற்றிருந் ொலும் கூட த ரிவு
தெய்யப்பட குதியொனவரொக கரு ப்படமொட்டொர்.

[“விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள்” பத்தி 18(B) ஐக் கொண்க.]

11. ந ர்வு லமயங்கள்:

எழுத்துத் ந ர்வு தென்லன (0101) ந ர்வு லமயத்தில் மட்டுநம ேலடதபறும்.

குறிப்பு :

விண்ைப்ப ொரர்கள் ந ர்வு எழுதுவ ற்கும் / ெொன்றி ழ் ெரிபொர்ப்புக்கும் / மேர்முகத் மதரவுக்கும் /
கலந் ொய்விற்கும் ங்களது தெொந் தெலவில் வரநவண்டும்.

12. (அ) பணி விவரங்கள்

விண்ைப்ப ொரர், இலைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்நபொது, இந்திய அரசின் அல்லது இந்தியொவில்

உள்ள ஒரு மொநில அரசின் பணியில் அல்லது உள்ளொட்சி அலமப்புகள் அல்லது பல்கலலக்கழகங்கள்
அல்லது இந்திய அரசின் அல்லது இந்தியொவிலுள்ள ஒரு மொநில அரசின் அதிகொரத்தின் கீழ்

அலமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு ெொர்புள்ள நிறுவனங்கள் அல்லது தபொதுத்துலற நிறுவனங்களில்
நிரந் ரப் பணியில் அல்லது

ற்கொலிகப் பணியில் இருப்பின், ங்களது பணி குறித் விவரத்திலன

ந ர்வொலையத்திற்கு த ரிவித் ல் நவண்டும். விண்ைப்ப ொரர், பணி குறித்

உண்லமலய

மலறக்கும் பட்ெத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலளப் பின்பற்றியப் பிறகு

நிரொகரிக்கப்படும். விண்ைப்ப ொரர் மகாரும் பட்சத்தில் உரிய மேரத்தில் லடயின்லமச் ெொன்றி லழச்
ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்.

[மேலும் விவரங்களுக்கு விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன அறிவுலரகள் பத்தி 14(P)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு]
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ஆ) குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு ேடவடிக்லககள் த ொடர்பொன உறுதிதமொழி
i.

இலைய வழி விண்ைப்பத்தில் நிலுலவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு ேடவடிக்லககள் பற்றி
த ரிவித்துள்ள விண்ைப்ப ொரர்கள், அது த ொடர்பொன மு ல் கவல் அறிக்லகயின் ேகலல /
குற்றக் குறிப்பொலையின் ேகலல (நேர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பொகப் பதிநவற்றம் / ெமர்ப்பிக்க
நவண்டும். நகொரும்தபொழுது நமற்கண்ட ஆவைங்கலளெமர்ப்பிக்கத்

வறும் பட்ெத்தில்

விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும்.
ii.

விண்ைப்ப ொரர்கள்,

ங்கள் மீ ொன குற்றவியல் ேடவடிக்லககளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு

ேடவடிக்லககளில்

ண்டலை

விதிக்கப்பட்டது

த ொடர்பொக

ங்களது

இலைய

வழி

விண்ைப்பத்தில் த ரிவிப்பதுடன், நகொரும்நபொது த ொடர்புலடய நீதிமன்ற ஆலை அல்லது
ஒழுங்கு ேடவடிக்லகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆலையிலன பதிநவற்றம் / ெமர்ப்பிக்க
நவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்லள ெமர்ப்பிக்கத் வறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் உரிய
வழிமுலறகலளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும்.
iii.

லடயின்லமச் ெொன்றி லழ ெமர்ப்பித் பிறநகொ அல்லது இலைய வழி விண்ைப்பத்திலனச்
ெமர்ப்பித் பிறநகொ, நியமனம் த ொடர்பொன பணிகள் முழுலமயொக நிலறவலடவ ற்கு முன் வலர
உள்ள த ரிவு பணிகளின் எந்

ஒரு நிலலயின் நபொதும் விண்ைப்ப ொரர் மீது, ஏந னும்

குற்றவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந் ொநலொ / ஒழுங்கு ேடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டிருந் ொநலொ,
அவர் குற்றத்தீர்ப்பு / ண்டலை ஏதும் தபற்றிருந் ொநலொ, ந ர்வொலையத் ொல் ஆவைங்கலளப்
பதிநவற்றம் / ெமர்ப்பிக்கக் நகொரும் நிலலயில், விண்ைப்ப ொரர்கள் அது குறித்

உண்லம

விவரங்கலள, ந ர்வொலையத்திற்குத் த ரிவித் ல் நவண்டும். நமலும், இந் அறிவுலரயிலன
கலடபிடிக்கத்

வறினொல்

அத் லகய

விண்ைப்ப ொரர்களுலடய

விண்ைப்பம்

ந ர்வொலையத் ொல் உரிய வழிமுலறகலளப் பின்பற்றி இரத்து தெய்யப்பட்டு, ஓரொண்டுக்கு ந ர்வு
எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி லவக்கப்படுவர். [விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள் 14(S)
உள்ளவொறு ]

நமற்கூறிய அறிவுறுத் லில் ஏந னும் விதி மீறப்பட்டொல் அவர்களது விண்ைப்பம் உரிய
வழிமுலறகலளப் பின்பற்றிய பிறகு நிரொகரிக்கப்படும்.

13. தபொதுவொன கவல்கள் :
(A)
(B)

இட ஒதுக்கீடு விதி இத்த ரிவிற்கு தபொருந்தும்.
i.

மிழ்வழிக் கல்வி மூலம் படித்

ேபர்களுக்கு,

மொநிலத்தின்

கீழ் உள்ள பணிகளில்

முன்னுரிலம அடிப்பலடயில் நியமனம் தெய்யும் (திருத் ) ெட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)- ல்
தெொல்லப்படுவ ொவது:
மிழ்வழியில் படித்

ேபர் என்றொல், மொநிலத்தில் நேரடி நியமனத்தின் வொயிலொக

நிரப்பப்படும் ப விகளுக்கொன சிறப்பு விதிகளில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட கல்வித் குதி வலர
மிழ்வழியில் படித் வரொவொர்.
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ii.

மிழ்வழியில் கல்வி பயின்ற ற்கொன உரிலமநகொரும் விண்ைப்ப ொரர்கள், அ ற்கொன

ெொன்றொவைமொக, பத் ொம் வகுப்பு, பன்னிரண்டொம் வகுப்பு மொற்றுச் ெொன்றி ழ் /
ெொன்றி ழ்/ பட்டச் ெொன்றி ழ் / மதிப்தபண் பட்டியல்

ற்கொலிகச்

/ நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்

குதியிலன விண்ைப்ப ொரர் மிழ்வழியில் பயின்றுள்ளொர் என பதிவுதெய்யப்பட்டு, குழுமம்

அல்லது பல்கலலக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து

தபறப்பட்ட பட்டச்

ெொன்றி ழ் / பட்டநமற்படிப்புச் ெொன்றி ழிலன பதிநவற்றம் தெய்ய நவண்டும்.

iii. விண்ைப்ப ொரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் குதி வலரக்கும் அலனத்துக்கல்வித்
குதியிலனயும், அதாவது பத் ொம் வகுப்பு +

பன்னிதரண்டொம் வகுப்பு (அ ற்கு

இலையொனத் குதி) + (இளங்கலலப் பட்டம் + B.L. பட்டம்) / 5 ஆண்டுகள் B.L. பட்டம்
வகர

மிழ்வழியில் பயின்றுள்ளொர் என்ப ற்கு ஆ ொரமொன ெொன்றுகலள கட்டொயம்

பதிநவற்ற/ ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்.
உ ொரைம் :
ஒரு

ப விக்கு

விண்ைப்ப ொரர்

பட்டப்படிப்பு

பத் ொம்வகுப்பு,

நிர்ையிக்கப்பட்ட

கல்வித் குதியொக

நமல்நிலலக்கல்வி

மற்றும்

கட்டொயம் மிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும்.

