தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாகையம்
விளம்பர எண். 604
அறிவிக்கை எண்: 02/2022

நாள்: 21.01.2022

தமிழ்நாடு கூட்டுறவுப் பணியில் அடங்கிய கூட்டுறவுத் தணிக்கைத்துகறயில் உதவி

இயக்குநர் பதவிக்ைான ைாலிப்பணியிடங்ைளில் நநரடி நியமனம் செய்வதற்ைான எழுத்துத் நதர்விற்கு
21.02.2022 அன்று வகர இகைய வழி மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பங்ைள்வரநவற்ைப்படுகின்றன.

எச்ெரிக்கை


நதர்வாகையத்தின்

சதரிவுைள்

அகனத்தும்

விண்ைப்பதாரரின்

தரவரிகெப்படிநய நமற்சைாள்ளப்படுகின்றன.


சபாய்யான வாக்குறுதிைகளச் சொல்லி, தவறான வழியில் நவகலவாங்கித்
தருவதாைக் கூறும் இகடத்தரைர்ைளிடம் விண்ைப்பதாரர் மிைவும் ைவனமாை
இருக்குமாறு எச்ெரிக்ைப்படுகின்றனர்.



இதுநபான்ற தவறான மற்றும் நநர்கமயற்றவர்ைளால் விண்ைப்பதாரருக்கு
ஏற்படும் எவ்வித இழப்புக்கும் நதர்வாகையம் எந்த விதத்திலும் சபாறுப்பாைாது.



இகையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அகனத்துத் தைவல்ைளுக்கும்
விண்ைப்பதாரநர

முழுப்

சபாறுப்பாவார்.

விண்ைப்பதாரர்,

நதர்விற்கு

இகையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்சபாழுது, ஏநதனும் தவறு ஏற்படின், தாங்ைள்
விண்ைப்பித்த

இகையச்நெகவ

கமயங்ைகளநயா/சபாதுச்

கமயங்ைகளநயா குற்றம் ொட்டக் கூடாது.
செய்யப்பட்ட இகையவழி

விண்ைப்பதாரர்

நெகவ
பூர்த்தி

விண்ைப்பத்திகன இறுதியாை ெமர்ப்பிக்கும்

முன்னர், நன்கு ெரிபார்த்தப் பின்னநர ெமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
1. ஒரு முகற பதிவு :
விண்ைப்பதாரர்ைள் பதிவுக்ைட்டைமாை ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) செலுத்தி

தங்ைளது அடிப்பகட விவரங்ைகள நிரந்தரப்பதிவு மூலமாை (OTR) ைட்டாயமாை பதிவு செய்து சைாள்ள

நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முகறயில் பதிவு செய்த விண்ைப்பங்ைள் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 5
வருட ைாலங்ைளுக்கு செல்லத்தக்ைதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் ைட்டைத்கதச் செலுத்தி
புதுப்பித்துக் சைாள்ள நவண்டும்.
ைருதப்படமாட்டாது.

நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்ைான விண்ைப்பமாை

2

2. பணியிடங்ைள் பற்றிய விவரங்ைள்
பதவியின் சபயர் மற்றும் பதவிக்

பணியின் சபயர் மற்றும்

குறியீட்டு எண்

பணிக்குறியீட்டு எண்

கூட்டுறவுத் தணிக்கைத்துகறயில்

ைாலிப்
பணியிடங்ைளின்
எண்ணிக்கை

கூட்டுறவுப் பணி

உதவி இயக்குநர்

ெம்பள ஏற்ற முகற
ரூ.56,100 – 1,77,500/-

(குறியீட்டு எண்: 102 )
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(நிகல 22)

(பதவிக் குறியீட்டு எண்: ( 3009 )

(மாற்றியகமக்ைப்பட்ட
ெம்பள முகற)

குறிப்பு:-

குறிப்பிட்டு

சொல்லப்பட்டிருந்தாலன்றி,

எண்ணிக்கையானது

நதாராயமானதாகும்.

அறிவிக்ைப்பட்ட

நமலும்

ைாலிப்பணியிடங்ைளின்

ைாலிப்பணியிடங்ைளின்

எண்ணிக்கை

மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். விவரங்ைளுக்கு விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான அறிவுகரைள் பத்தி 11
(A)-ஐக் ைாண்ை.
3. ைாலிப்பணியிடங்ைளுக்ைான பகிர்மானப் பட்டியல்

இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்.
சபாது.பி.

சபாது

பி.வ

பி.வ.

மி.பி.வ / மி.பி.வ

(சபா)

(சப)

(சபா)

(சப)

சீ.ம

சீ.ம (சப) *

/ ஆதி.

ம ொத்தம்

(சபா)

(சபா)*
1

1

2

1

1

1

1
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விரிவாக்ைம்:- சபாது.பி – சபாதுப்பிரிவு; பி.வ - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; மி.பி.வ /சீ.ம - மிைவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் /சீர் மரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர்;
சபா- சபாது; சப- சபண்ைள்

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.
4. முக்கியமான நாட்ைள் மற்றும் நநரம்:-

அ
ஆ

அறிவிக்கை நாள்

21.01.2022

இகையதளம் மூலம் விண்ைப்பங்ைள்

21.02.2022

ெமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி நாள்

எழுத்துத் நதர்வு நகடசபறும் நாள் மற்றும் நநரம்
தாள் – 1 பொடத்தொள்

30.04.2022 09.30 மு.ப முதல் 12.30 பி. ப வகர.

தாள் – 2

பகுதி-அ- கட்டொய த் தமிழ் ம ொழித் தகுதித்
ததர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்)
பகுதி-ஆ

சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்)

30.04.2022 2.30 பி. ப முதல் 05.30 பி. ப வகர

3
குறிப்பு:-

ைாண்ை.

இத் நதர்வின் செயல்பாடுைளுக்ைான உத்நதெ ைாலநிர்ையம் சதாடர்பாை பிற்நெர்க்கை –I V-ஐ

5..தகுதிைள்
அ.வயது வரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி)

அதிைபட்ெ வயது

விண்ைப்பதார்ைளின் இன வகைைள்
ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.,
பி.வ.(மு) மற்றும் அகனத்து

வயது வரம்பு இல்கல

வகுப்புைகளயும் ொர்ந்த ஆதரவற்ற
விதகவைள்

“ஏகனநயார்”

30 * வயதிகன பூர்த்தி அகட ந்தவராை
இருக்ை கூடாது

குறிப்பு:-

*அரொகை ( நிகல) எண்.91, மனிதவள நமலாண்கமத் (எஸ்) துகற, நாள் 13.09.2021-ன் படி, வயது
உச்ெ வரம்பு 30 ஆண்டுைளிலிருந்து 32 ஆண்டுைளாை உயர்த்தப்படுகிறது.
வயது வரம்புச் ெலுகை

(i) நிர்ையிக்ைப்பட்ட குகறபாடுகடய மாற்றுத் திறனாளிைள்:-

நிர்ையிக்ைப்பட்ட வயது வரம்பிற்கு நமல் பத்தாண்டு வகர வயதுவரம்புச் ெலுகை சபறத்
தகுதியுகடயவராவார்ைள்
[தமிழ்நாடு

அரசுப்பணியாளர்ைள்

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]

(பணி

முகறகமைள்)

ெட்டம்

2016,

பிரிவு

64-ல்

(ii) முன்னாள்இராணுவத்தினருக்கு

அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) தவிர ஏகனய வகுப்பிகனச்

ொர்ந்தவர்ைளுக்கு 50 வயது வகர ெலுகை வழங்ைப்படும்.

[தமிழ்நாடு

அரசுப்பணியாளர்ைள்

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]

(பணி

முகறகமைள்)

ெட்டம்

2016,

பிரிவு

63-ல்

ஆ) ஏற்ைனநவ ஏநதனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட விண்ைப்பதாரர்,

முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுகைகயப் சபற முடியாது.

[தமிழ்நாடு

அரசுப்பணியாளர்ைள்

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]

(பணி

முகறகமைள்)

ெட்டம்

2016,

பிரிவு

3(j)ல்

குறிப்பு:-

(i) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) தவிர“ஏகனநயார்” மாநில, மத்திய அரசில்

ஐந்தாண்டுைள் அல்லது அதற்கு நமற்பட்டு முகறயான பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர்
இப்பதவிக்குரிய

வயது

வரம்பிற்குள்

இருந்தாலும்,

இப்பதவிக்கு

விண்ைப்பிக்ைத்

தகுதியற்றவர்ைள் ஆவார்ைள். விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான அறிவுகரைள் பத்தி 3(F) ஐக் ைாண்ை.

[தமிழ்நாடு

அரசுப்பணியாளர்ைள்

(பணி

முகறகமைள்)

ெட்டம்

2016,

பிரிவு

3(r)-ல்

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]

விளக்ைம்:-

“ உச்ெ வயது வரம்பு இல்கல” என்றால் விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்கை

சவளியிடப்பட்ட நாளன்நறா/ பதவிக்கு சதரிவு செய்யப்பட்ட நாளன்நறா மற்றும் பதவியில்
அமர்த்தப்பட்ட நாளன்நறா 60 வயதிகன பூர்த்தி செய்திருக்ைகூடாது.
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ஆ) ைல்வித்தகுதி ( 21.01.2022 அன்றுள்ள படி)

விண்ைப்பதாரர்ைள்

கீநழ

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைல்வித்தகுதியிகன அல்லது அதற்கு

இகையான படிப்பிகன பல்ைகலக்ைழை மானியக்குழுவினால் அங்கீைரிக்ைப்பட்ட பல்ைகலக்ைழைம்
அல்லது பல்ைகலக்ைழைமானியக் குழுவினால்

அங்கீைரிக்ைப்பட்ட

சபற்றிருக்ைநவண்டும்.

நிறுவனத்திடமிருந்து

ைல்வித்தகுதி

M.A(Co-operation)
(Or)
M.Com., with (Co-operation), as a subject
(Or)
M.Com., (without Co-operation as a subject) plus Higher Diploma in Co-operation
(Or)
Must have passed the Final Examination conducted by the Institute of Chartered
Accountants

குறிப்பு
1.

நிர்ையிக்ைப்பட்ட முதுைகல/இளங்ைகலப் பட்டம்

ைல்வித் தகுதியிகன

10+ 2 (அதற்கு

இகையானத் தகுதி) + இளங்ைகலப் பட்டம் + முதுைகலப்பட்டம் [தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்ைள்
(பணி முகறகமைள்) ெட்டம் 2016,

பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு

சபற்றிருக்ை நவண்டும்.

பட்டப்படிப்பு/ பட்ட நமற்படிப்பிற்ைான இறுதி நதர்வு முடிவு சவளியிடப்பட்ட நாளானது அறிவிக்கை
நாளன்நறா அல்லது அதற்கு முந்கதய நாளாைநவா அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைநவண்டும். (தமிழ்நாடு
அரசுப்பணியாளர்ைள் (பணி முகறகமைள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).
2.

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ைல்வித்தகுதிைளுக்ைான

இகைக்

ைல்வித்

தகுதி

அறிவிக்கையின்

பிற்நெர்க்கை –I ல் சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
3.

