தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாகையம்
விளம்பர எண். 613
அறிவிக்கை எண்: 10/2022

நாள்: 04.04.2022

ஒருங் கிணைந்த பபொறியியல் பைிகளில் அடங் கிய பதவிகளுக்கொன
கொலிப்பைியிடங் களில்
நதர ்விற் கு

03.05.2022

நநரடி

அன்று

நியமனம்

வணர

பெய் வதற் கொன

இணைய

வழி

எழுத்துத்

மூலம்

மட்டுநம

விை்ைப்பங் கள் வரநவற் கப்படுகின்றன.
எச ்சரிக்கக


தேர ்வாகையே்தின் தேரிவுகள் அகனே்தும் விை்ைப்போரரின் ேர வரிகசப்படிதய
தமற் தகாள் ளப்படுகின்றன.



தபாய் யான

வாக்குறுதிககளச ்

தசால் லி,

ேவறான

வழியில்

தவகல

வாங் கிே்

ேருவோகக் கூறும் இகைே்ேரகர ்களிைம் விை்ைப்போரர ்கள் மிகவும் கவனமாக
இருக்குமாறு எச ்சரிக்கப்படுகின்றனர.்


இது தபான்ற ேவறான மற்றும்

தேர ்கமயற் றவர ்களால்

விை
் ைப்போரர ்களுக்கு

ஏற் படும் எவ் விே இழப்புக்கும் தேர ்வாகையம் எே்ேவிேே்திலும் தபாறுப்பாகாது.


இகையவழி

விை்ைப்பே்தில்

விை்ைப்போரதர

முழுப்

குறிப்பிைப்படும்
தபாறுப்பாவார.்

அகனே்துே்

ேகவல் களுக்கும்

விை்ைப்போரர,்

தேர ்விற் கு

இகையவழியில்

விை
் ைப்பிக்கும் தபாழுது, ஏதேனும் ேவறு ஏற் படின், ோங் கள்

விை்ைப்பிே்ே

இகையச ்தசகவ

கமயங் ககளதயா,

தபாதுச ்

தசகவ

கமயங் ககளதயா குற் றம் சாை்ைக் கூைாது.


விை்ைப்போரர ்
அவர ்களால்

இகையவழி

அளிக்கப்படும்

விை
் ைப்பே்திகன

ேகவல் கள்

/

உரிகம

சமர ்பிக்கும் தபாழுதே,

தகாரல் கலுக்கு

ஆோரமான

அகனே்து சான்றிேழ் ககளயும் / ஆவைங் ககளயும் கை்ைாயம் பதிதவற் றம் தசய் ய
தவை
் டும் .
பதிதவற் றம்

விை்ைப்போரர ்
தசய் யாமல்

தேகவயான

விை்ைப்பம்

சான்றிேழ் ககள

சமர ்பிக்கப்பைவில் கல

/

ஆவைங் ககள
என்பகே

உறுதி

தசய் து தகாள் ள தவை
் டும் . [பிற் சேர்க்கக-Vஐக் காண
் க].

ஒரு முகற பதிவு:
விை்ைப்பதொரர ்கள் பதிவுக்கட்டைமொக ரூ.150/-ஐ (ரூபொய் நூற்று ஐம் பது மட்டும் )
பெலுத்தி தங் களது அடிப்பணட விவரங் கணள இகையவழி நிரந்தரப்பதிவு மூலமொக (OTR)
கட்டொயமொக பதிவு பெய் து பகொள் ள நவை
் டும் . இந்த நிரந்தர பதிவு முணறயில் பதிவு பெய் த
விை்ைப்பங் கள் பதிவு பெய் த நொளிலிருந்து 5 வருட கொலங் களுக்கு பெல் லத்தக்கதொகும் .
அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்ணதெ ் பெலுத்தி புதுப்பித்துக் பகொள் ள நவை
் டும் .
நிரந்தர பதிவொனது எந்த ஒரு பதவிக்கொன விை்ைப்பமொக கருதப்படமொட்டொது. தமலும்
விவரங் களுக்கு “விை்ைப்போரர ்களுக்கான அறிவுகரகள் ” பே்தி-2-ஐ காை
் க.