ஒரு ப விக்கு பட்டநமற்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்
விண்ைப்ப ொரர்
iv.

பத் ொம்வகுப்பு,

நமல்நிலலக்கல்வி,

இருப்பின்,

பட்டப்படிப்பிலன

குதியொக இருப்பின்,

பட்டப்படிப்பு

பட்டநமற்படிப்பிலன கட்டொயம் மிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும்.

மற்றும்

மிழ்வழியில் கல்வி பயின்ற ற்கொன ெொன்றொவைம் எதுவும் இல்லலதயனில், கல்வி

நிறுவனத்தின் பதிவொளர் / மு ல்வர் /

லலலமயொசிரியர் / ந ர்வுக்கட்டுப்பொட்டு

அலுவலரிடமிருந்து விண்ைப்ப ொரர்களின் விதிமுலறகளில் குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில்,
நிர்ையிக்கப்பட்ட
v.

கல்வித் குதி

வலரயிலொன

ெொன்றி லழப் தபற்று ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்.
நிர்ையிக்கப்பட்ட

கல்வித் குதி

வலரயிலொன

ஒவ்தவொரு

அலனத்து

கல்வித் குதிக்கும்

கல்வித் குதிகலளயும்

மிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளொர் என்ப ற்கொன ஆ ொரச்ெொன்றிலன பதிநவற்ற /

ெமர்ப்பிக்கத் வறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலள பின்பற்றியப் பிறகு
vi.

நிரொகரிக்கப்படும்.

ஏந னும் ஒரு பொடத்ல

பகுதி நேரமொக படித்

னித்ந ர்வரொக எழுதிய ற்கொகநவொ,

ெொன்றொவைம்

ஏந னும்

னியர்

ெமர்ப்பித் ொல்

ற்கொகநவொ / ஏந னும் ந ர்விலன

மிழ்வழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ளொர் என

ஏற்றுக்தகொள்ளப்படமொட்டொது

என்பதுடன்

விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலள பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும். (நமலும்
விவரங்களுக்கு “விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகளில் உள்ள பத்தி 14(R)ஐக்” கொண்க)

(C)

இப்ப விக்குரிய

த ரிவு

த ொடர்பொக,

ோண்பகே தென்லன உயர்நீதிமன்றம்

மற்றும்

உயர்நீதிமன்ற மதுலரக் கிலளயில் ஏந னும் வழக்குகள் நிலுலவயில் இருப்பின், அவற்றின்
மீ ொன இறுதி ஆலைகளுக்குட்பட்டு ற்கொலிகமொக த ரிவு தெய்யப்படும்.
(D)

மிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(இ)-ல்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவொறு ஆ ரவற்ற வி லவ மற்றும் முன்னொள் இரொணுவத்தினருக்கொன
இடஒதுக்கீடு இப்ப விக்கு தபொருந் ொது.
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(E)

நிர்ையிக்கப்பட்ட குலறபொடுலடய மொற்றுத்திறனொளிகள் :-

அரெொலை (நிலல) எண்.20, மொற்றுத்திறனொளிகள் ேலத் (DAP3-2) துலற, ேொள் 20.06.2018–இல்
இப்ப விக்கு கீழ்க்கண்ட குலறபொடுகள் குதியொன ொக அலடயொளம் கொைப்பட்டுள்ளது – தெ.கு.–
(F)

தெவித்திறன் குலறபொடு, அ.வீ.பொ.-அமில வீச்சினொல் பொதிக்கப்பட்நடொர்.
நிர்ையிக்கப்பட்ட

குலறபொடுலடய

மொற்றுத்திறனொளிகள்,

மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கொன

உரிலமகள் விதி, 2017-ல் (மொற்றுத்திறனொளிகளுக்குஅதிகொரமளித் ல்துலற (Divyangjan),
ெமூகநீதி மற்றும் அதிகொரமளித் ல் அலமச்ெகம், இந்தியஅரசு) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கீழ்க்கொணும்

படிவத்தில் அரெொலை (நிலல) எண்.28, மொற்றுத்திறனொளிகள் (DAP.3.1) ேலத்துலற, ேொள்
27.07.2018-ல்,

வலரயறுக்கப்பட்டுள்ள

அலுவலரிடமிருந்து
(G)

தபறப்பட்ட

ெொன்றி ழ்

வழங்கக்கூடிய

மொற்றுத்திறனொளிச்

ெொன்றி லழ

(விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள் பத்தி 14(M)ஐக் கொண்க).
நேரடி

நியமனம்

மூலம்

நிரப்பப்படும்

கொலிப்பணியிடங்களில்

குதிவொய்ந்

ெமர்ப்பிக்கநவண்டும்.

குலறந் பட்ெம்

30%

தபண்களுக்கொக ஒதுக்கீட்டில் த ரிவு தெய்யப்பட ந ர்ச்சியும், குதியும் வொய்ந் நபொதிய தபண்
விண்ைப்ப ொரர்கள் கிலடக்கப் தபறொவிடில், அவர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அந
வகுப்பினலர ெொர்ந்
(H)

குதிவொய்ந்

ஆண் விண்ைப்ப ொரர்கலளக் தகொண்டு நிரப்பப்படும்.

[ மிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு]

ஆதிதிரொவிட (அருந் தியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிலம அடிப்பலடயில் அவர்களுக்தகன
ஒதுக்கப்பட்ட

இடங்களில்

நிரப்பப்பட்ட

பிறகும்,

அவ்வகுப்பினர்களில்

குதி

வொய்ந்

விண்ைப்ப ொரர்கள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்ப ொரர்கள், ஆதிதிரொவிட வகுப்பினர்களுக்கொக
ஒதுக்கப்பட்ட

இடஒதுக்கீட்டிற்கும்

மதிப்தபண்

ரவரிலெப்படி

அருந் தியர்களுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு

குதிவொய்ந்

நிரப்பப்படுவர்.

விண்ைப்ப ொரர்கள்

கிலடக்கப்தபறொவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிரொவிடர் வகுப்லபச் ெொர்ந் வர்கலளக்

தகொண்டு நிரப்பப்படும். [ மிழ்ேொடு அரசுப்பணியொளர்கள் (பணி முலறலமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு
(I)

27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு ]

இலையவழி விண்ைப்பத்தில் த ரிவிக்கப்பட்ட நகொரிக்லககளுக்கொன ஆவைச் ெொன்றுகலள

ந ர்வொலையம் நகட்கும் நேரத்தில் பதிநவற்ற / ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். விண்ைப்பத்தில்
த ரிவிக்கப்படொமல்

பின்னர்

நகொரப்படும்

எந் தவொரு

மொற்றமும்,

நகொரிக்லகயும்

ஏற்றுக்

தகொள்ளப்படொது. குறிப்பிட்ட கொலநேரத்திற்குள் ஆவைங்கலள பதிநவற்ற / ெமர்ப்பிக்கத் வறினொல்

(J)

உரிய வழிமுலறகலள பின்பற்றியப் பிறகு விண்ைப்பம் நிரொகரிக்கப்படும்.