இகைக் ைல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாை உரிகம நைாரும் விண்ைப்பதாரர் இகைக்ைல்வி என
அறிவிக்ைப்பட்ட

அரொகையிகன

ொன்றாவைமாை

ெமர்ப்பிக்கும்

பட்ெத்தில்

அவ்வரொகையானது நதர்வுக்ைான அறிவிக்கை நாளன்நறா அல்லது அதற்கு முன்னதாைநவா
சவளியிடப்பட்டிருக்ை நவண்டும். நமலும், அவ்வரொகையிகன நதர்வாகையம் நைாரும் சபாழுது
ெமர்ப்பிக்ை அல்லது பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். தவறும் பட்ெத்தில் அவ்விண்ைப்பதாரரின்
விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறைப் பின்பற்றியப் பிைகு நிராைரிக்ைப்படும்.
இத்நதர்வின்

அறிவிக்கை

நாளுக்கு

பிறகு

அரொகை

சவளியிடப்பட்டிருப்பின்

அஃது

ஏற்றுக்சைாள்ளப்படமாட்டாது.
[விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான அறிவுகரைள் பத்தி 9ன் குறிப்பிகனக் ைாண்ை].
(இ) உடற்தகுதி ொன்றிதழ்
பணி நியமனதிற்ைாை சதரிவு செய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்ைள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்
உடற்தகுதிச் ொன்றிதகழச் ெமர்பிக்ை நவண்டும். மாதிரி படிவம் அறிவிக்கையின் பிற்நெர்க்கை – III-ல்
சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. இச் ொன்றிகன சதரிவு செய்யப்பட்ட நதர்வர், தனது நியமன அலுவலரிடம்
பணியில் நெரும் நபாது ெமர்பிக்ை நவண்டும்.
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நிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ள பார்கவயின் தரம்

உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிவம்

பார்கவ தரம்–III

செயல் அலுவலர் பதவிக்கு நிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ள
படிவம்.

சதரிவிற்கு வரும் ைண்பார்கவ குகறபாடுகடய விண்ைப்பதாரர்ைள் தகுதி வாய்ந்த அரசு
ைண் மருத்துவ நிபுைரிடம் (Specialist) ைண்பார்கவத் தகுதிச் ொன்றிதகழப் சபற்று நியமன
அலுவலரிடம் ெமர்ப்பிக்ை நவண்டும்.
(ஈ) தமிழ் சமாழியில் தகுதி
விண்ைப்பதாரர்ைள் நபாதுமான தமிழறிவு சபற்றிருக்ை நவண்டும். (நமலும் விவரங்ைளுக்கு
“விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைளில்” உள்ள பத்தி 14(I)-ஐ ைாண்ை).
6. ைட்டைம்
அ)

பதிவுக் ைட்டைம்

நிரந்திரப் பதிவுக்ைட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) நிர்வாை சீர்திருத்தத்துகற, ரூ.150/நாள் 01.03.2017-இன் படி திருத்தியகமக்ைப்பட்ட ைட்டைம்)
குறிப்பு

நிரந்தர

பதிவில்

பதிவு

செய்த

விண்ைப்பதாரர்ைள், இத்நதர்வுக்ைான
விலக்கு அளிக்ைப்படுகின்றனர்
ஆ)

நாளிலிருந்து

ஐந்தாண்டுைள்

பதிவுக்ைட்டைம்

முடிவுறாத

செலுத்துவதிலிருந்து

நதர்வுக் ைட்டைம்
குறிப்பு

கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதர்வுக்ைட்டைச் ெலுகை சபற தகுதியுகடயவர்ைள் தவிர பிற ரூ.200/விண்ைப்பதாரர்ைள், இகையவழி விண்ைப்பத்கதச் ெமர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்ைட்டைம்
செலுத்த நவண்டும்.
குறிப்பு

(1) விண்ைப்பதாரர் தங்ைளுகடய ஒரு முகறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்கை இகைப்பது
ைட்டாயமாகும். “விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைளில்” உள்ள பத்தி 2(B)-ஐ ைாண்ை.

(2) ஒருமுகறப்பதிவு என்பது பதிவு செய்தநாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுைள் வகரசெல்லுபடியாகும்.
ஐந்து ஆண்டுைள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுகறப்பதிவிகன(One Time
Registration), அதற்ைாை நிர்ையிக்ைப்பட்ட ைட்டைத்திகனச் செலுத்தி ைட்டாயம் புதுப்பித்துக்

சைாள்ள நவண்டும். ஒருமுகறப்பதிவு என்பது நதர்வுக்ைான விண்ைப்பத்திலிருந்து
மாறுபட்டதாகும். விண்ைப்பதாரர் நதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு நதர்விற்கும்,

தனித்தனிநய இகையவழியில் விண்ைப்பிக்ை நவண்டும். [விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான

விதிமுகறைளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ ைாண்ை].

(3) நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்து பதிவுக்ைட்டைமான ரூ50/- 01.03.2017க்கு முன் செலுத்தி
தற்நபாது அனுமதிக்ைப்பட்ட நிகலயில் உள்ள மற்றும் 01.03.2017பின்

ரூ.150/- செலுத்தி

நிரந்திர பதிவிகன செய்தவர்ைள் பதிவுக் ைட்டைம் செலுத்த விலக்ைளிக்ைப்படுவார்ைள்.
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நதர்வுக் ைட்டைச் ெலுகை:வகை

ெலுகை

1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),

ைட்டைம் செலுத்த நதகவயில்கல

2) பழங்குடியினர்

ைட்டைம் செலுத்த நதகவயில்கல

3) மிைவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ சீர்மரபினர்

மூன்று முகற மட்டும் ைட்டைம் செலுத்தத்
நதகவயில்கல

4) இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் /

மூன்று முகற மட்டும் ைட்டைம் செலுத்தத்

பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய வகுப்பினர்

நதகவயில்கல

5) முன்னாள் இராணுவத்தினர்

இரண்டு முகற மட்டும் ைட்டைம் செலுத்தத்
நதகவயில்கல.

6) நிர்ையிக்ைப்பட்ட குகறபாடுகடய மாற்றுத்திறனாளிைள்

ைட்டைம் செலுத்தத் நதகவயில்கல

7) ஆதரவற்ற விதகவைள்

ைட்டைம் செலுத்தத் நதகவயில்கல

குறிப்பு
1

முந்கதய விண்ைப்பங்ைளில் நைாரப்பட்ட உரிகமைளின் அடிப்பகடயில், சமாத்த நதர்வுக்ைட்டை

2
3

இலவெ வாய்ப்புைளின் எண்ணிக்கை ைைக்கிடப்படும்.

விண்ைப்பதாரர் சபறும் இலவெ வாய்ப்புைளின் எண்ணிக்கையானது சதரிவின் எந்நிகலயிலும்
நதர்வாகையத்தால் ெரிபார்க்ைப்படும்.

விண்ைப்பதாரர் தம்முகடய முந்கதய விண்ைப்பங்ைள் சதாடர்பான தைவல்ைகள மகறத்து

விண்ைப்பக் ைட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து ைட்டைவிலக்குத் தவறாைக் நைாரும் பட்ெத்தில்,
அவருகடய விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறைப் பின்பற்றியப் பிைகு நிராைரிக்ைப்படுவதுடன்,
நதர்வாகையத்தால் நடத்தப்படும் நதர்வுைள் / சதரிவுைளில்
4

ஒருவருடைாலத்திற்கு விலக்கி கவக்ைப்படுவார்.

ைலந்து சைாள்வதிலிருந்து

விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்ைட்டைவிலக்கு சதாடர்பான இலவெ ெலுகைகயப் சபறுவதற்கு “ஆம்”
அல்லது “இல்கல” என்ற விருப்பங்ைகள ைவனமாை நதர்வு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.

விண்ைப்பம் சவற்றிைரமாை ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பின்னர், சதரிவு செய்யப்பட்ட விருப்பங்ைகள
5

மாற்றம் செய்யநவா, திருத்தம் செய்யநவா இயலாது.

விண்ைப்பதாரர், விண்ைப்பதாரர்ைளின் தன் விவரப்பக்ைத்தின் Application History-ல்
நதான்றும் தைவல்ைகளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்ைட்டைச் ெலுகை இதுவகர எத்தகன
முகறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது

6

என்பகத

தங்ைளின்

சொந்தநலன்

கவத்துக்சைாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
ைட்டைச்ெலுகை

நைாரி

விண்ைப்பிக்ைப்பட்டவிண்ைப்பமானது

ைருதிைைக்கிட்டு

(விண்ைப்பிக்ைப்பட்ட

பதவிைகளப் சபாருட்படுத்தாமல்) விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு அனுமதிக்ைப்பட்ட சமாத்த இலவெ
7

வாய்ப்புைளின் எண்ணிக்கையிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குகறக்ைப்பட்டதாைக் ைருதப்படும்.

அனுமதிக்ைப்பட்ட அதிைபட்ெ இலவெவாய்ப்புைகள சபற்றுக்சைாண்ட விண்ைப்பதாரர் /

நதர்வுக்ைட்டைச் ெலுகைகய சபறவிரும்பாத விண்ைப்பதாரர் / நதர்வுக்ைட்டைச் ெலுகைக்கு
தகுதியற்ற விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்ைட்டைச் ெலுகை சதாடர்பான நைள்விக்கு எதிராை
“இல்கல”

என்ற

விருப்பத்திகன

சதரிவு

செய்யநவண்டும்.

அவ்விண்ைப்பதாரர்

நிர்ையிக்ைப்பட்ட நதர்வுக்ைட்டைம் செலுத்தும்முகற மூலம் நதகவயான ைட்டைத்திகன
8

பின்னர் செலுத்தலாம்.
விண்ைப்பதாரர்

நிர்ையிக்ைப்பட்ட

நதர்வுக்ைட்டைத்துடன்

குறித்த

நநரத்திற்குள்

விண்ைப்பத்திகன ெமர்ப்பிக்ைவில்கலசயன்றால், விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறைப்
பின்பற்றியப் பிைகு நிராைரிக்ைப்படும்.
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(த லும் ததர்வுக் கட்டணச் சலுறக மதொடர்பொன விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதொரர்களுக்கொன
அறிவுறரகள் பத்தி 6-ஐக் கொண்க)

7. நதர்வுக் ைட்டைம் செலுத்தும் முகற

 நதர்வுக் ைட்டைம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு மட்டும்) இகையவழியில் (இகைய வங்கி,
பற்று அட்கட, ைடன் அட்கட) விண்ணப்பிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட இறுதிநொளிற்குள் செலுத்த
நவண்டும்.

 விண்ைப்பதாரர்ைள் நெகவக் ைட்டைமும் நெர்த்து செலுத்த நவண்டும்.
 விண்ைப்பதாரர்ைளின் ைட்டைச் ெலுகைக்ைான

தகுதியின்

அடிப்பகடயில்தான்

நதர்வுக்ைட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு சபற முடியும்.

 இகையவழியில் நதர்வுக் ைட்டைம் செலுத்தாமல், நநரடியாை செலுத்தும் வகரவு
ைாநொகல / அஞ்ெலை ைாநொகல நபான்றகவ ஏற்றுக்சைாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தகைய
விண்ைப்பங்ைள் நிராைரிக்ைப்படும்.

 நதர்வுக் ைட்டைச் ெலுகை நைாரும் விண்ைப்பதாரர்ைகளத் தவிர ஏற்ைனநவ நிரந்தர பதிவு
செய்த விண்ைப்பதாரர்ைள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்ைப்பட்ட நதர்வுக் ைட்டைத்கத செலுத்த
நவண்டும். நிரந்தரப் பதிவு முகறயில் பதிவு செய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்ைள் நிரந்தர பதிவு
முகறயில் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து
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வருட ைாலத்திற்கு பதிவுக் ைட்டைம்

செலுத்துவதற்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்ைப்படும்.
இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய நதர்வுக் ைட்டைமாை ைருதப்படமாட்டாது.
(நதர்வு ைட்டைம் சதாடர்பாை “ விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைளில்” பத்தி – 2(V) ஐ
ைாண்ை).