2
1. பணியிடங் கள் பற் றிய விவரங் கள் :

பதவியின் பபயர்

தானியங்கிப் பபாறியாளர்,
(தமாட்டார் வாைன பராமரிப்புத் துகற)
(பதவி குறியீட்டு எண்– 1788)

இளநிலை மின் ஆய்வாளர்(பதவி
குறியீட்டு எண்– 1666)

உதவி பபாறியாளர் (தவளாண்கம
பபாறியியல்)

(பதவி குறியீட்டு எண் - 1667)
உதவி பபாறியாளர்

(பநடுஞ்சாகைத் துகற)

(பதவி குறியீட்டு எண்– 1788)
உதவி இயக்குநர் (த ாழிைகப்

பாதுகாப்பு மற்றும் சுகா ாரத் துலை)
(பதவி குறியீட்டு எண்– 1664)

பணியின் பபயர் மற்றும்

ைாலிப் பணியிடங்ைளின்

பணிக்குறியீட்டு எண்

எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு பபாதுப் பணி
(குறியீட்டு எண்: 035)

தமிழ்நாடு மின் ஆய்வுத்
துகற (குறியீட்டு எண்:
011)

தமிழ்நாடு தவளாண்கம
பபாறியியல் பணி

#பதாழில் நுட்ப உதவியாளர்

(பதவி குறியீட்டு எண் – 2027)
உதவி பபாறியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி
மற்றும் ஊராட்சித் துலை)

8

66

ரூ. 37700138500

தமிழ்நாடு

(மாற்றி

பநடுஞ்சாகைப்

பபாறியியல் பணி

33

(குறியீட்டு எண்: 011)
தமிழ்நாடு

த ாழிற்சாலைப் பணி

18

(குறியீட்டு எண்: 011)

1* மு.க ொ
பி.ப (கபொது) (கெ.தி.கு)
தமிழ்நாடு பபாறியியல்

பணி (குறியீட்டு எண்: 011)

(பதவி குறியீட்டு எண்– 3656)
(பதவி குறியீட்டு எண்– 2026)

(மாற்றி அகமக்ைப்பட்ட

( நிகை - 20)

( பபாதுப்பணித் துகற)
முதைாள்

( நிகை - 22)

4

(குறியீட்டு எண்: 011)

( நீர்வளத் துகற)

உதவி பபாறியாளர்

Rs.56100 205700

சம்பள முகற)

உதவி பபாறியாளர்
(பதவி குறியீட்டு எண்– 3656)

சம்பள ஏற்ற முகற

1* மு.க ொ
பி.ப (கபொது) (கெ.தி.கு)
+307

தமிழ்நாடு தமாட்டார்

7

நிகைப் பணி (குறியீட்டு

11

வாைன பராமரிப்பு சார்
எண்: 051)

தமிழ்நாடு ஊராட்சி
வளர்ச்சிப் பணி (குறியீட்டு

93

எண்: 011)

Note:- #மு ைாள் ப விக்கு ஊட்டு வலகப் ப வி த ாழில் நுட்ப உ வியாளர் ப வி ஆகும்.
(*முன்தகாைரப்பை்ை காலிப் பைியிைங் கள் )

அகமக்ைப்பட்ட
சம்பள முகற)

3

ேமிழ் ோடு அரசு சை்ைம் 14/2022 ன்படி, பல் தவறு வாரியங் களில் உள் ள பேவிகள்

பதவியின் பபயர்

உதவி பபாறியாளர்

பணியின் பபயர் மற்றும்

ைாலிப் பணியிடங்ைளின்

பணிக்குறியீட்டு எண்

எண்ணிக்கை

மிழ் நாடு குடிலசமாற்று

( மிழ் நாடு நகர்ப்புர வாழ்விட

வாரியப் பணி(குறியீட்டு

மமம்பாட்டு வாரியம்)

64**

எண்: 111)

தசன்லை தபருநகர்

உதவி பபாறியாளர்

வளர்ச்சிக் குழுமம்

(தசன்லை தபருநகர் வளர்ச்சிக்

தபாறியியல் பணி

குழுமம் ) (பதவி குறியீட்டு எண்– 3232)

சம்பள ஏற்ற முகற

Rs.37700138500
( நிகை - 20)

(மாற்றி
13

(குறியீட்டு எண்: 113)

அகமக்ைப்பட்ட
சம்பள முகற)

**தமற் குறிப்பிை்ை

பைியிைங் கள் அரசாகை (ேிகல) எை்.6, இகளஞர ் ேலன் மற்றும்
விகளயாை்டு தமம் பாை்டுே் (எஸ்1) துகற, ோள் 20.02.2019-இன் படி ேகுதி வாய் ே்ே விகளயாை்டு
வீரர ்களுக்காக ஒதுக்கப்பை்ை 3% பைியிைங் ககள ேவிர ்ே்து அறிவிக்கப்பை்டுள் ளது.