கீழ்க்கொணும் உண்லமகலள மலறக்கும்பட்ெத்தில் விண்ைப்ப ொரர்களின் விண்ைப்பம் உரிய
வழிமுகைகயப்

பின்பற்றியப்

பிைகு

நிரொகரிக்கப்படும்

ந ர்வொலையத் ொல் நிரந் ரமொகநவொ அல்லது

மற்றும்

விண்ைப்ப ொரர்கள்

க்கத ன கரு ப்படும் கொலம் வலரயில்

விலக்கிலவக்கப்படுவர். (i) முந்ல ய ந ர்வுகளில் கலந்துதகொண்டது மற்றும் இலவெ ெலுலகலய

பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு அல்லது மத்திய மொநில அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளொட்சி

மன்றங்கள், தபொதுத் துலற நிறுவனங்கள், ெட்டத்தின் வொயிலொக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள்,
அரசுத்

துலற

கழகங்கள்,

பல்கலலக்கழகங்கள்

மு லியவற்றில்

முலறயொகநவொ

/

ற்கொலிகமொகநவொ பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந் து. (iii) குற்றவியல் நிகழ்வுகள், லக ொனது,

குற்றங்களுக்கொன ண்டலன தபற்றது. (iv) மத்திய அரசுப் பணியொளர் ந ர்வொலையம் / மொநில
அரசுப் பணியொளர் ந ர்வொலையங்களினொல் ந ர்வு எழுதும் உரிலம இரத்து தெய்யப்பட்டது
அல்லது குதியற்றவரொக அறிவிக்கப்பட்டது.
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(K)

லகது தெய்யப்பட்டிருத் ல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத் ல், நவலலக்கு ஆட்கள் த ரிவு
லட /

தெய்யும் ஏந னும் ஒரு முகலமயினொல்
ேடவடிக்லக

(அல்லது)

ஏந னும்

ஒழுங்கு

குதியின்லம தெய்யப்பட்டிருத் ல், குற்ற
ேடவடிக்லக

த ொடங்கப்பட்டிருத் ல்/

முடிவுற்றிருத் ல், கிளர்ச்சி (அல்லது) ஏந னும் அரசியலலமப்பில் பங்நகற்று பொரொளுமன்ற /
மொநில ெட்டெலப / உள்ளொட்சி ந ர் ல்களில் பங்நகற்றல் ஆகியவற்றுடன் த ொடர்புலடய

கவல்கலள, விண்ைப்பத்தில் த ரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அெல் / ஆலை / அரெொலை/ துலற

ேடவடிக்லக லகவிடப்பட்ட அரெொலை அல்லது இ ர ஆவைங்கலள ந ர்வொலைய
வலல ளத்தில் ெொன்றி ழ்கள் பதிநவற்றம் தெய்யும் நபொது

வறொமல் ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்.

நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் ெமர்ப்பித் பின்னர், நியமனம் தபறும் கொலம் வலர

எப்நபொது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியொக ந ர்வொலையத்திற்கு த ரிவிக்கப்பட நவண்டும்.
வறினொல்,

(L)

குந்

ண்டலனக்குரிய

ேடவடிக்லகலயத்

(விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள் பத்தி 12-ஐ கொண்க)

ந ர்வொலையம்

எடுக்கும்.

வறொன கவல்கள் / குதிக்கொன கொரணிகளொன வயது, பொலினம், வகுப்பு

இடஒதுக்கீடு குறித்

பிரிவுகள், கல்வித் குதி, பயிற்று தமொழி, உடற் குதி நபொன்ற அடிப்பலடத் குதிகள் குறித்

வறொன கவல் தகொண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுலமயொக நிரப்பப்படொ விண்ைப்பங்களும்

(M)

உரிய வழிமுலறகலள பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும்.

நிரந் ரப்பதிவு என்பது எந் தவொரு ப வி/ நியமனத்துக்கொன விண்ைப்பமொக கரு ப்பட மொட்டொது.

விண்ைப்ப ொரர்களொல் நிரந் ரப்பதிவில் தபொதுவொன கவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந் த்
ந ர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் /
பரிசீலிக்கப்படும். இந்

கவல்கள் மட்டுநம இத்ந ர்வுக்கு

நியமனத்திற்கொன இலையவழி விண்ைப்பத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட

ந லவயொன விவரங்கள் / கவல்கள் வறொன ொக அல்லது முழுலம தபறொ லவயொக இருந் ொல்
அ ற்கு ந ர்வொலையம் தபொறுப்பொகொது.
(N)

திருேங்லககளின் வகுப்பு நிர்ையம் ;

i.

எந்

ஒரு ெொதிச் ெொன்றி ழும் இல்லொ

திருேங்லக விண்ைப்ப ொரர்கள்

ங்களது

இலையவழி விண்ைப்பத்தில் அரெொலை(நிலல) எண். 28, பிற்படுத் ப்பட்ட வகுப்பினர்,
மிகவும்

பிற்படுத் ப்பட்டவகுப்பினர்

மற்றும்

சிறுபொன்லமயினர்

ேலத்துலற,

ேொள்

06.04.2015ன் படி, மிகவும் பிற்படுத் ப்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிலனநயொ அல்லது ஏலனநயொர்
ii.

பிரிவிலனநயொ ந ர்வு தெய்து தகொள்ளலொம்.

ெொதிச்ெொன்றி ழ் லவத்துள்ள ஆதிதிரொவிடர்/ ஆதிதிரொவிட (அருந் தியர்) / பழங்குடியினர்
வகுப்பிலனச் ெொர்ந்

திருேங்லககள் விண்ைப்ப ொரர், அவர்களது ெமூகத்திலனச்

ெொர்ந் வர்களொகநவ கரு ப்படுவர்.

iii. ஆதிதிரொவிடர்

/

ஆதிதிரொவிட(அருந் தியர்)

/

பழங்குடியினர்

வகுப்லபத்

விர

மற்றவகுப்பிலனச் ெொர்ந் மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பலடயில் ெொதிச்ெொன்றி ழ் தபற்றுள்ள
திருேங்லக விண்ைப்ப ொரர், அவருலடய வகுப்பு (class) அல்லது மிகவும் பிற்படுத் ப்பட்ட

வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு ெொ கமொக ந ொன்றுகின்ற ஒன்லற, ஒரு
முலறப் பதிவின் நபொந

ந ர்வு தெய்ய நவண்டும். அ ன்பிறகு, வகுப்லப எப்தபொழுதும்

மொற்ற இயலொது.

திருேங்லககள் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரெொலை நிலல எண்.90, ெமூக ேலம் மற்றும்
ெத்துைவுத் [sw8(2)] துலற, ேொள். 22.12.2017 ேற்றும் விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள்
பத்தி 14F(vi)-(xi)-ஐக் கொண்க.
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(O)

நவலலவொய்ப்பில் திருேங்லக விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன இட ஒதுக்கீடு:1.