8. ெலுகைைள்
(i)

ஆதிதிராவிடர்,

ஆதிதிராவிடர்

(அருந்ததியர்),

பட்டியல்

பழங்குடியினர்,

மிைவும்

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்மரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட
இசுலாமிய

வகுப்பினர்,

ஆதரவற்ற

விதகவ,

முன்னாள்

இராணுவத்தினர்,

நிர்ையிக்ைப்பட்ட குகறபாடுகடய மாற்றுத் திறனாளிைள் மற்றும் பிற வகையிகனச்
ொர்ந்தவர்ைளுக்ைான வயது / தகுதி மற்றும் ைட்டைச் ெலுகைைள் குறித்த விவரங்ைள்
“விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள்” பத்தி 3(D),5 & 6 ஐக் ைாண்ை.
(ii) நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுகைகய நைாரும் விண்ைப்பதாரர்ைள் அதற்குரிய

ஆதாரங்ைகள நதர்வாகையம் நைாரும்நபாது ெமர்ப்பிக்ை நவண்டும். ெமர்ப்பிக்ைத்
தவறினால் உரிய வழிமுறைகறைப் பின்பற்றியப் பிைகு விண்ைப்பம் நிராைரிக்ைப்படும்.
குறிப்பு:
முன்னாள்

இராணுவத்தினர்,

நதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டு விட்டால்,

ஏநதனும்
பின்னர், நவறு

ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு
எந்த

இராணுவத்தினர் என்ற ெலுகைகய நைார முடியாது.

நியமன நிைழ்வுைளிலும்

முன்னாள்

(தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்ைள் (பணி

முகறகமைள் ெட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு)

8

9. நதர்வுத்திட்டம்(சைாள்குறி வகை மற்றும் நநர்முைத் நதர்வு:பாடம்

ைால அளவு

அதிைபட்ெ மதிப்சபண்ைள்

சதரிவிற்குத் தகுதி சபற
குகறந்தபட்ெ மதிப்சபண்ைள்
ஆ.தி., ஆ.தி(அ),

“ஏகனநயார்”

ப.ப., மி.பி.வ./சீ.ம.,
பி.வ.( மு.தவிர)
மற்றும்பி.வ.(மு)
i)தாள் I

3

(200 வினொக்கள்)

மணி நநரம்

300

பின்வரும் பாடப்பிரிவுைகள உள்ளடக்கிய ஒரு
தாள்

(முதுநிகல பட்டப்படிப்பு தரம்)
(பாடக்குறியீடு-367)
கூட்டுறவு

-100 வினொக்கள்

வணிைவியல் - 60 வினொக்கள்
ைைக்கியல் -40 வினொக்கள்
ii)தாள் II

குறிப்பு:

பகுதி –அ

1. பகுதி ‘அ’விற்கொன

ைட்டாயத் தமிழ் சமாழி தகுதித் நதர்வு (10ம் வகுப்புத்

குறைந்தபட்ச

தரம் )(100 வினாக்ைள்/ 150 மதிப்சபண்ைள்)

திப்மபண்கள் – 60 (150ல்
40%)
2. தொள் –II ன் பகுதி ‘அ’வில்
மபறும் திப்மபண்கள் தர
நிர்ணயத்திற்கு

153

204

கணக்கில் எடுத்துக்
மகொள்ைப்பட ொட்டொது.
3

பகுதி-ஆ
சபாது அறிவு (100 வினாக்ைள்)

மணி நநரம்

குறியீட்டு எண்.003

150*

(சபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்)
75 வினாக்ைள்
திறனாய்வுத் நதர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்)
(25 வினாக்ைள்)
iii) நநர்முைத் நதர்வு மற்றும் ஆவைங்ைள்

60

சமாத்தம்

510

குறிப்பு:

(i) தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குறைந்தபட்ச திப்மபண் மபற்ைொல் ட்டுத ததர்வர்களின் தொள் I
ற்றும் தொள் II இல் பகுதி ‘ஆ’வின் விறடத்தொட்கள் திப்பீடு மசய்யப்படும்.
(ii) தொள் –I

ற்றும் தொள் II இல் பகுதி’ஆ’வில் மபறும் திப்மபண்கள் ட்டும் தர நிர்ணயத்திற்கு

கணக்கில் எடுத்துக் மகொள்ைப்படும்.
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(iii) தாள் I-ற்ைான வினாத்தாள் ஆங்கிலத்தில்

மட்டும் அகமக்ைப்படும். தாள் II பகுதி

‘ஆ’விற்ைான வினாத்தாள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அகமக்ைப்படும்.
(iv) நதர்வாகையத்தால் நடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுைளுக்கு ஆஜராகும்நபாது பின்பற்ற
நவண்டிய வழிமுகறைள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்ைளின் விதிமுகறயில் பத்தி 17ஐ ைாண்ை.
(v) நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்ைளுக்ைான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்கையின் பிற்நெர்க்கை II –ல் உள்ளது.

10. சதரிவுசெய்யும் முகற
சதரிவு இரண்டு நிகலைகள உகடயது. 1. எழுத்துத் நதர்வு 2. நநர்ைாைல் நதர்வு அகமந்த
வாய்சமாழித் நதர்வு. இறுதி சதரிவானது விண்ைப்பதாரர்ைள் எழுத்துத் நதர்விலும், வாய்சமாழித்
நதர்விலும் நெர்த்து சபற்ற சமாத்த

மதிப்சபண்ைள், பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி

ஆகியவற்றின்

அடிப்பகடயில் நமற்சைாள்ளப்படும். விண்ைப்பதாரர் எழுத்துத் நதர்வின் அகனத்து பாடங்ைளிலும்
வாய்சமாழித் நதர்விலும் ைலந்துசைாள்வது ைட்டாயமாகும்.

எழுத்துத் நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு

பாடத்தில் நதர்வு எழுதாத (எழுத தவறி இருந்தாலும்) / வொய்ம ொழித் நதர்வில் ைலந்த சைாள்ளாத
விண்ைப்பதாரர் அத்சதரிவிற்ைான குகறந்தபட்ெ மதிப்சபண்ைகள சபற்றிருந்தாலும் கூட சதரிவு
செய்யப்பட தகுதியானவராை ைருதப்படமாட்டார்.“விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள்” பத்தி 18(B)
ஐக் ைாண்ை.

11. நதர்வு கமயங்ைள்
எழுத்துத் நதர்வு சென்கன (0101) நதர்வு கமயத்தில் மட்டுநம நகடசபறும்.
குறிப்பு:

விண்ைப்பதாரர்ைள் நதர்வு எழுதுவதற்கும்/ ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்புக்கும்/ நநர்முைத் நதர்விற்கும்

/ ைலந்தாய்விற்கும் தங்ைளது சொந்த செலவில் வரநவண்டும்.
12. அ) பணி விவரங்ைள்

விண்ைப்பதாரர், இகைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்நபாது, இந்திய அரசின் அல்லது
இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநில அரசின் பணியில் அல்லது

உள்ளாட்சி அகமப்புைள் அல்லது

பல்ைகலக்ைழைங்ைள் அல்லது இந்திய அரசின் அல்லது இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநில அரசின்
அதிைாரத்தின் கீழ் அகமக்ைப்பட்டிருக்கும் அரசு ொர்புள்ள நிறுவனங்ைள் அல்லது சபாதுத்துகற
நிறுவனங்ைளில் நிரந்தரப் பணியில் அல்லது தற்ைாலிைப் பணியில் இருப்பின், தங்ைளது பணி குறித்த
விவரத்திகன நதர்வாகையத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும்.விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த
உண்கமகயமகறக்கும் பட்ெத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறைப் பின்பற்றியப் பிைகு
நிராைரிக்ைப்படும். விண்ைப்பதாரர் நைாரும் பட்ெத்தில் உரிய நநரத்தில் தறடயின்ற ச் ொன்றிதகழ
ெமர்ப்பிக்ை நவண்டும். .“விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள்” பத்தி 14(P) ஐக் ைாண்ை.
ஆ) குற்றவியல் வழக்குைள் / ஒழுங்கு நடவடிக்கைைள் சதாடர்பான உறுதிசமாழி

(i) இகைய வழி விண்ைப்பத்தில் நிலுகவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு நடவடிக்கைைள் பற்றி
சதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர்ைள், அது சதாடர்பான முதல் தைவல் அறிக்கையின் நைகல / குற்றக்
குறிப்பாகையின் நைகல (நநர்வுக்நைற்ப) ைண்டிப்பாைப் பதிநவற்றம் / ெமர்ப்பிக்ை நவண்டும்.
நைாரும்சபாழுது நமற்ைண்ட ஆவைங்ைகளெமர்ப்பிக்ைத் தவறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் உரிய
வழிமுறைகறைப் பின்பற்றியப் பிைகு நிராைரிக்ைப்படும்.
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(ii)விண்ைப்பதாரர்ைள், தங்ைள் மீதான குற்றவியல் நடவடிக்கைைளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு

நடவடிக்கைைளில் தண்டகை விதிக்ைப்பட்டது சதாடர்பாை தங்ைளது இகைய வழி விண்ைப்பத்தில்
சதரிவிப்பதுடன்,

நைாரும்நபாது

சதாடர்புகடய

நீதிமன்ற

ஆகை

அல்லது

ஒழுங்கு

நடவடிக்கையிலிருந்து விடுவிக்ைப்பட்ட ஆகையிகனபதிநவற்றம் / ெமர்ப்பிக்ை நவண்டும்.
நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள ெமர்ப்பிக்ைத் தவறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுறைகறைப்
பின்பற்றியப் பிைகு நிராைரிக்ைப்படும்.
(iii)

தகடயின்கமச்

ொன்றிதகழெமர்ப்பித்த

விண்ைப்பத்திகனெமர்ப்பித்த

பிறநைா,

பிறநைா

நியமனம்

அல்லது

சதாடர்பான

இகைய

பணிைள்

வழி

முழுகமயாை

நிகறவகடவதற்கு முன் வகர உள்ள சதரிவு பணிைளின் எந்த ஒரு நிகலயின் நபாதும்
விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏநதனும் குற்றவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாநலா / ஒழுங்கு நடவடிக்கை
எடுக்ைப்பட்டிருந்தாநலா,
நதர்வாகையத்தால்

அவர்

குற்றத்தீர்ப்பு

ஆவைங்ைகளப்

/

தண்டகை

பதிநவற்றம்

/

ஏதும்

ெமர்ப்பிக்ைக்

சபற்றிருந்தாநலா,

நைாரும்

நிகலயில்,

விண்ைப்பதாரர்ைள் அது குறித்த உண்கமவிவரங்ைகள, நதர்வாகையத்திற்குத் சதரிவித்தல்
நவண்டும்.

நமலும்,

இந்த

அறிவுகரயிகனைகடபிடிக்ைத்

தவறினால்

அத்தகைய

விண்ைப்பதாரர்ைளுகடய விண்ைப்பம் நதர்வாகையத்தால் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றியப்
பிறகு இரத்து செய்யப்பட்டு, ஓராண்டுக்கு நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி கவக்ைப்படுவர்.
(விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள் 14 (S) உள்ளவாறு )
நமற்கூறிய அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீறப்பட்டால் அவர்ைளது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகளப்
பின்பற்றிய பிறகுநிராைரிக்ைப்படும்.