குறிப்பு:
குறிப்பிை்டு
தசால் லபை்டிருே்ோலன்றி
அறிவிக்கபை்ை
காலிப்பைியிைங் களின்
எை
் ைிக்கக தோரயமானோகும் [விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி
11-A-ஐ காண
் க].

2. காலிப் பணியிடங் களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் :
இைஒதுக்கீை்டிற் கான விதிகள் இே்தேரிவிற் கு தபாருே்தும் .

1

1

4

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)

ஆ.தி (பெொது)

பமொத்தம்

1
பி.வ (பெொது)

பெொது.பி.(பெ)

1

தானியங்கிப் பபாறியாளர் பதவிக் ொன தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்: 04

1

1

1

1

1

1

1

1

8

பெொது.பி.(பெ)

பி.வ (பெொது) தவக

பெொது.பி.(பெ)

பி.வ(மு)(பெொது)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)
தவக

ஆ.தி (பெொது)

ஆ.தி (பெ)

பமொத்தம்

இளநிலை மின் ஆய்வாளர் பதவிக் ொன தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்: 8

2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1

பெொது.பி.(பெ)

பி.வ (பெொது)

பி.வ (பெொது) தவக

பி.வ (பெொது) பெ.தி.கு

பி.வ (பெ)தவக

பி.வ(மு)(பெொது)தவக

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது) தவக

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)

ஆ.தி (பெொது)

ஆ.தி (அ)பெ)தவக
18

1

பெொது.பி.(பெொது) தவக

பமொத்தம்

3

பெொது.பி.(பெொது)

5
1

பி.வ (பெொது)
பி.வ (பெொது) தவக

2
3
1

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)
ஆ.தி (பெொது)
ஆ.தி (பெொது)தவக

33

1

ெ.ெ(பெொது)தவக
பமொத்தம்

1

ஆ.தி (அ)பெ)

2

1

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)
தவக

ஆ.தி (பெ)

3

1

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)

பி.வ(மு)(பெொதுதவக

2

1

பெொது.பி.(பெ) பெ.தி.கு

பி.வ (பெ)

2

2

பெொது.பி.(பெொது) தவக
பெொது.பி.(பெ)

5

பெொது.பி.(பெொது)

2
1

பி.வ (பெொது) தவக
பி.வ (பெொது) கொ.நக/பெ.தி.கு

* உதவி பபாறியாளர் ( நீர்வளத் துகற) பதவிக் ொன முன்க ொணர்வு பணியிடம்: பி.ப.(கபொது)கெ.தி.கு -1
1
4
1
1
1

ஆ.தி (பெொது)தவக
ஆ.தி (பெ)
ஆ.தி(அ) (பெொது)
ஆ.தி(அ) (பெொது)தவக
ெ.ெ(பெ)தவக

66

6

ஆ.தி (பெொது)

பமொத்தம்

1

3

1

3

5

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)தவக

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது) கு.ெொ

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)தவக

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)

1

1

பி.வ(மு)(பெொது)
பி.வ(மு)(பெ)

2

பி.வ (பெ) தவக

3

9

பி.வ (பெொது)

பி.வ (பெ)

1

5

1

3

10

பெொது.பி.(பெ)தவக

பெொது.பி.(பெ)

பெொது.பி.(பெொது)
கக.கொ.இ.கு/பதொ.
ந ொ.கு/கு.த/அ.வீ.ெொ

பெொது.பி.(பெொது) தவக

பெொது.பி.(பெொது)

4

உதவி பபாறியாளர் (தவளாண்கம பபாறியியல்) பதவிக் ொன தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்: 66

உதவி பபாறியாளர் (பநடுஞ்சாகைத் துகற) பதவிக் ொன தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்: 33

உதவி இயக்குநர் (த ாழிைகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகா ாரத் துலை) பதவிக் ொன தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்: 18

1
1
1
1
1
1
1
7

பெொது.பி.(பெொது)

பெொது.பி.(பெொது) தவக

பி.வ (பெொது)

பி.வ (பெொது) தவக

பி.வ (பெ)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)

ஆ.தி (பெ)

பமொத்தம்

முதலொள் பதவிக் ொன தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்: 7
1
9
4
1

4
1
1
3
2
1

ஆ.தி (பெ)
ஆ.தி (பெ)தவக
ஆ.தி (பெ)பெ.தி.கு
ஆ.தி(அ) (பெொது)
ஆ.தி(அ) (பெொது)தவக
ஆ.தி(அ) (பெொது)
கக.கொ.இ.கு(ஒ.கக,ஒ.கொ)
கு.த /அ.வீ.ெொ
ஆ.தி(அ) (பெ)
ெ.ெ (பெொது)
ெ.ெ(பெ)தவக