திருேங்லக விண்ைப்ப ொர்களில் தபண் என

ன்லன அலடயொளப்படுத்திக்தகொள்ளும்

விண்ைப்ப ொரர் தபண்களுக்கொன 30 ெ விகி ம் மற்றும் தபொதுப்பிரிவினருக்கொன 70
2.

3.

(P)

ெ விகி ம் (ஆண் மற்றும் தபண்) ஆகிய இரண்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கரு ப்படுவர்.

திருேங்லக விண்ைப்ப ொரர்களில் “ஆண்” அல்லது “மூன்றொம் பொலினத் வர்” என
ன்லன அலடயொளப்படுத்திதகொள்ளும் விண்ைப்ப ொரர் தபொதுப்பிரிவினருக்கொன 70

ெ விகி ம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் தபண்) கரு ப்படுவர்.

மிழ்ேொடு திருேங்லககள் ேல வொரியத்தில் இருந்து தபறப்பட்ட திருேங்லககள் / திருேங்லக

ஆண் / திருேங்லக தபண் ெொன்றி ழ் தகொண்ட விண்ைப்ப ொரர்களுக்கு
நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு தபொருந்தும்.

மட்டுநம

மிழ்ேொடு இந்து ெமயம் மற்றும் அறநிலலக் தகொலடகள் ெட்டம், 1959 (ெட்டம் 22 / 1959)-இல்

பிரிவு 116(2)(xvi)-இல் உள்ள பிலைத்த ொலக த ொடர்பொக வகுக்கப்பட்ட விதிகள் தெயல்
அலுவலர், நிலல-I ப விக்கு நியமனம் தெய்யப்படுபவருக்குப் தபொருந்தும்.
14.

a)

ஏலனய முக்கிய அறிவுலரகள் ;

விண்ைப்ப ொரர்கள் ந ர்விற்கொன

ங்களுலடய

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்ப ொரர்கள்

ொங்கள் அத்ந ர்விற்கொன அலனத்துத்

குதிகலள உறுதி தெய் ல்: ந ர்விற்கு

ரப்பட்டுள்ள அறிவுலரகலள ேன்கு படித்

பின்னர்

குதிகலளயும் தபற்றுள்ளனரொ என உறுதி தெய்து

தகொள்ள நவண்டும். எழுத்துத்ந ர்வு/ ெொன்றி ழ் ெரிபொர்ப்பு / நேர்முகத்ந ர்வு /கலந் ொய்விற்கு
அனுமதிக்கப்படுவது

அல்லது

த ரிவு

தெய்யப்பட்நடொர்

பட்டியலில்

ற்கொலிகமொக

விண்ைப்ப ொரரின் தபயர் நெர்க்கப்படுவ ொல் மட்டுநம, ஒருவிண்ைப்ப ொரர் ப வி நியமனம் தபற
உரிலம

அளிக்கப்பட்டவரொகமொட்டொர்.

எல்லொநிலலகளிலும்

எனநவ,

விண்ைப்ப ொரரின்

விண்ைப்பம்,

ற்கொலிகமொனது மற்றும் விண்ைப்ப ொரரொல் அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள்

வறு என்றொநலொ ந ர்வொலைய அறிவுலரகள் அல்லது விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளன என்று

கண்டறியப்படும்பட்ெத்தில்,

எந்நிலலயிலும்,

த ரிந்த டுக்கப்பட்ட

பின்னர்

கூட,

உரிய

வழிமுகைகயப் பின்பற்றியப் பிைகு விண்ைப்பத்ல நிரொகரிக்கும் உரிலம ந ர்வொலையத்திற்கு
உண்டு. [விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ளவொறு ].
b)

குதியுள்ள

விண்ைப்ப ொரருக்கு,

ந ர்வு

எழுதுவ ற்கொன

அனுமதிச்சீட்டுகள்,

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற ந ர்வொலைய இலைய ளத்தில் பதிநவற்றம்
தெய்யப்படும்.

அனுமதிச்சீட்டு

விண்ைப்ப ொரர்

அவற்லற

பதிவிறக்கம்

தெய்து

தகொள்ளநவண்டும்.

னியொக அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட மொட்டொது. விண்ைப்ப ொரர் ந ர்வின்

தபொழுது அனுமதிச்சீட்டில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்தவொரு நிபந் லனலயயும் கட்டொயம்

கலடப்பிடிக்க நவண்டும்..[விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல்
c)

உள்ளவொறு].

த ளிவுலரநவண்டுநவொர்,

மிழ்ேொடு அரசுப் பணியொளர் ந ர்வொலைய அலுவலகத்திலன

நேரில் அல்லது 1800 419 0958 என்ற கட்டைமில்லொ த ொலலநபசி எண்ணின் மூலம்,
அலனத்து நவலல ேொட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி மு ல் பிற்பகல் 5.45 மணி வலரத ொடர்பு

தகொள்ளலொம். [விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள்” பத்தி -2(V)–ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ல்
உள்ளவொறு].
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d)

கவல் பரிமொற்றம்: ெொன்றி ழ் ெரிபொர்ப்பு/ வொய்தமொழித் ந ர்வு /

விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன

கலந் ொய்விற்கொன ேொள் மற்றும் நேரம் குறித்
அஞ்ெல்

மூலமொக

அனுப்பப்படமொட்டொது.

கவல்கள் ஏதும் விண்ைப்ப ொரர்களுக்கு

இது

குறித்

இலைய ளத்தில்

தவளியிடப்படும்.

நமற்கூறிய

த ரிவிக்கப்படும்.

குறுஞ்தெய்தி/

மின்னஞ்ெல்

கவல்கள்

கவல்

ந ர்வொலைய

விண்ைப்ப ொரர்களுக்கு

குறுஞ்தெய்தி / மின்னஞ்ெல் ஆகியவற்றின் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்ப ொரர்களுக்கு

e)
f)

ஏந னும்

கொரைங்களினொல்

தென்றலடயொமல்/ கிலடக்கப்தபறொமல் இருப்பின் அ ற்கு ந ர்வொலையம் தபொறுப்பொகொது.

விளம்பர அறிவிக்லக தவளியிடப்பட்ட பின் த ரிவு பணிகள் முழுவதுமொக முடிவுறொமல் கவல்
அறியும் உரிலமச் ெட்டத்தின் கீழ் எவ்வி

கவலும் வழங்கப்படமொட்டொது.

லகப்நபசி மற்றும் இ ர மின்னணு ெொ னங்களுக்குத் லட:
1)

விண்ைப்ப ொரர்கள் ந ர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது தபொருட்களொன

கருப்பு பந்துமுலன நபனொ விர. மின்னணு ெொ னங்களொன ரவி (Blue Tooth) லகப்நபசி,
நிலனவூட்டு உள்கட்டலமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய லகக்கடிகொரங்கள் மற்றும் நமொதிரம்
அல்லது ஏலனய மின்னணு ெொ னங்கள், மின்னணு அல்லொ

பதிவுக்கருவிகள்,

புத் கங்கள், குறிப்புகள், லகப்லப வண்ை எழுது நகொல், தபன்சில் புத் கங்கள், குறிப்புகள்,
னித்

ொள்கள், கணி

மற்றும் வலரப்படக் கருவிகள், மடக்லக அட்டவலை,

படிதயடுக்கப்பட்ட வலரபடம், கொட்சி வில்லலகள், பொடப்புத் கங்கள் மற்றும் தபொதுக்
குறிப்புத்

ொட்கள் மற்றும் பதிவுதெய்யும்

னிக்கருவிகளொகநவொ நமொதிரம் அல்லது

லகக்கடிகொரத்தின் இலைப்பொகநவொ தகொண்டுவரக் கூடொது.