13. சபாதுவான தைவல்ைள்
A) இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்.

B) (i) தமிழ்வழிக் ைல்வி மூலம் படித்த நபர்ைளுக்கு, மாநிலத்தின் கீழ் உள்ள பணிைளில்
முன்னுரிகம அடிப்பகடயில் நியமனம் செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)ல்சொல்லப்படுவதாவது:

தமிழ்வழியில் படித்த நபர் என்றால், மாநிலத்தில் நநரடி நியமனத்தின் வாயிலாை

நிரப்பப்படும் பதவிைளுக்ைான சிறப்பு விதிைளில் பரிந்துகரக்ைப்பட்ட ைல்வித்தகுதிவகர
தமிழ்வழியில் படித்தவராவார்.
(ii)

தமிழ்வழியில்

ைல்வி

பயின்றதற்ைான

உரிகமநைாரும்

விண்ைப்பதாரர்ைள்,

அதற்ைான ொன்றாவைமாை, பத்தாம்வகுப்பு, பன்னிரண்டாம்வகுப்பு மாற்றுச் ொன்றிதழ் /
தற்ைாலிைச்ொன்றிதழ்

/பட்டச்

ொன்றிதழ்

/

மதிப்சபண்பட்டியல்

/

நிர்ையிக்ைப்பட்டைல்வித் தகுதியிகன விண்ைப்பதாரர் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார்
என

பதிவுசெய்யப்பட்டு,

நிறுவனங்ைளிடமிருந்து

குழுமம்

அல்லது

சபறப்பட்ட

பல்ைகலக்ைழைம்

அல்லது

ைல்வி

பட்டச் ொன்றிதழ் / பட்டநமற்படிப்புச்

ொன்றிதழிகன பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும்.

(iii) விண்ைப்பதாரர்ைள், நிர்ையிக்ைப்பட்ட ைல்வித்தகுதி வகரக்கும் அகனத்துக்ைல்வித்

தகுதியிகனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான ொன்றுைகள
ைட்டாயம் பதிநவற்ற / ெமர்ப்பிக்ைநவண்டும்.

11
உதாரைம்:ஒரு பதவிக்கு பட்டப்படிப்பு நிர்ையிக்ைப்பட்ட ைல்வித்தகுதியாை இருப்பின், விண்ைப்பதாரர்
பத்தாம்வகுப்பு,

நமல்நிகலக்ைல்வி

மற்றும்

பட்டப்படிப்பிகன

ைட்டாயம்

தமிழ்வழியில்

பயின்றிருக்ை நவண்டும்.
ஒரு

பதவிக்கு

பட்டநமற்படிப்பு

நிர்ையிக்ைப்பட்ட

ைல்வித்

தகுதியாை

இருப்பின்,

விண்ைப்பதாரர் பத்தாம்வகுப்பு, நமல்நிகலக்ைல்வி, பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்டநமற்படிப்பிகன
ைட்டாயம் தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்ை நவண்டும்.
(iv) தமிழ்வழியில் ைல்வி பயின்றதற்ைான ொன்றாவைம் எதுவும் இல்கலசயனில், ைல்வி

நிறுவனத்தின் பதிவாளர் / முதல்வர் / தகலகமயாசிரியர் / நதர்வுக்ைட்டுப்பாட்டு
அலுவலரிடமிருந்து
படிவத்தில்,

விண்ைப்பதாரர்ைளின்

நிர்ையிக்ைப்பட்ட

விதிமுகறைளில்

ைல்வித்தகுதி

வகரயிலான

ைல்வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதகழப் சபற்று ெமர்ப்பிக்ை நவண்டும்.

குறிப்பிட்டுள்ள
ஒவ்சவாரு

(v) நிர்ையிக்ைப்பட்ட ைல்வித்தகுதி வகரயிலான அகனத்து ைல்வித்தகுதிைகளயும்
தமிழ்வழிக் ைல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்ைான ஆதாரச்ொன்றிகன பதிநவற்ற /

ெமர்ப்பிக்ைத் தவறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகள பின்பற்றியப் பிறகு
நிராைரிக்ைப்படும்.

(vi) ஏநதனும் ஒரு பாடத்கத பகுதிநநரமாை படித்ததற்ைாைநவா / ஏநதனும் நதர்விகன

தனித்நதர்வராை எழுதியதற்ைாைநவா, தனியர் தமிழ்வழிக்ைல்வியில் பயின்றுள்ளார் என
ொன்றாவைம் ஏநதனும் ெமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்சைாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன்
விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகள பின்பற்றியப் பிறகு நிராைரிக்ைப்படும். (நமலும்
விவரங்ைளுக்கு “விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைளில் உள்ள பத்தி 14(R)ஐக்”
ைாண்ை)
C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாை மாண்பகம சென்கன உயர்நீதிமன்றம் மற்றும்

உயர்நீதிமன்ற மதுகரக் கிகளயில் ஏநதனும் வழக்குைள் நிலுகவயில் இருப்பின்,
அவற்றின் மீதான இறுதி ஆகைைளுக்குட்பட்டு தற்ைாலிைமாை சதரிவு செய்யப்படும்.
D) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்ைள் (பணி முகறகமைள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(இ)ல்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு

ஆதரவற்ற

விதகவ

மற்றும்

முன்னாள்

இராணுவத்தினருக்ைான இடஒதுக்கீடு இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது.
E) நிர்ையிக்ைப்பட்டகுகறபாடுகடய மாற்றுத்திறனாளிைள் :-

அரொகை (நிகல) எண்.20, மாற்றுத்திறனாளிைள் நலத்(DAP3-2) துகற, நாள் 20.06.2018

மற்றும் அரொகை (நிகல) எண்.9, மாற்றுத்திறனாளிைள் நலத் (DAP3-2) துகற, நாள்
15.07.2020–ல் இப்பதவிக்கு கீழ்க்ைண்ட குகறபாடுைள் தகுதியானதாை அகடயாளம்

ைாைப்பட்டுள்ளது – கு.பா, கை.ைா.இ.கு, (ஒரு கை)(ஒரு ைால்), ைா.நை, செ.கு, சதா.நநா.கு,
கு.த, அ.வீ.பா, [கு.பா – குகறபார்கவ, கை.ைா.இ.கு (ஒரு கை)(ஒரு ைால்)– கை ைால் இயக்ைக்

குகறபாடு (ஒரு கை) (ஒரு ைால்) , ைா. நை – ைாது நைளாகம, செ.கு. – செவித்திறன்
குகறபாடு,. சதா.நநா.கு - சதாழுநநாயிலிருந்து குைமகடந்நதார், கு.த – குள்ளத் தன்கம,
அ.வீ.பா.-அமில வீச்சினால் பாதிக்ைப்பட்நடார்].

F) நிர்ையிக்ைப்பட்ட குகறபாடுகடய மாற்றுத்திறனாளிைள், மாற்றுத்திறனாளிைளுக்ைான
உரிகமைள்

விதி,

(Divyangjan), ெமூைநீதி

2017-ல்

(மாற்றுத்திறனாளிைளுக்குஅதிைாரமளித்தல்துகற

மற்றும் அதிைாரமளித்தல் அகமச்ெைம், இந்தியஅரசு)
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

கீழ்க்ைாணும்படிவத்தில்

அரொகை

(நிகல)

எண்.28,

மாற்றுத்திறனாளிைள் (DAP.3.1) நலத்துகற, நாள் 27.07.2018-ல் , வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ள

ொன்றிதழ் வழங்ைக்கூடிய தகுதிவாய்ந்த அலுவலரிடமிருந்து சபறப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிச்
ொன்றிதகழ

ெமர்ப்பிக்ைநவண்டும்.(விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான

14(M)ஐக் ைாண்ை).

விதிமுகறைள்

பத்தி

G) நநரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும் ைாலிப்பணியிடங்ைளில் குகறந்தபட்ெம் 30%

சபண்ைளுக்ைாை ஒதுக்கீட்டில் சதரிவு செய்யப்பட நதர்ச்சியும், தகுதியும் வாய்ந்த நபாதிய
சபண்

விண்ைப்பதாரர்ைள் கிகடக்ைப் சபறாவிடில், அவர்ைளுக்சைன ஒதுக்ைப்பட்ட

இடங்ைள் அநத வகுப்பினகர ொர்ந்த தகுதிவாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதாரர்ைகளக்
சைாண்டு நிரப்பப்படும்.(தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்ைள் (பணி முகறகமைள்) ெட்டம் 2016,
பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).
H) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிகம அடிப்பகடயில் அவர்ைளுக்சைன

ஒதுக்ைப்பட்ட இடங்ைளில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினர்ைளில் தகுதி வாய்ந்த
விண்ைப்பதாரர்ைள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதாரர்ைள், ஆதிதிராவிட வகுப்பினர்ைளுக்ைாை
ஒதுக்ைப்பட்ட

இடஒதுக்கீட்டிற்கும்

அருந்ததியர்ைளுக்சைன

மதிப்சபண்

ஒதுக்ைப்பட்ட

தரவரிகெப்படி

பணியிடங்ைளுக்கு

நிரப்பப்படுவர்.
தகுதிவாய்ந்த

விண்ைப்பதாரர்ைள் கிகடக்ைப்சபறாவிடில், அப்பணியிடங்ைள் பிற ஆதிதிராவிடர் வகுப்கபச்
ொர்ந்தவர்ைகளக்

சைாண்டு

நிரப்பப்படும்.

(தமிழ்நாடு

அரசுப்பணியாளர்ைள்

(பணி

முகறகமைள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).
I) இகையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்ைப்பட்ட நைாரிக்கைைளுக்ைான ஆவைச்

ொன்றுைகள நதர்வாகையம் நைட்கும் நநரத்தில் பதிநவற்ற / ெமர்ப்பிக்ை நவண்டும்.
விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்ைப்படாமல் பின்னர் நைாரப்படும் எந்தசவாரு மாற்றமும்,
நைாரிக்கையும் ஏற்றுக் சைாள்ளப்படாது. குறிப்பிட்ட ைாலநநரத்திற்குள் ஆவைங்ைகள
பதிநவற்ற/ ெமர்ப்பிக்ைத் தவறினால் உரிய வழிமுகறைகள பின்பற்றியப் பிறகு விண்ைப்பம்
நிராைரிக்ைப்படும்.
J) கீழ்க்ைாணும் உண்கமைகள மகறக்கும்பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்ைளின் விண்ைப்பம்

உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிராைரிக்ைப்படும் மற்றும் விண்ைப்பதாரர்ைள்
நதர்வாகையத்தால் நிரந்தரமாைநவா அல்லது தக்ைசதன ைருதப்படும் ைாலம் வகரயில்
விலக்கிகவக்ைப்படுவர். (i) முந்கதய நதர்வுைளில் ைலந்துசைாண்டது மற்றும் இலவெ
ெலுகைகய பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு அல்லது மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள்ள
நிறுவனங்ைள், உள்ளாட்சி மன்றங்ைள், சபாதுத் துகற நிறுவனங்ைள், ெட்டத்தின் வாயிலாை
நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்ைள், அரசுத் துகற ைழைங்ைள், பல்ைகலக்ைழைங்ைள் முதலியவற்றில்
முகறயாைநவா / தற்ைாலிைமாைநவா பணிபுரிந்து வருவது / பணிபுரிந்தது. (iii) குற்றவியல்
நிைழ்வுைள்,

கைதானது, குற்றங்ைளுக்ைான தண்டகன சபற்றது. (iv)

மத்திய அரசுப்

பணியாளர் நதர்வாகையம் / மாநில அரசுப் பணியாளர் நதர்வாகையங்ைளினால் நதர்வு
எழுதும் உரிகம இரத்து செய்யப்பட்டது அல்லது தகுதியற்றவராை அறிவிக்ைப்பட்டது.
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K) கைது செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்ைப்பட்டிருத்தல், நவகலக்கு ஆட்ைள் சதரிவு

செய்யும் ஏநதனும் ஒரு முைகமயினால் தகட / தகுதியின்கம செய்யப்பட்டிருத்தல்,
குற்ற நடவடிக்கை (அல்லது) ஏநதனும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை

சதாடங்ைப்பட்டிருத்தல்/

முடிவுற்றிருத்தல், கிளர்ச்சி (அல்லது) ஏநதனும் அரசியலகமப்பில் பங்நைற்று பாராளுமன்ற /
மாநில ெட்டெகப / உள்ளாட்சி நதர்தல்ைளில் பங்நைற்றல் ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புகடய
தைவல்ைகள, விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அெல் / ஆகை / அரொகை/ துகற
நடவடிக்கை

கைவிடப்பட்ட அரொகை அல்லது இதர ஆவைங்ைகள நதர்வாகைய

வகலதளத்தில் ொன்றிதழ்ைள் பதிநவற்றம் செய்யும் நபாது தவறாமல் ெமர்ப்பிக்ை நவண்டும்.
நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிைழ்வுைள் விண்ைப்பம் ெமர்ப்பித்த பின்னர், நியமனம் சபறும் ைாலம் வகர
எப்நபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாை நதர்வாகையத்திற்கு சதரிவிக்ைப்பட நவண்டும்.
தவறினால், தகுந்த தண்டகனக்குரிய நடவடிக்கைகயத் நதர்வாகையம் எடுக்கும்.
(விண்ணப்பதொரர்களுக்கொன விதிமுறைகள் பத்தி 12-ஐ கொண்க)
L)

இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தைவல்ைள்/ தகுதிக்ைான ைாரணிைளான வயது,

பாலினம்,வகுப்பு பிரிவுைள், ைல்வித் தகுதி, பயிற்று சமாழி, உடற் தகுதி நபான்ற அடிப்பகடத்
தகுதிைள் குறித்த தவறான தைவல் சைாண்ட விண்ைப்பங்ைளும் முழுகமயாை நிரப்பப்படாத
விண்ைப்பங்ைளும் உரிய வழிமுகறைகள பின்பற்றியப் பிறகு நிராைரிக்ைப்படும்.
M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி/ நியமனத்துக்ைான விண்ைப்பமாை ைருதப்பட

மாட்டாது.

விண்ைப்பதாரர்ைளால்

நிரந்தரப்பதிவில்

சபாதுவான

தைவல்ைள்

அளிக்ைப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்ைப்படும் விவரங்ைள் /
தைவல்ைள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு பரிசீலிக்ைப்படும். இந்த நியமனத்திற்ைான இகையவழி
விண்ைப்பத்தில் ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட நதகவயான விவரங்ைள் / தைவல்ைள் தவறானதாை அல்லது
முழுகம சபறாதகவயாை இருந்தால் அதற்கு நதர்வாகையம் சபாறுப்பாைாது.
N) திருநங்றககளின் வகுப்பு நிர்ையம்-:

i) எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்லாத திருநங்கை விண்ைப்பதாரர்ைள் தங்ைளது இகைய

வழி விண்ைப்பத்தில் அரொகை (நிகல) எண். 28, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிைவும்
பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர்மற்றும்சிறுபான்கமயினர்நலத்துகற,

நாள்

06.04.2015-ன்படி,

மிைவும்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிகனநயா அல்லது ஏகனநயார் பிரிவிகனநயா நதர்வு
செய்து சைாள்ளலாம்.

ii) ொதிச்ொன்றிதழ் கவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர்

வகுப்பிகனச்

ொர்ந்த

திருநங்கைைள்

ொர்ந்தவர்ைளாைநவ ைருதப்படுவர்.
iii)

ஆதிதிராவிடர்

/

விண்ைப்பதாரர்,

ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்)

/

அவர்ைளது

ெமூைத்திகனச்

பழங்குடியினர்

வகுப்கபத்தவிர

மற்றவகுப்பிகனச் ொர்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பகடயில் ொதிச்ொன்றிதழ் சபற்றுள்ள
திருநங்கை விண்ைப்பதாரர், அவருகடய வகுப்பு (class) அல்லது மிைவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புைளில், அவருக்கு ொதைமாை நதான்றுகின்ற ஒன்கற,
ஒருமுகறப் பதிவின் நபாநத நதர்வு செய்ய நவண்டும். அதன்பிறகு, வகுப்கப எப்சபாழுதும் மாற்ற

இயலாது. [திருநங்கைைள் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரொகை நிகல எண்.90, ெமூை நலம்

மற்றும் ெத்துைவுத் [sw8(2)] துகற, நாள். 22.12.2017
விதிமுகறைள் பத்தி 14F(vi)-(xi)ஐக் ைாண்ை]

ற்றும் விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான
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O) நவகலவாய்ப்பில் திருநங்கை விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான இட ஒதுக்கீடு:1.

திருநங்கை

விண்ைப்பதார்ைளில்

சபண்

என

தன்கன

அகடயாளப்படுத்திக்சைாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபண்ைளுக்ைான 30 ெதவிகிதம்
மற்றும் சபாதுப்பிரிவினருக்ைான 70 ெதவிகிதம் (ஆண் மற்றும் சபண்) ஆகிய
இரண்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் ைருதப்படுவர்.
2.

திருநங்கை விண்ைப்பதாரர்ைளில் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என
தன்கன அகடயாளப்படுத்திசைாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபாதுப்பிரிவினருக்ைான

3.

70 ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் சபண்) ைருதப்படுவர்.

தமிழ்நாடு திருநங்கைைள் நல வாரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட திருநங்கைைள் /
திருநங்கை

ஆண்

/

திருநங்கை

சபண்

ொன்றிதழ்

சைாண்ட

விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும்.
14. ஏகனய முக்கிய அறிவுகரைள்
அ) விண்ைப்பதாரர்ைள் நதர்விற்ைான தங்ைளுகடய தகுதிைகள உறுதி செய்தல்:-நதர்விற்கு

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாரர்ைள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுகரைகள நன்கு படித்த பின்னர் தாங்ைள்
அத்நதர்விற்ைான அகனத்துத் தகுதிைகளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி செய்து சைாள்ள
நவண்டும்.

எழுத்துத்நதர்வு

/

ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு / நநர்முைத்நதர்வு / ைலந்தாய்விற்கு

அனுமதிக்ைப்படுவது அல்லது சதரிவு செய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் தற்ைாலிைமாை விண்ைப்பதாரரின்
சபயர்

நெர்க்ைப்படுவதால்

மட்டுநம,

ஒருவிண்ைப்பதாரர்

பதவி

நியமனம்

சபற

உரிகம

அளிக்ைப்பட்டவராைமாட்டார். எனநவ, விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்லாநிகலைளிலும்

தற்ைாலிைமானது மற்றும் விண்ைப்பதாரரால் அளிக்ைப்பட்ட விவரங்ைள் தவறு என்றாநலா
நதர்வாகைய அறிவுகரைள் அல்லது விதிைள் மீறப்பட்டுள்ளன என்று ைண்டறியப்படும்பட்ெத்தில்,
எந்நிகலயிலும், சதரிந்சதடுக்ைப்பட்ட பின்னர் கூட உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றியப் பிறகு
விண்ைப்பத்கத

நிராைரிக்கும்

உரிகம

நதர்வாகையத்திற்கு

[விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைானவிதிமுகறைள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ளவாறு].
ஆ)

தகுதியுள்ள

விண்ைப்பதாரருக்கு,

நதர்வு

எழுதுவதற்ைான

உண்டு.

அனுமதிச்சீட்டுைள்,

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற நதர்வாகைய இகையதளத்தில் பதிநவற்றம்
செய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர் அவற்கற பதிவிறக்ைம் செய்து சைாள்ளநவண்டும். அனுமதிச்சீட்டு
தனியாை அஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர் நதர்வின் சபாழுது அனுமதிச்சீட்டில்
சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள ஒவ்சவாரு நிபந்தகனகயயும் ைட்டாயம் ைகடப்பிடிக்ை நவண்டும்..
[விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளவாறு].
இ) சதளிவுகரநவண்டுநவார், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாகைய அலுவலைத்திகன நநரில்

அல்லது 1800 419 0958 என்ற ைட்டைமில்லா சதாகலநபசி எண்ணின் மூலம், அகனத்து நவகல
நாட்ைளிலும் முற்பைல் 10.00 மணி முதல் பிற்பைல் 5.45 மணி வகரசதாடர்பு சைாள்ளலாம்.
[விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள்” பத்தி -2(V)–ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ல் உள்ளவாறு].
ஈ) விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான தைவல் பரிமாற்றம்:ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு/ வாய்சமாழித் நதர்வு /

ைலந்தாய்விற்ைான நாள் மற்றும் நநரம் குறித்த தைவல்ைள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு அஞ்ெல்
மூலமாை அனுப்பப்படமாட்டாது. இது குறித்த தைவல்ைள் நதர்வாகைய இகையதளத்தில்
சவளியிடப்படும். நமற்கூறிய தைவல் விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு

குறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல்

ஆகியவற்றின் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு சதரிவிக்ைப்படும்.