2) அவ்வொறொன தபொருட்கலள லவத்திருப்நபொர் கொைப்பட்டொல் அவர்கள் த ொடர்ந்து ந ர்வு
எழு

தெல்லொ
3)

அனுமதிக்கப்பட

மொட்டொர்கள்.

நமலும்,

அவர்களது

விலடத் ொள்

ொக்கப்படுவதுடன் ந ர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் லவக்கப்படுவர்.

ந லவப்படின், அவ்விடத்திநலநய முழுச் நெொ லனக்கு உட்படுத் ப்படுவர்.
விண்ைப்ப ொரர்கள்

ங்கள் லகப்நபசி உள்ளிட்ட

ந ர்வுக்கூடத்திற்கு

தகொண்டுவர

நவண்டொம்

அப்தபொருட்களின் பொதுகொப்பிற்கு உத் ரவொ ம்

லடதெய்யப்பட்ட தபொருட்கலள

என

அறிவுறுத் ப்படுவதுடன்,

ர இயலொது எனவும் த ரிவித்துக்

தகொள்ளப்படுகிறது.

g)

(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள் 17 (E) ஐக் கொண்க)

விண்ைப்ப ொரர்கள்

ங்களது வயது, கல்வித் குதி, அனுபவம், ெொதி மற்றும் உடற்குலறபொடு

த ொடர்பொன ெொன்றி ழ்கள் மற்றும் ஏலனய ெொன்றி ழ்கலள ந ர்வொலையம் குறிப்பிட்டு
நகொரொ

பட்ெத்தில் விண்ைப்பத்துடன் இலைத்து அனுப்பத் ந லவயில்லல. அலவ,

ந ர்வொலையம்

நகொரும்

ருைத்தில்

ொக்கல்

தெய்யப்பட

விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்ந ர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அலனத்து
இருத் ல்

நவண்டும்.

விண்ைப்ப ொரர்களொல்

நவண்டும்.

ந ர்வுக்கு

குதிகலளயும் தபற்றவரொக

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ள

கவல்கலள

ந ர்வொலையம் ஐயமறத் த ரிந்து தகொள்ளும்வலர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத்
ந ர்விற்கு (அ ொவது எல்லொ நிலலகளிலும்)

ற்கொலிகமொக ஏற்கப்பட்டுள்ள ொகநவ கரு ப்படும்.

விண்ைப்ப ொரர் ந ர்விற்கு முன்நபொ அல்லது பின்னநரொ நியமனத்திற்கு நபொட்டியிடத்

குதியற்றவர் என்று ந ர்வொலையத் ொல் கண்டறியப்பட்டொல், எந்நிலலயிலும், அ ொவது

த ரிந்த டுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட உரிய வழிமுகைகயப் பின்பற்றியப் பிைகு விண்ைப்பத்ல
நிரொகரிக்கும் உரிலம உண்டு.
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h)

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ள

கவல்கள்

வறு எனக் கண்டறியப்பட்டொல், உரிய வழிமுகைககள

பின்பற்றிய பிைகு விண்ைப்பம் நிரொகரிக்கப்படுவதுடன் அவ்விண்ைப்ப ொரர்கள் மீது குந்
ேடவடிக்லக நமற்தகொள்ளவும் நேரிடும்.

i)

ஒழுங்கீனச் தெயல்களுக்குத் லட:

ந ர்வு எழுதும் அலறயில் மற்ற விண்ைப்ப ொரர்களுலடய விலடத் ொள்களிலிருந்து பொர்த்து

எழுது ல் / பொர்த்து எழு அனுமதித் ல் அல்லது நவறு ஏந னும் முலறயற்ற உ விகலளப்

தபறநவொ அல்லது தபற முயற்சிக்கநவொ அல்லது அத் லகய முலறயற்ற உ விகலளத் ரநவொ
அல்லது ர முயற்சிக்கநவொ கூடொது.

j) ந ர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து தகொள்ளும் முலற:

ந ர்வு எழுதும் எந் ஒரு விண்ைப்ப ொரரும் ந ர்வுக் கூடத்தில் வறொன ேடவடிக்லகயிநலொ
(அல்லது) ந ர்விலன சீர்குலலக்கும் நேொக்கத்திநலொ (அல்லது) ந ர்வொலையத் ொல் ந ர்விலன
ேடத்

பணியில் அமர்த் ப்பட்டுள்ள அலுவலர் / பணியொளர்கலள

ொக்கும் முயற்சியிநலொ

ஈடுபடக்கூடொது. அவ்வொறு ஈடுபடும் விண்ைப்ப ொரர்களின் தெயல்கள் கடுலமயொன
கரு ப்பட்டு, அவ்விண்ைப்ப ொரர்கள் ண்டலனக்கு உட்படுத் ப்படுவர்.

வறொக

k) விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகலள மீறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன

விதிமுலறகள் பத்தி 17(E)ன்படி அல்லது ந ர்வொலையம் தபொருத் மொனத னக் கருதும்
ண்டலன விதிக்கப்படும்.

l) தகொள்குறி வலகத் ந ர்விற்கொன உத்ந ெ விலடகள் ந ர்வு ேலடதபற்ற ேொளிலிருந்து 3
ேொட்களுக்குள்

ந ர்வொலைய இலைய ளத்தில் தவளியிடப்படும் ந ர்வொலையத் ொல்

தவளியிடப்படும் தகொள்குறிவலகத் ந ர்விற்கொன உத்ந ெ விலடகள் த ொடர்பொக முலறயீடு
தெய்ய நவண்டுமொனொல் ந ர்வொலைய இலைய ளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற
ெொளரத்ல ப் பயன்படுத்தி முலறயீடு தெய்யலொம் (Result – > Answer keys)

விண்ைப்ப ொரர்கள் தகொள்குறிவலகத் ந ர்விற்கொன உத்ந ெ விலடகள் ந ர்வொலையத் ொல்

தவளியிடப்பட்ட 7 ேொட்களுக்குள் இலையவழி வொயிலொக மட்டுநம முலறயீடு தெய்யநவண்டும்.
அஞ்ெல் வழியொகநவொ அல்லது
ஏற்கப்படமொட்டொது.

மின்னஞ்ெல் வழியொகநவொ தபறப்படும் முலறயீடுகள்

உத்ந ெ விலடகலள முலறயீடு தெய்வ ற்கொன அறிவுலரகள் மற்றும் வழிமுலறகள்
ந ர்வொலைய இலைய ளத்திநலநய வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நமலும் முலறயீடு தெய்ய

இலையவழி மூலமொகநவொ அல்லது நவறுவழியொகநவொ வழங்கப்பட்டுள்ள கொல அவகொெம்
முடிவுற்ற நிலலயில் தபறப்படும் எவ்வி முலறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படமொட்டொது.