குறுஞ்செய்தி /

15
மின்னஞ்ெல் ஏநதனும் ைாரைங்ைளினால் சென்றகடயாமல் / கிகடக்ைப்சபறாமல் இருப்பின் அதற்கு
நதர்வாகையம் சபாறுப்பாைாது.
உ) விளம்பர அறிவிக்கை சவளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிைள் முழுவதுமாை முடிவுறாமல் தைவல்

அறியும் உரிகமச் ெட்டத்தின் கீழ் எவ்வித தைவலும் வழங்ைப்படமாட்டாது.
ஊ) கைப்நபசி மற்றும் இதர மின்னணு ொதனங்ைளுக்குத் தகட:

1)

விண்ைப்பதாரர்ைள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்ைப்பட்ட எழுது சபாருட்ைளான ைருப்பு
பந்துமுகன

நபனா

தவிர.மின்னணு

ொதனங்ைளானதரவி

(Blue

Tooth)

கைப்நபசி,

நிகனவூட்டு உள்ைட்டகமப்புக் குறிப்புைள் அடங்கிய கைக்ைடிைாரங்ைள் மற்றும் நமாதிரம்
அல்லது ஏகனய மின்னணு ொதனங்ைள், மின்னணு அல்லாத பதிவுக்ைருவிைள், புத்தைங்ைள்,
குறிப்புைள், கைப்கப வண்ை எழுது நைால், சபன்சில் புத்தைங்ைள், குறிப்புைள், தனித் தாள்ைள்,
ைணித மற்றும் வகரப்படக் ைருவிைள், மடக்கை அட்டவகை, படிசயடுக்ைப்பட்ட வகரபடம்,
ைாட்சி வில்கலைள், பாடப்புத்தைங்ைள் மற்றும் சபாதுக் குறிப்புத் தாட்ைள் மற்றும் பதிவுசெய்யும்
தனிக்ைருவிைளாைநவா நமாதிரம் அல்லது கைக்ைடிைாரத்தின் இகைப்பாைநவா சைாண்டுவரக்
கூடாது.
2) அவ்வாறான சபாருட்ைகள கவத்திருப்நபார் ைாைப்பட்டால் அவர்ைள் சதாடர்ந்து நதர்வு எழுத
அனுமதிக்ைப்பட மாட்டார்ைள். நமலும், அவர்ைளது விகடத்தாள் செல்லாததாக்ைப்படுவதுடன்
நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் கவக்ைப்படுவர். நதகவப்படின், அவ்விடத்திநலநய முழுச்
நொதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவர்.
3)

விண்ைப்பதாரர்ைள்

தங்ைள்

கைப்நபசி

உள்ளிட்ட

தகடசெய்யப்பட்ட

சபாருட்ைகள

நதர்வுக்கூடத்திற்கு சைாண்டுவர நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், அப்சபாருட்ைளின்
பாதுைாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயலாது எனவும் சதரிவித்துக் சைாள்ளப்படுகிறது.
(நமலும் விவரங்ைளுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள் 17 (E) ஐக் ைாண்ை)
எ)

விண்ைப்பதாரர்ைள் தங்ைளது வயது, ைல்வித்தகுதி, அனுபவம், ொதி மற்றும் உடற்குகறபாடு
சதாடர்பான ொன்றிதழ்ைள் மற்றும் ஏகனய ொன்றிதழ்ைகள நதர்வாகையம் குறிப்பிட்டு
நைாராத பட்ெத்தில் விண்ைப்பத்துடன் இகைத்து அனுப்பத் நதகவயில்கல. அகவ,
நதர்வாகையம்

நைாரும்

தருைத்தில்

தாக்ைல்

செய்யப்பட

நவண்டும்.

நதர்வுக்கு

விண்ைப்பிப்பவர்ைள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்ைப்பட அகனத்து தகுதிைகளயும் சபற்றவராை
இருத்தல்

நவண்டும்.

விண்ைப்பதாரர்ைளால்

சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

தைவல்ைகள

நதர்வாகையம் ஐயமறத் சதரிந்து சைாள்ளும்வகர அவர்ைளின் விண்ைப்பங்ைள் எழுத்துத்
நதர்விற்கு (அதாவது எல்லா நிகலைளிலும்)

தற்ைாலிைமாை ஏற்ைப்பட்டுள்ளதாைநவ

ைருதப்படும். விண்ைப்பதாரர் நதர்விற்கு முன்நபா அல்லது பின்னநரா நியமனத்திற்கு
நபாட்டியிடத் தகுதியற்றவர் என்று நதர்வாகையத்தால் ைண்டறியப்பட்டால், எந்நிகலயிலும்,
அதாவது சதரிந்சதடுக்ைப்பட்ட பின்னர் கூட உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றியப் பிறகு
விண்ைப்பத்கத நிராைரிக்கும் உரிகம உண்டு.

ஏ) சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள
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தைவல்ைள் தவறு எனக் ைண்டறியப்பட்டால், விண்ைப்பம் உரிய

வழிமுகறைகளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிராைரிக்ைப்படுவதுடன்

அவ்விண்ைப்பதாரர்ைள் மீது

தகுந்த நடவடிக்கை நமற்சைாள்ளவும் நநரிடும்.
ஐ) ஒழுங்கீனச் செயல்ைளுக்குத் தகட:

நதர்வு எழுதும் அகறயில் மற்ற விண்ைப்பதாரர்ைளுகடய விகடத்தாள்ைளிலிருந்து பார்த்து
எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத அனுமதித்தல் அல்லது நவறு ஏநதனும் முகறயற்ற உதவிைகளப் சபறநவா
அல்லது சபற முயற்சிக்ைநவா அல்லது அத்தகைய முகறயற்ற உதவிைகளத் தரநவா அல்லது தர
முயற்சிக்ைநவா கூடாது.
ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் நடந்து சைாள்ளும் முகற:

நதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தவறான நடவடிக்கையிநலா
(அல்லது) நதர்விகன சீர்குகலக்கும் நநாக்ைத்திநலா (அல்லது) நதர்வாகையத்தால் நதர்விகன
நடத்த

பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள

அலுவலர்

/

பணியாளர்ைகள

தாக்கும் முயற்சியிநலா

ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்ைளின் செயல்ைள் ைடுகமயான தவறாை
ைருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்ைள் தண்டகனக்கு உட்படுத்தப்படுவர்.
ஓ) விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைகள மீறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான

விதிமுகறைள் பத்தி 17(E)ன்படி அல்லது நதர்வாகையம் சபாருத்தமானசதனக் ைருதும் தண்டகன
விதிக்ைப்படும்.
ஔ) சைாள்குறி வகைத் நதர்விற்ைான உத்நதெ விகடைள் நதர்வு நகடசபற்ற நாளிலிருந்து 3
நாட்ைளுக்குள்

நதர்வாகைய

இகையதளத்தில்

சவளியிடப்படும்

நதர்வாகையத்தால்

சவளியிடப்படும் சைாள்குறிவகைத் நதர்விற்ைான உத்நதெ விகடைள் சதாடர்பாை முகறயீடு செய்ய

நவண்டுமானால் நதர்வாகைய இகையதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற
ொளரத்கதப் பயன்படுத்தி முகறயீடு செய்யலாம் (Result – >Answer keys)
விண்ைப்பதாரர்ைள்

சைாள்குறிவகைத்

நதர்விற்ைான

உத்நதெ

விகடைள்

நதர்வாகையத்தால் சவளியிடப்பட்ட 7 நாட்ைளுக்குள் இகையவழி வாயிலாை மட்டுநம முகறயீடு
செய்யநவண்டும்.

அஞ்ெல் வழியாைநவா அல்லது

மின்னஞ்ெல் வழியாைநவா சபறப்படும்

முகறயீடுைள் ஏற்ைப்படமாட்டாது.
உத்நதெ விகடைகள முகறயீடு செய்வதற்ைான அறிவுகரைள் மற்றும் வழிமுகறைள்
நதர்வாகைய இகையதளத்திநலநய வழங்ைப்பட்டுள்ளது. நமலும் முகறயீடு செய்ய இகையவழி
மூலமாைநவா அல்லது நவறுவழியாைநவா வழங்ைப்பட்டுள்ள ைால அவைாெம் முடிவுற்ற நிகலயில்
சபறப்படும் எவ்வித முகறயீடுைளும் பரிசீலிக்ைப்படமாட்டாது.
இகையவழியில்

உத்நதெ

விகடைகள

முகறயீடு

செய்வதற்கு

உரிய

நநரத்தில்

ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட நவண்டுநைாளானது ஒவ்சவாரு பாடத்திற்சைன வல்லுநர்ைகள சைாண்ட
குழுவிற்கு பரிந்துகரக்ைப்படும்.

நமலும், வல்லுநர் குழுவின் பரிந்துகரயின் அடிப்பகடயில்,

இறுதியான விகடைள் முடிவு செய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் விகடத்தாள் மதிப்பீடு செய்யும் பணியானது
சதாடங்ைப்படும்.
சதரிவுப் பணிைள் முடிவகடயும் வகர இறுதியான விகடைகள நதர்வாகையம் சவளியிடாது.
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நதர்வு நகடமுகறைள் முழுவதும் நிகறவகடந்த பின்னர், அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த
விண்ைப்பதாரர் அகனவருகடய விவரங்ைளும் நதர்வாகைய இகையதளத்தில் சவளியிடப்படும்.
[நமலும் விவரங்ைளுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள் பத்தி (17(D)(V) – (XIII)ஐக் ைாண்ை)
15. விண்ைப்பிக்கும் முகற

1.

விண்ைப்பதாரர்ைள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதர்வாகையத்தின்
இகையதளங்ைள் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பிக்ை நவண்டும்.

2.

எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூலம்ஒருமுகறப்பதிவு
எனப்படும்

நிரந்தரப்பதிவு

(OTR)

மற்றும்

தன்விவரப்பக்ைம்

(Dashboard)

ஆகியன

ைட்டாயமாகும். விண்ைப்பதாரர்ைள் நிரந்தர பதிவு மூலம் பதிவுக்ைட்டைமாை ரூ.150/- ஐ
செலுத்தி, பதிவு செய்து சைாள்ள நவண்டும். ஒருமுகறப்பதிவு, பதிவு செய்த நாள் முதல்
ஐந்தாண்டுைள் வகர நகடமுகறயிலிருக்கும், தங்ைளுக்குரிய ஒரு முகறப் பதிவு ைைக்கு
(One Time Registration ID) மற்றும் ைடவுச் சொல் மூலமாை மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்ைள்
தங்ைள் விண்ைப்பங்ைகள ெமர்ப்பிக்ை நவண்டும்.
3.

ஒருமுகறப்பதிவில்

பதிநவற்றம்செய்ய,

விண்ைப்பதாரர்ைள்

தங்ைளது

புகைப்படம்,

கைசயாப்பம் ஆகியவற்கற CD/DVD/Pen drive நபான்ற ஏநதனும் ஒன்றில் பதிவு செய்து
தயாராை கவத்திருக்ை நவண்டும்.
4.

ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுகறப் பதிவுக் ைைக்கை (One Time
Registration ID) உருவாக்ை அனுமதியில்கல.

5.

விண்ைப்பதாரர்ைள்

தங்ைளுக்குரிய

தனித்துவமான

பதிவுக்ைைக்கு

மற்றும்

ைடவுச்சொல்கலப் பயன்படுத்தி ஏற்ைனநவ பதிவிட்ட தங்ைளது விவரங்ைகள பார்கவயிடவும்,
புதுப்பிக்ைவும் செய்யலாம். தங்ைளது ஒருமுகறப் பதிவு , ைடவு சொல்லிகன நவறு நபரிடநமா
(அ) முைவர்ைளிடநமா பகிர்ந்து சைாள்ள கூடாது.
6.

ஒருமுகறப்பதிவு

என்பது

எந்தசவாரு

பதவிக்ைான

விண்ைப்பம்

அல்ல.

இது

விண்ைப்பதாரர்ைளின் விவரங்ைகளப் சபற்று அவர்ைளுக்கு தன்விவரப் பக்ைம் ஒன்றிகன
உருவாக்ை மட்டுநம பயன்படும். எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்ை விரும்பும்
விண்ைப்பதாரர்ைள்,

அறிவிக்கையில்

“Apply” என்ற உள்ளீடு வழிநய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற்றும் ைடவுச்சொல்
ஆகியவற்கற உள்ளீடு செய்து விண்ைப்பிக்ை நவண்டும்.
7.

விண்ைப்பதாரர்ைள் தாங்ைள் விண்ைப்பிக்ை விரும்பும் பதவியின் சபயகர சதரிவு செய்ய
நவண்டும்.

8.

புகைப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்ைள் மற்றும் கைசயாப்பம் இல்லாமல் அனுப்பப்படும்
இகையவழி விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகள பின்பற்றியப் பிறகு நிராைரிக்ைப்படும்.

9.

இகையவழி விண்ைப்பத்தில் சில தளங்ைள் திருத்த இயலாது. எனநவ, விண்ைப்பதாரர்ைள்
மிகுந்த

ைவனத்துடன்

விவரங்ைகளப்

பதிவு

செய்யுமாறு

அறிவுறுத்தப்படுகிறார்ைள்.

இகையவழியில் ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட விண்ைப்பத்தில், விண்ைப்பதாரர்ைளின் விவரங்ைள்
இறுதியானகவயாைக் ைருதப்படும். இகையவழி விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பின்பு

திருத்தம்

நைாரி
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நதர்வாகையத்தில்

சபறப்படும்

எந்தசவாரு

நைாரிக்கையும்

பரிசீலிக்ைப்படமாட்டாது.
10. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு

அ) விண்ைப்பத்கத இகைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்ைள் PDF முகறயில் தங்ைள்
விண்ைப்பத்கத அச்சிட / நெமிக்ை முடியும்.
ஆ) விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு விண்ைப்ப நைல் நதகவப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு மற்றும் ைடவுச்
சொல்கல பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சைாள்ளலாம் / பதிவிறக்ைமும் செய்து சைாள்ளலாம்.
இ) இகையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்லது நவறு எந்தவிதமான ஆதார ஆவைங்ைகளயும்
நதர்வாகையத்திற்கு அனுப்ப நவண்டாம். விண்ைப்பதாரர்ைள், நதர்வுக்குப்பின் அடுத்த ைட்ட
சதரிவிற்கு வரும் சபாழுது மட்டுநம விண்ைப்பம் மற்றும் ொன்றிதழ்ைள் ெரிபார்க்ைப்படும்.
(விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவாறு)
16.ஆவைங்ைள் பதிநவற்றம்
விண்ைப்பதார்ைளால் இகையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்ைப்பட்ட விவரங்ைகள
உரிகம நைாரல்ைகள உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை ொன்றிதழ் /ஆவைங்ைகள நதர்வாகையம் நைாரும்
நநரத்தில் பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். உரிய நநரத்தில் ொன்றிதழ்ைகள பதிநவற்றம் செய்யப்படாத
விண்ைப்பதாரர்ைளின்
நிராைரிக்ைப்படும்.

விண்ைப்பமானது

உரிய

வழிமுகறைகள

பின்பற்றியப்

பிறகு

(விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள்” பத்தி -13 –ல் உள்ளவாறு)

17. விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிப்பதற்ைான இறுதி நாள்
இகையவழி மூலம் 21.02.2022 அன்று இரவு 11.59 மணி வகர விண்ைப்பிக்ைலாம். பின்னர் அச்நெகவ
நிறுத்தப்படும்.

(நமலும் கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு நதர்வாகையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைகள”
நதர்வாகையத்தின் இகையதள முைவரியான www.tnpsc.gov.in-ல் ைாைலாம்)

மசயலொைர்
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மறுப்பு (DISCLAIMER)

இகைக்ைல்வி
மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
இகைக்ைல்வி

தகுதிக்ைான

அரொகைைள்

அறிவிக்கையின்

பிற்நெர்க்கை-II-ல்

எனினும் விண்ைப்பதாரர்ைள் இத்நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபாது

தகுதிக்ைான

அரொகைைள்

இத்நதர்விற்ைான

விளம்பர

அறிவிக்கை

சவளியிடப்பட்ட நாளிநலா அல்லது அதற்கு முன்நபா இகைக்ைல்வி ஏநதனும் இருப்பின் அது
குறித்த தைவகல விண்ைப்பத்தில் சதரிவித்தும், நமலும் ொன்றிதழ்ைள் பதிநவற்றம் செய்யும் நபாது
அவ்வரொகைைகளயும்

நெர்த்து

ெமர்ப்பிக்ை

நவண்டும்.

இவ்வாறு

செய்யத்

தவறினால்

விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றியப் பிறகு நிராைரிக்ைப்படும்.
இத்நதர்வின் விளம்பர அறிவிக்கை நாளிற்கு பின்பு சவளியிடப்பட்ட இகைக்ைல்வி தகுதிக்ைான
அரொகைைள் ஏற்றுக்சைாள்ளப்படமாட்டாது.

மசயலொைர்
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பிற் சேர்க்கக - I
G.Os / Government letters relating to equivalence of qualification for the
post of Assistant Director of Co-operative Audit
Sl.
Degree
Equivalence Degree
G.O
No
1.
M.Com *
M.Com., Post Graduate Degree G.O.(Ms) No. 64,
under open University System of Personnel
the Madurai Kamaraj University Administrative
recognized
as
equivalent
to and
Reforms(R),
M.Com.,
dated 02.02.1996.
Master of Labour Management
G.O.Ms.No.70,
awarded by Madras University as Personnel
equivalent to M.Com.,
Administrative
and
Reforms(R)
Department,
dated
19.04.1999.
M.Com., Multi branch degree
G.O.(1D)
No.29,
Higher Education
courses awarded by Bharathiar
(K2)
University as equivalent to
Department,
dated
M.Com
04.03.2013
M.Com.,
with Computer
Applications,
M.Com., (Information
Technology)
M.Com., (Finance and Cost
Accounting)
M.Com (Finance and Control)
1.M.Com.,(Financial Management),
M.Com., (Banking Management)
awarded by Bharathidasan
University as equivalent to M.Com.
2.M.Com.,(Computer Application)
Awarded by
Bharathidasan
University
as equivalent to
M.Com.
1. M.Com., (Computer
Application) equivalent to
M.Com
2. M.Com., Computer Application
equivalent to M.Com., / Periyar
University
3. M.Com.,
(Corporate
Finance)
equivalent
to
M.com
/
Bharthidasan University

G.O.(Ms.)
No.30,
Higher Education(K2)
Department, dated
04.03.2013.

G.O.(Ms)No.72,
Higher
Education
(K2)
Department, dated
30.04.2013.
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4. M.Sc., Finance and Computer
Applications equivalent to M.Com.,
M.I.B equivalent to M.Com.,
Bharathiar University.
The following
Programmes
awarded by
University of
Madras as equivalent to M.Com.,
1. M.Com(Trade
&
Services)
2. M.Com
(Business
Systems)
3. M.Com (Trade and
Development)
4. M.Com
(International
Business)
5. M.Com
(International
Business and Finance)
6. M.Com
(Accounting
Finance)
The
following
programmes
awarded by Annamalai University
those who have passed their
Bachelor degree in corresponding
subjects
under
10+2+3
or
11+1+3 as equivalent to M.Com
degree
1. M.Com (Entrepreneurship)
2. M.Com
(Banking
and
Insurance Management –
English and Tamil Medium)
3. M.Com
(Computer
Applications)
4. M.Com
(Accounting
and
Finance)
5. M.Com
(Education
Management)
6. M.Com (Marketing)
7. M.Com (Co-operative
Management – English &
Tamil Medium)

G.O.(1D) No.270,
Higher Education (K2)
Department, dated
31.12.2013

G.O.(Ms) No.27,
Higher
Education
(k2)
Department,
dated 13.02.2014.
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1. M.Com Finance awarded by
Avinashilingam Institute for
Home Science and Higher
Education
for
Women
Coimbatore is equivalent to
M.Com (General)
2. M.Com
(International
Banking)
on-campus
programme
awarded
by
Annamalai
Univeristy
is
equivalent
to
M.Com.,
(General)
3. M.Com
(Computer
Application)
awarded
by
Arulmigu
Kalasalingam
College of Arts & Science,
Krishnan Koil affiliated to
Madurai Kamaraj University
is equal to M.Com
1. M.Com
with
Computer
Application
awarded
by
Alagappa
University
as
equivalent to M.Com.
2. M.Com (Finance) awarded by
Madurai Kamaraj University as
equivalent to M.Com.

G.O.(Ms) No.112,
Higher
Education
(k2)
Department,
dated 18.07.2014.

1. M.Com., (Finance & Accounting)
awarded
by
Bharathiar
University as equivalent to
M.Com.,
2. M.Com., (Finance & Computer
Application)
awarded
by
Bharathiar
University
as
equivalent to M.Com.,

G.O.(Ms) No.37,
Higher
Education
(K2)
Department,
dated 17.02.2016.

G.O.(Ms)No.72,
Higher
Education(K2)
Department, dated
20.04.2015.
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1.M.Com.,
(Business
Intelligence)
awarded
by
Annamalai
University
as
equivalent to M.Com.,
2.M.Com (Accounting Information
System) awarded by Annamalai
University as equivalent to
M.Com.,
3.M.Com., (Internationl Business
Banking & Insurance) awarded
by Annamalai University as
equivalent to M.Com.,
4.M.Com., (Internationl Business
Banking) awarded by Annamalai
University as equivalent to
M.Com.,
5.M.Com., (Financial Services)
awarded
by
Annamalai
University as equivalent to
M.Com.,
6.M.Com.,
5 year Integrated
(with
Optional 1.Accounting
Information
System
2.
International Business Banking
and Insurance 3. Co-operative
Management 4. Accounting and
Finance
5.
International
Business
and
Banking
6.
International Banking) awarded
by
Annamalai University as
equivalent to M.Com.,
7.M.Com.,
(Business
Studies)
awarded
by
Annamalai
University as equivalent to
M.Com.,
M.Com., (C.A.) awarded by Periyar
University as
equivalent to
M.Com.,

G.O.(Ms)No.266,
Higher Education
(K2)Department,
dated 29.11.2019

G.O.(Ms)No.268,
Higher Education
(K2)Department,
dated 29.11.2019

M.Com.,(Business
Finance) G.O.(Ms)No.185,
awarded by Pondicherry University Higher Education
as equivalent to M.Com.,
(K2)Department,
dated 15.12.2020

24

Note:

1. Master of Finance and Control
awarded
by
Bharathiyar
University as equivalent to
M.Com.,
2. M.Com., (Finance and Control)
(Distance
Education
Mode)
awarded
by
Alagappa
University as equivalent to
M.Com.,
3.

G.O.(Ms).No.259,
Higher Education
(K1) Department,
dated 21.12.2021

* Candidates possessing qualification specified in Column-II with Co-operation
as one of the subject are eligible to apply.
2

M.Com., and Higher
Diploma in
Co-operative
Managements

M.Com with
Co-operation.

Higher

Diploma

in G.O.(Ms)No.72,
Finance (Cooperative Audit)
Department, dated
12.03.2013.

3

M.Com.,
without 1. B.A.,Co-operation with M.Com.,
Co-operation
plus 2. M.Com.,
Co-operative
Higher Diploma in
Management
Co-operation
3. M.Com.,
with
Diploma
in
Co-operation

4

M.A.,Co-operation

5

M.Com.,Co-operative
Management

G.O.(Ms)No.72,
Finance (Cooperative Audit)
Department, dated
12.03.2013.

M.A.,Co-operative Management

M.A.,Co-operation

G.O.(Ms)No.72,
Finance (Cooperative Audit)
Department, dated
12.03.2013.
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பிற் சேர்க்கக – II
SYLLABUS FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR OF CO-OPERATIVE AUDIT

PAPER-I
(Post Graduate Degree Standard)

Code No:367
UNIT-I: THEORY AND DEVELOPMENT OF COOPERATION
Concept- Evolution of Cooperation– Different Cooperative Thoughts – ICA
Principles
–
Cooperative
Movement
in
India
–
Pre
and
Post
Era- Recommendations of Various Committees of Cooperation- Features of
plan periods.
UNIT-II: COOPERATIVE BANKING IN INDIA
Concept – Evolution and Functions of Credit and Non-Credit Cooperatives
(Primary, District, Apex level Institutions) - National level – RBI, NABARD,
NAFCUBs, NAFED, NDDB, VITTAL and COSMOS - Cooperative Banking
Regulation Act.
UNIT-III: COOPERATIVE LEGISLATION AND ADMINISTRATION
Cooperative legal frame work in India – Tamil Nadu Cooperative societies Act,
1983 and Rules 1988 – Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 – Features
of Cooperative management – Cooperative Administration set-up -Functional
Areas of Cooperative management – Role of Registrar - Board of Directors members.