இலையவழியில் உத்ந ெ விலடகலள முலறயீடு தெய்வ ற்கு உரிய நேரத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட
நவண்டுநகொளொனது

ஒவ்தவொரு

பொடத்திற்தகன

வல்லுேர்கலள

தகொண்ட

குழுவிற்கு

பரிந்துலரக்கப்படும். நமலும், வல்லுேர் குழுவின் பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில், இறுதியொன
விலடகள் முடிவு தெய்யப்பட்டு அ ன்பின்னர் விலடத் ொள் மதிப்பீடு தெய்யும் பணியொனது
த ொடங்கப்படும்.
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த ரிவுப் பணிகள் முடிவலடயும் வலர இறுதியொன விலடகலள ந ர்வொலையம் தவளியிடொது.
ந ர்வு ேலடமுலறகள் முழுவதும் நிலறவலடந்
விண்ைப்ப ொரர்

தவளியிடப்படும்.

அலனவருலடய

பின்னர், அத்ந ர்வுக்கு விண்ைப்பித்

விவரங்களும்

ந ர்வொலைய

இலைய ளத்தில்

[ நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள் பத்தி 17(D)(V)–(XIII)-ஐக்
கொண்க ]

15. விண்ைப்பிக்கும் முலற ;
1.

விண்ைப்ப ொரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய ந ர்வொலையத்தின்
இலைய ளங்கள் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பிக்க நவண்டும்.

2.

எந் தவொரு ப விக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆ ொர் எண் மூலம்ஒருமுலறப்பதிவு
எனப்படும்

நிரந் ரப்பதிவு

(OTR)

மற்றும்

ன்விவரப்பக்கம்

(Dashboard)

ஆகியன

கட்டொயமொகும். விண்ைப்ப ொரர்கள் நிரந் ர பதிவு மூலம் பதிவுக்கட்டைமொக ரூ.150/- ஐ
தெலுத்தி, பதிவு தெய்து தகொள்ள நவண்டும். ஒருமுலறப்பதிவு, பதிவு தெய்

ேொள் மு ல்

ஐந் ொண்டுகள் வலர ேலடமுலறயிலிருக்கும், ங்களுக்குரிய ஒரு முலறப் பதிவு கைக்கு
(One Time Registration ID) மற்றும் கடவுச் தெொல் மூலமொக மட்டுநம விண்ைப்ப ொரர்கள்
ங்கள் விண்ைப்பங்கலள ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்.
3.

ஒருமுலறப்பதிவில்

பதிநவற்றம்தெய்ய,

விண்ைப்ப ொரர்கள்

ங்களது

புலகப்படம்,

லகதயொப்பம் ஆகியவற்லற CD/DVD/Pen drive நபொன்ற ஏந னும் ஒன்றில் பதிவு தெய்து
யொரொக லவத்திருக்க நவண்டும்.
4.

ஒரு விண்ைப்ப ொரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுலறப் பதிவுக் கைக்லக (One Time
Registration ID) உருவொக்க அனுமதியில்லல.

5.

விண்ைப்ப ொரர்கள்

ங்களுக்குரிய

னித்துவமொன

பதிவுக்கைக்கு

மற்றும்

கடவுச்தெொல்லலப் பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட ங்களது விவரங்கலள பொர்லவயிடவும்,
புதுப்பிக்கவும் தெய்யலொம். ங்களது ஒருமுலறப் பதிவு , கடவு தெொல்லிலன நவறு ேபரிடநமொ
(அ) முகவர்களிடநமொ பகிர்ந்து தகொள்ள கூடொது.
6.

ஒருமுலறப்பதிவு

என்பது

எந் தவொரு

ப விக்கொன

விண்ைப்பம்

அல்ல.

இது

விண்ைப்ப ொரர்களின் விவரங்கலளப் தபற்று அவர்களுக்கு ன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிலன
உருவொக்க மட்டுநம பயன்படும். எந் தவொரு ப விக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும்
விண்ைப்ப ொரர்கள், அறிவிக்லகயில் “Apply” என்ற உள்ளீடு வழிநய நிரந் ரப்பதிவுக்குரிய
பயனொளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்தெொல் ஆகியவற்லற உள்ளீடு தெய்து விண்ைப்பிக்க
நவண்டும்.
7.

விண்ைப்ப ொரர்கள்

ொங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் ப வியின் தபயலர த ரிவு தெய்ய

நவண்டும்.
8.

புலகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் லகதயொப்பம் இல்லொமல் அனுப்பப்படும்
இலையவழி விண்ைப்பம் உரிய வழிமுலறகலள பின்பற்றியப் பிறகு நிரொகரிக்கப்படும்.
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9.

இலையவழி விண்ைப்பத்தில் சில ளங்கள் திருத் இயலொது. எனநவ, விண்ைப்ப ொரர்கள்
மிகுந்

கவனத்துடன்

விவரங்கலளப்

பதிவு

தெய்யுமொறு

அறிவுறுத் ப்படுகிறொர்கள்.

இலையவழியில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பத்தில், விண்ைப்ப ொரர்களின் விவரங்கள்
இறுதியொனலவயொகக் கரு ப்படும்.
திருத் ம்

நகொரி

இலையவழி விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்பு

ந ர்வொலையத்தில்

தபறப்படும்

எந் தவொரு

நகொரிக்லகயும்

பரிசீலிக்கப்படமொட்டொது.
10. அச்சிடு லில் விருப்பந ர்வு:
அ) விண்ைப்பத்ல இலைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்ப ொரர்கள் PDF முலறயில்
ங்கள் விண்ைப்பத்ல அச்சிட / நெமிக்க முடியும்.
ஆ) விண்ைப்ப ொரர்களுக்கு விண்ைப்ப ேகல் ந லவப்பட்டொல், பயனொளர் குறியீடு மற்றும்
கடவுச் தெொல்லல பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் தகொள்ளலொம் / பதிவிறக்கமும் தெய்து
தகொள்ளலொம்.
இ)

இலைய ள

விண்ைப்ப

அச்சுப்படி

அல்லது

நவறு

எந் வி மொன

ஆ ொர

ஆவைங்கலளயும் ந ர்வொலையத்திற்கு அனுப்ப நவண்டொம். விண்ைப்ப ொரர்கள்,
ந ர்வுக்குப்பின் அடுத்

கட்ட த ரிவிற்கு வரும் தபொழுது மட்டுநம விண்ைப்பம் மற்றும்

ெொன்றி ழ்கள் ெரிபொர்க்கப்படும். (விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள்” பத்தி - 2–ல்
உள்ளவொறு)

16. ஆவைங்கள் பதிநவற்றம் :
விண்ைப்ப ொர்களொல் இலையவழி விண்ைப்பத்தில் த ரிவிக்கப்பட்ட விவரங்கலள உரிலம
நகொரல்கலள உறுதிப்படுத்துவ ற்கொக ெொன்றி ழ் /ஆவைங்கலள ந ர்வொலையம் நகொரும்
நேரத்தில் பதிநவற்றம் தெய்ய நவண்டும். உரிய நேரத்தில் ெொன்றி ழ்கலள பதிநவற்றம் தெய்யப்படொ
விண்ைப்ப ொரர்களின்

விண்ைப்பமொனது

உரிய

வழிமுலறகலள

பின்பற்றியப்

பிறகு

நிரொகரிக்கப்படும். (விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன விதிமுலறகள்” பத்தி -13 –ல் உள்ளவொறு)

17. விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிப்ப ற்கொன இறுதி ேொள்
இலையவழி மூலம் 21.02.2022அன்று இரவு 11.59 மணி வலர விண்ைப்பிக்கலொம். பின்னர்
அச்நெலவ நிறுத் ப்படும்.