UNIT-IV: COOPERATIVE ACCOUNTS AND AUDIT
Cooperative Account keeping –Double entry book keeping systems –Day
book–ledger- Different types of cash books – Statement of Receipts and
Payments – Balance
sheet – Net profit Distribution - Nature and scope of
audit- Kinds of cooperative audit- Audit programme - Verification and
Valuation of various books of accounts – Duties and Responsibilities of
Cooperative Auditor- Audit defects- Cooperative Audit set-up and
Administrative set-up.
UNIT-V: COOPERATIVE RESEARCH, EDUCATION AND MIS
Concept of Research – Research design and methodology – Collection of dataAnalysis and Interpretation – Report writing – Cooperative Education and
Training (NCUI, NCCT, NCCE and ICM) - Role of Cooperative Union - Process of
MIS - MS office - E-filling system in Cooperatives.
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UNIT VI: FUNCTIONAL MANAGEMENT
Management: Definition of Management – Principles of Management –
Functions of Management (POSDCORB).
Human Resource Management: Role and Functions of Human Resource
Management – Performance Evaluation Tools: Balance Score Card, Six Sigma,
360 degree appraisal and SWOT Analysis.
Financial Management: Goals of Financial Management – Decisions of
Financial Management – Capital Structure – Cost of Capital – Capital Budgeting
– Working Capital Management – Risk and Return.
Marketing Management: Functions of Marketing – Marketing Mix – New
Product Development- Product Lifecycle – Pricing Policies- Promotional
Strategies – Channels of Distribution – Digital Marketing.
UNIT VII: LEGAL FRAMEWORK OF BUSINESS
(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

Indian Companies (Amendment) Act, 2013 – Promotion – Formation
and
related
procedures
–Types
of
Companies
–
Winding-up.
Indian Contract Act, 1872 – Essential Elements of a valid Contract.
Indian Partnership (Amendment) Act, 2019 – Limited Liability
Partnership (LLP) Act, 2008.
Industrial Laws: Factories Act, 1948 – Employees State Insurance
Act, 1948 – Payment of Bonus Act, 1965 – Payment of Gratuity
Act,1972.
Negotiable Instrument Act, 1881.

UNIT VIII: AUDITING AND TAXATION
Auditing: Auditing of different types of undertakings – Education, Hospitals,
Banks, Trusts, Clubs, Municipalities – Government Department Audit – Audit
Report – Computer Aided Auditing Tools (CAAT).
Direct Taxation: Scope of total Incomes – Heads of Incomes and
computation of Taxable Incomes under various heads – Assessment of incometax of Individual, Firms and Companies.
GST and Customs Act: Types of GST – Rates of GST – Input Tax Credit –
Reverse Charge Mechanism (RCM) – Payment of Taxes.
Customs Act, 1962: Imported goods – Levy of custom duty – Exemptions from
custom duty – Baggage Rules.
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UNIT IX: FINANCIAL AND CORPORATE ACCOUNTING
Financial Accounting: Concepts and conventions of Accounting – Accounting
Standards – GAAP – IAS – IFRS – Indian AS – Bank Reconciliation Statement –
Accounting for non-profit organisations – Branch and Departmental Accounts –
Depreciation and Insurance claims – Recent developments in accounting –
Social Accounting – Forensic accounting – Computerised Accounting with
TALLY – IFHRMS.
Corporate Accounting: Presentation of Financial Statements as per
Schedule-III of companies Act, 2013 – Statement of Profit/ Loss, Balance
sheet and Cash Flow Statement – Accounts of Banking, Electricity and
Insurance companies – Human Resource Accounting – Inflation Accounting.
UNIT X: COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING
Cost Accounting: Nature and scope – Cost centre and profit centre –
Preparation of cost sheet – Tender and quotations – Applications of Costing –
Operating Costing, Contract Costing, Job Costing, Batch Costing and Process
Costing – Activity Based Costing – JIT system.
Management Accounting: Meaning and Significance – Analysis and
Interpretation of Financial Statements – Ratio Analysis – Cash flow Statements
– Budgets and Budgetary Control – Marginal Costing – CVP Analysis – BEP –
Applications of Marginal Costing – Variance Analysis – Material, Labour,
Overheads, Sales and Profits.
*****
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PAPER -II
Part-A
கட்டாத் தமிழ்மாழித் தகுதித் ததர்விற்கான பாடத் திட்டம்
(மகாள்குறி வினாவிற்கான தலயப்புகள் )
பத்தாம் லகுப்புத் தம்
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

பிரித்மதழுதுதல் / தேர்த்மதழுதுதல்.
திர்ச்மோல்லய டுத்மதழுதுதல்.
மபாருந்தாச் மோல்லயக் கண்டறிதல்.
பிலறதிருத்தம் (i) ேந்திப்பிலறல நீக்குதல்

(ii) புப்பிலறகள், லழுவுச் மோற்கலர

நீக்குதல் / பிமமாழிச் மோற்கலர நீக்குதல்.
ஆங்கியச் மோல்லுக்கு தோன தமிழ்ச் மோல்லய அறிதல்.
ஒலி ற்றும் மபாருள் தலறுபாடறிந்து ேரிான மபாருலரறிதல்.
ஒரு மபாருள் தரும் பய மோற்கள்.
தலர்ச்மோல்லயத் ததர்வு மேய்தல்.
தலர்ச்மோல்லயக் மகாடுத்து / விலனமுற்று, விலனமச்ேம், விலனாயலையும் மபர் ,
மதாழிற்மபல / உருலாக்கல்.
அகலரிலேப்படி மோற்கலர சீர் மேய்தல்.
மோற்கலர ஒழுங்குப்படுத்தி மோற்மமாடாக்குதல்.
இரு விலனகளின் மபாருள் தலறுபாடு அறிதல்.
(.கா.) குவிந்து-குவித்து
விலடக்தகற்ம வினாலலத் ததர்ந்மதடுத்தல்.
வ்லலக லாக்கிம் னக் கண்மடழுதுதல்

- தன்விலன, பிமவிலன, மேய்விலன,

மேப்பாட்டு விலன லாக்கிங்கலரக் கண்மடழுதுதல்.
உலலால் விரக்கப்மபறும் மபாருத்தான மபாருலரத் ததர்ந்மதழுதுதல்
அலுலல் ோர்ந்த மோற்கள் (கலயச்மோல்)
விலட லலககள்.
பிமமாழிச் மோற்களுக்கு இலைான தமிழ்ச் மோற்கலரக் கண்டறிதல் (.கா.) தகால்டு
பிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி.
ஊர்ப் மபர்களின் ரூஉலல ழுதுக (.கா.) தஞ்ோவூர் – தஞ்லே
நிறுத்தற் குறிகலர அறிதல்.
தபச்சுலறக்கு, ழுத்துலறக்கு (லாான் – லருகிமான்).
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22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

மோற்கலர இலைத்து புதி மோல் உருலாக்கல்.
மபாருத்தான காயம் அலத்தல்
(இமந்தகாயம், நிகழ்காயம், திர்காயம்).
ேரிான வினாச்மோல்லயத் ததர்ந்மதடு.
ேரிான இலைப்புச் மோல்
(னதல, மனனில், ஆலகால், அதனால், அதுதபாய).
அலடப்புக்குள் உள்ர மோல்லயத் தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க.
இருமபாருள் தருக.
குறில் – மேடில் ாற்மம், மபாருள் தலறுபாடு.
கூற்று, காைம் – ேரிா? தலமா?
கலயச் மோற்கலர அறிதல் :.கா. – Artificial Intelligence – மேற்லகநுண்ைறிவு

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

Super Computer – மீத்திமன் கணினி
மபாருத்தான மபாருலரத் மதரிவு மேய்தல்
மோற்களின் கூட்டுப் மபர்கள் (.கா.) புல் –புற்கள்
ேரிான மதாடலத் ததர்ந்மதடுத்தல்
பிலறதிருத்துதல் (ஒரு-ஓர்)
மோல் – மபாருள் – மபாருத்துக
ஒருல-பன்லபிலற
பத்தியிலிருந்து வினாவிற்கான ேரிான விலடலத் ததர்ந்மதடு.
*********
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PAPER-II
Part-B
GENERAL STUDIES (DEGREE STANDARD)
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)

(v)

Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms,
Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene,
Human diseases.
Environment and Ecology.

UNIT-II: CURRENT EVENTS
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
(i)

(iii)

awareness and General administration - Welfare oriented
Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery
Systems.
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
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.
(i)

(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)
(ii)

Constitution of India - Preamble to the Constitution - Salient
features of the Constitution - Union, State and Union Territory.
Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, Directive
Principles of State Policy.

(iv)

Union Executive, Union legislature – State Executive,
State Legislature – Local governments, Panchayat Raj.
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.

(iii)
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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
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.
(i)

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)

(ii)

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.
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)
(ii)

Simplification – Percentage - Highest Common Factor (HCF) Lowest Common Multiple (LCM).
Ratio and Proportion.

Simple interest - Compound interest - Area - Volume - Time
and Work.
(iv) Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - Alpha
numeric Reasoning – Number Series.
(iii)

******

34

பிற் சேர்க்கக - 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 notconsider this a disqualification of the employment he/she seeks.
His/Her age is according to his / her own statement ________ years and by
appearanceabout ___ / ___ years.
I/We also certify that he/she has marks of Small Pox/ Vaccination.

Chest measurement inInches

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:

35
The candidate must make the statement required below prior to his / her Medical
Examination and must sign the declaration appended thereto.His attention is
speciallydirected to the warning contained in the notebelow:1. State your name in full:
2. State your age and birth place:
3. (a) Have you ever had small pox, intermittent
or any other fever, enlargement or suppuration of
glands spitting of blood, asthma, inflammation of
lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism,
appendicitis?
OR
(b) any other disease or accident requiring confinement
to bed and medical or surgical treatment?
4. When, where your last vaccinated
5. Have you or any of your near relations been
afflicted with consumption, serefula gout,
asthma, fits, epilepsy or insanity?
6. Have you suffered from any form of nervousness
due to over work or any other cause?
7. Furnish the following particulars concerning your family:

Father's age, if living
and state of health

Father's age at
death
and cause of death

(1)

(2)

Mother's age, if
living
and state of health

Mother's age at
death
and cause of death

(1)

(2)

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

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

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

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

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

36
பிற்சேர்க்கை – IV
தெரிவுமுகை குறித்ெ உத்செே ைால அட்டவகை
வ.எண்

நிைழ்வு

ைால வரிகே

1.

எழுத்துத் செர்வு முடிவு தவளியீடு

ஜுன் 2022

2.

ோன்றிெழ் ேரிபார்ப்பிற்கு ோன்றிெழ் பதிசவற்ைம்

ஜுன் 2022

3.

ோன்றிெழ் ேரிபார்ப்பு

ஜுன் 2022

4.

சேர்முைத் செர்வு

ஜுகல 2022

5.

ைலந்ொய்வு

ஜுகல 2022

தேயலாளர்