(நமலும்

கூடு ல்

கவல்களுக்கு

ந ர்வொலையத்தின்

“விண்ைப்ப ொரர்களுக்கொன

விதிமுலறகலள” ந ர்வொலையத்தின் இலைய ள முகவரியொன www.tnpsc.gov.in-ல் கொைலொம்)

தெயலொளர்
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மறுப்பு (DISCLAIMER)
இலைக்கல்வி

குதிக்கொன

அரெொலைகள்

ந ர்வொலையத்தின் இலைய ளத்தில் உள்ளன.

மிழ்ேொடு

அரசுப்

பணியொளர்

எனினும், விண்ைப்ப ொரர்கள்

இத்ந ர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபொது இலைக்கல்வி

குதிக்கொன அரெொலைகள்

இத்ந ர்விற்கொன விளம்பர அறிவிக்லக தவளியிடப்பட்ட ேொளிநலொ அல்லது அ ற்கு
முன்நபொ இலைக்கல்வி ஏந னும் இருப்பின் அது குறித்

கவலல விண்ைப்பத்தில்

த ரிவித்தும்,நமலும் ெொன்றி ழ்கள் பதிநவற்றம் தெய்யும் நபொது அவ்வரெொலைகலளயும்
நெர்த்து ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்.

இவ்வொறு தெய்யத்

வறினொல் விண்ைப்ப ொரரின்

விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகைகயப் பின்பற்றியப் பிைகு நிரொகரிக்கப்படும். இத்ந ர்வின்
விளம்பர அறிவிக்லக ேொளிற்கு பின்பு தவளியிடப்பட்ட இலைக்கல்வி

குதிக்கொன

அரெொலைகள் ஏற்றுக் தகொள்ளப்படமொட்டொது.

தெயலொளர்
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பிற்சேர்க்கை - II

Executive Officer Grade – I ( Group VII- A Services)
Paper-I – Part-A

கட்டாயத் தமிழ் ம ாழித் தகுதித் ததர்விற்கான பாடத்திட்டம்
(மகாள்குறி வினாவிற்கான தலைப்புகள் )
பத்தாம் வகுப்பு தரம்

1.

பிரித்மதழுதுதல் / தேர்த்மதழுதுதல்.

2.

எதிர்ச்மோல்லை எடுத்மதழுதுதல்.

4.

பிலை திருத்தம் (i) ேந்திப்பிலைலய நீக்குதல் ( ii) ரபுப் பிலைகள், வழுவுச்

5.

ஆங்கிைச் மோல்லுக்கு தேரான தமிழ்ச் மோல்லை அறிதல்.

7.

ஒரு மபாருள் தரும் பை மோற்கள்.

9.

தவர்ச்மோல்லைக்

3.

6.
8.

மபாருந்தாச் மோல்லைக் கண்டறிதல்.
மோற்கலை நீக்குதல் / பிறம ாழிச் மோற்கலை நீக்குதல்.

ஒலி ற்றும் மபாருள் தவறுபாடறிந்து ேரியான மபாருலையறிதல்.
தவர்ச்மோல்லைத் ததர்வு மேய்தல்.
மகாடுத்து

/

விலனமுற்று,

விலனமயச்ேம்,

விலனயாைலையும் மபயர், மதாழிற் மபயலர / உருவாக்கல்.

10. அகர வரிலேப்படி மோற்கலை சீர் மேய்தல்.

11. மோற்கலை ஒழுங்குப்படுத்தி மோற்மறாடராக்குதல்.

12. இருவிலனகளின் மபாருள் தவறுபாடு அறிதல்.
(எ.கா.) குவிந்து-குவித்து

13. விலடக்தகற்ற வினாலவத் ததர்ந்மதடுத்தல்.

14. எவ்வலக வாக்கியம் எனக் கண்மடழுதுதல் - தன்விலன, பிறவிலன,
மேய்விலன, மேயப்பாட்டு விலன வாக்கியங்கலைக் கண்மடழுதுதல்.

15. உவல யால்

ததர்ந்மதழுதுதல்

விைக்கப்மபறும்

மபாருத்த ான

16. அலுவல் ோர்ந்த மோற்கள் (கலைச் மோல்)
17. விலட வலககள்.

மபாருலைத்
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18. பிறம ாழிச்

மோற்களுக்கு

இலையான

தமிழ்ச்

கண்டறிதல் (எ.கா.) தகால்டு பிஸ்கட் – தங்கக் கட்டி.

மோற்கலைக்

19. ஊர்ப் மபயர்களின் ரூஉலவ எழுதுக (எ.கா.) தஞ்ோவூர் – தஞ்லே

20. நிறுத்தற்குறிகலை அறிதல்.

21. தபச்சு வைக்கு, எழுத்து வைக்கு (வாரான் – வருகிறான்).

22. மோற்கலை இலைத்து புதிய மோல் உருவாக்கல்.
23. மபாருத்த ான காைம் அல த்தல்

(இறந்தகாைம், நிகழ்காைம், எதிர்காைம்).

24. ேரியான வினாச் மோல்லைத் ததர்ந்மதடு.
25. ேரியான இலைப்புச் மோல்

(எனதவ, ஏமனனில், ஆலகயால், அதனால், அதுதபாை).

26. அலடப்புக்குள் உள்ை மோல்லைத் தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க.
27. இருமபாருள் தருக.

28. குறில் – மேடில் ாற்றம், மபாருள் தவறுபாடு.
29. கூற்று, காரைம் – ேரியா? தவறா?

30. கலைச் மோற்கலை அறிதல் :-

எ.கா. – Artificial Intelligence – மேயற்லக நுண்ைறிவு
Super Computer

- மீத்திறன் கணினி

31. மபாருத்த ான மபாருலைத் மதரிவு மேய்தல்

32. மோற்களின் கூட்டுப் மபயர்கள் (எ.கா.) புல் –புற்கள்
33. ேரியான மதாடலரத் ததர்ந்மதடுத்தல்
34. பிலை திருத்துதல் (ஒரு-ஓர்)

35. மோல் – மபாருள் – மபாருத்துக

36. ஒருல -பன்ல பிலை

37. பத்தியிலிருந்து வினாவிற்கான ேரியான விலடலயத் ததர்ந்மதடு.
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Paper-I – Part-B: General Studies
(Degree Standard) (Objective Type) (Code No. 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

Government schemes and their utility, Problems in
Delivery Systems.
(iii)

Geography - Geographical landmarks.

(iv)

Economics - Current socio - economic issues.

(v)

Science - Latest inventions in Science and Technology.

oriented
Public
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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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PAPER - II - HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS ACT, 1959
(DEGREE STANDARD) OBJECTIVE TYPE
Code No.224
UNIT – I Hinduism, Hindu Scriptures – Origin and development - Vedas, Upanishads,
Bhagavad Gita – Epics, Puranas, Agamas, 4000 Prabhandams, Thevaram,
Thiruvasagam, Thirumanthiram, Periyapuranam.
UNIT – II Hindu Religion – Saivism, Vaishnavism, Saktam,
and Sauram.

Kaumiram, Ganapatyam

UNIT – III Hindu Saints and Sages, Socio-Religious Reformists: – Alwars, Nayanmars,
Ramalinga

Swamigal,

Sankara,

Ramanuja,

Madhva

-

Contemporary

Hindu

Movements –Ramakrishna Mission - Sri Aurobindo, Ramana Maharishi. Siddhars,
pattinathar, Thayumanavar.
UNIT – IV Basic Concepts of Hindu Philosophical system, Hindu Ethics: Orthodox –
Nyaya – Vaisesika; Samkhya – Yoga Mimamsa – Vedanta;

Saiva

Siddhanta;

Heterodox – Basic concept of Jainism – Professional Ethics for temple administrators Maintenanace of temples – Public relations.
UNIT – V Hindu Culture, Temple: Cultural heritage of the Hindus - Temple Architecture
and Sculpture – Temple Icons - Fine Arts – Music, Dance, Drama, Discourses - .
Temple – Temple structure, Sthala Vriksham, Sthala Puranas, Temple Ponds, Special
Sannathis and Murtis Temple worship – Temple Poojas and Festivals – Custom and
usage of Hindus.
UNIT – VI PRELIMINARY CONTROLLING AUTHORITIES
Short title, Extent and commencement – Power to extent Act to Jain Institutions - Power
to extent Act to Charitable endowments – Exemptions - Definitions – Advisory
Committee – District committee – Commissioner and other controlling authorities –
Powers of Commissioner and other Controlling authorities.
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UNIT – VII GENERAL PROVISIONS OF RELIGIOUS INSTITUTIONS
Powers and duties of Commissioner in respect of religious Institutions – Power to enter
Religious Institutions - Qualification of Trustees – Trustees and their number and terms
of office = Chairman – Power to suspend dismiss or remove trustees.
UNIT – VIII PROPERTY
Preparation of Registers – Property and Thittam – Alienation of immovable trust
property – Utilisation of surplus funds - Procedure and mode of eviction Penalty and
Recovery – Appeal.
UNIT – IX EXECUTIVE OFFICER
Appointment and duties - Appointment of Office holders and servants in Religious
Institutions – Punishment of Office holders and servants.
UNIT – X AUDIT AND FINANCE, MISCELLANEOUS
Budgets of Religious Institutions – Accounts and Audit report and rectification Contribution and Audit fees – Legal proceedings fee – Common good fund – Religious
and Charitable Endowments Administration fund - Power to inspect – putting trustee or
Executive Officer in possession – Power to Government to call for records – Power of
Government to review – Limitation – Power to make rules.
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PAPER - III - LAW (DEGREE STANDARD) OBJECTIVE TYPE
Code No.225
UNIT I - JURISPRUDENCE
1. Sources of Law Legislation, Precedent and custom
2. Schools of Jurisprudence; Analytical, Historical, Philosophical and Sociological
3. Concepts; Rights and Duties, Person, Possession and Ownership
UNIT II - CONSTITUTIONAL LAW
Definition and meaning of Constitution- Fundamental Rights-Directive Principles of
State Policy and Fundamental Duties -Separation of Powers-Doctrine of Checks and
Balances - Doctrine of Judicial Review - Essentials of Federalism- - Emergency
provisions.
UNIT III - CONTRACTS
Nature of contract - Essentials of Contract-valid, voidable, void agreements Performance of Contract - Discharge of contracts - Quasi contracts - Indemnity and
Guarantee – Bailment - Sale of Goods – Partnership.
UNIT IV - LAW OF TORTS
Nature and scope – definition - foundation of tortuous liability - general defencesvicarious liability – Nuisance – Negligence - Assault- battery-distress-defamation.
UNIT V - LAW OF CRIMES
Definition of crime - essential elements of crime- General Defences- offences against
state - offences against human body - offences against property.
UNIT VI- HUMAN RIGHTS LAW
United Nations Charter based Human rights Institutions- Commission on Human rights,
Human rights committee- Human rights and International Judicial bodies-Role of Indian
judiciary in the development of Human rights Law - The National Commission for
Minorities Act, 1992- The Protection of Human rights Act 1993-The Persons with
Disabilities Act 1995 and rules 1996.
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UNIT VII- ADMINISTRATIVE LAW
Origin and development of administrative law –Delegated legislation- Procedural
fairness and Judicial review-Judicial control of administration discretion-m Liability of
states-ombudsman, lokpal, lokayukta and central vigilance commission.
UNIT VIII - ENVIRONMENTAL LAW
Environment and Environmental Law- factors responsible for environmental pollutionWater prevention and control of pollution act 1974- EPAct 1986- Air act 1981- Wildlife
protection Act 1972- Forest conservation Act 1980- Biodiversity act 2002- Municipal
solid waste- Ground water Authority Act 1987.
UNIT IX - TRANSFER OF PROPERTY ACT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lease, and tenancy
Mortgage
Sale Gift etc.,
Tamil Nadu Revenue Recovery Act, 1864
Tamil Nadu Buildings ( Lease and Rent Control) Act, 1960
Tamil Nadu Court of Wards Act, 1902.

UNIT X - PERSONAL LAW & HERITAGE AND ARCHAEOLOGY
Personal Law relating Hindus, Muslims and Christians
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sources of Hindu Law
Creation of Charitable and Religious Endowments
Adoption and Maintenance
Minority and Guardianship
Succession
Tamil Nadu Temple Entry Authorization Act, 1947
The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958
The Madras Ancient and Historical Monument and Archaeological Sites and
Remains Act, 1966
The Tamil Nadu Ancient and Historical Monument and Archaeological Sites and
Remains Act, 1971
The Antiquities and Art Treasures Act, 1972
Antiquities Treasures Rules, 1973
The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendments and
Validation) Act, 2010
The Tamil Nadu Heritage Commission Act, 2012.
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பிற்சேர்க்கை - III
CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY

A SINGLE MEDICAL OFFICER
THE CIVIL MEDICAL BOARD

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

Chest measurement in Inches

On full Inspiration
On full expiration
Difference expansion

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

STATION:
DATE:
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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) Have you ever had small pox, intermittent
or any other fever, enlargement or suppuration of
glands spitting of blood, asthma, inflammation of
lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism,
appendicitis?
OR
(b) any other disease or accident requiring confinement
to bed and medical or surgical treatment?
4. When, where your last vaccinated
5. Have you or any of your near relations been
afflicted with consumption, serefula gout,
asthma, fits, epilepsy or insanity?
6. Have you suffered from any form of nervousness
due to over work or any other cause?
7. Furnish the following particulars concerning your family:
No. of brothers
Father's age at
Father's age, if living
living,
death
and state of health
their ages, state of
and cause of death
health
(1)
(2)
(3)

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 brothers
dead, their
ages at and cause of
death
(4)

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.
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பிற்சேர்க்கை – IV
தெரிவுமுறை குறிெ்ெ உெ்தெச கால அட்டவறை
வ.எை்.

நிகழ் வு

காலவரிறச

1.

எழுெ்துெ் தெர்வு முடிவு தவளியீடு

ஜுன் 2022

2.

சான்றிெழ் சரிபார்ப்பிை் கு
சான்றிெழ் பதிதவை் ைம்

ஜுன் 2022

3.

சான்றிெழ் சரிபார்ப்பு

ஜுன் 2022

4.

தநர்முகெ்தெர்வு

ஜுறல 2022

5.

கலந் ொய் வு

ஜுறல 2022

தசயலாளர்