307

1

ஆ.தி (பெொது)
கக.கொ.இ.கு(ஒ.கக,ஒ.கொ)கு.
ஆ.தி (பெொது)பெ.தி.கு
த/அ.வீ.ெொ

பமொத்தம்

7

24

ஆ.தி (பெொது)தவக

ஆ.தி (பெொது)

4

பி.வ(மு)(பெொது)

5
1

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)தவக
மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)பெ.தி.கு

12

1

8

35

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)
மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)தவக
மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)பெ.தி.கு
மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)

1

3

1

பி.வ(மு)(பெ)தவக

பி.வ(மு)(பெ)

பி.வ(மு)(பெொது)
கக.கொ.இ.கு(ஒ.கக,ஒ.கொ)கு.த/அ.வீ.ெொ

2

1

பி.வ (பெ)
கக.கொ.இ.கு(ஒ.கக,ஒ.கொ)கு.த/அ.வீ.ெொ

பி.வ(மு)(பெொது)தவக

5

18

பி.வ (பெ)தவக

பி.வ (பெ)

1

11

பி.வ (பெொது) தவக
பி.வ (பெொது)
கக.கொ.இ.கு(ஒ.கக,ஒ.கொ)கு.த/அ.வீ.ெொ

45

1

6

21

2

14

50

பி.வ (பெொது)

பெொது.பி.(பெ)
கக.கொ.இ.கு(ஒ.கக,ஒ.கொ)கு.த/அ.வீ.ெொ

பெொது.பி.(பெ)தவக

பெொது.பி.(பெ)

பெொது.பி.(பெொது)பெ.தி.கு

பெொது.பி.(பெொது) தவக

பெொது.பி.(பெொது)

5

*உதவி பபாறியாளர் (பபாதுப்பணித்துகற)
முன்க ொணர்வு பணியிடம்: பி.ப.(கபொது)கெ.தி.கு -1
தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்: 307

2
1

பெொது.பி.(பெ)

பெொது.பி.(பெ)தவக

2
1
1
5
3
1
2
1
5
1
3
1
1
1

பி.வ (பெ) தவக

பி.வ (மு)(பெொது)

பி.வ (மு)(பெ)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)தவக

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது) பெ.தி.கு

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ) தவக

ஆ.தி (பெொது)

ஆ.தி (பெொது)தவக

ஆ.தி (பெ)

ஆ.தி(அ) (பெொது)

ஆ.தி(அ) (பெொ) தவக

ெ.ெ.(பெ)தவக
64

4

பி.வ (பெ)

பமொத்தம்

2

பி.வ (பெொது)தவக

10

1

பெொது.பி (பெொது)
(கக.கொ.இகு)(ஒ.கக /ஒ.கொ) /
(பதொ.ந ொ.கு /கு.த/ அ.வீ.ெொ)

பி.வ (பெொது)

3

10

பெொது.பி.(பெொது) தவக

பெொது.பி.(பெொது)

8
1
3

ஆ.தி (பெொது)
ஆ.தி (பெொது)தவக
ஆ.தி (பெ)

1
1

ஆ.தி(அ) (பெொது)தவக
ெ.ெ(பெ)தவக

93

1

ஆ.தி(அ) (பெொது)

பமொத்தம்

1

ஆ.தி (பெ)பெ.தி.கு

1

1

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)தவக

ஆ.தி (பெ)தவக

5

2

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)தவக
மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)

10

1

பி.வ(மு)(பெ)
மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)

1

1

1

பி.வ(மு)(பெொது)தவக

பி.வ(மு)(பெொது)

பி.வ (பெ) கக.கொ.இ.கு(ஒ.கக,ஒ.கொ)/அ.வீ.ெொ

2

5

பி.வ (பெ)
பி.வ (பெ)தவக

5

13

2

பி.வ (பெொது) தவக

பி.வ (பெொது)

பெொது.பி.(பெ)தவக

பெொது.பி.(பெ)
7

1

பெொது.பி (பெொது)
கக.கொ.இ.கு(ஒ.கக,ஒ.கொ)/அ.வீ.ெொ

1

4

14

பெொது.பி.(பெொது)பெ.தி.கு

பெொது.பி.(பெொது) தவக

பெொது.பி.(பெொது)

1
1

பி.வ (பெ)
பி.வ (மு)(பெொது)

1

ஆ.தி (பெொது)தவக

11

1

ஆ.தி (பெொது)

பமொத்தம்

1

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)

1

2

பி.வ (பெொது)

மி.பி.வ/சீ.ம ((பெொது)தவக

1

1

1

பெொது.பி.(பெ)

பெொது.பி.(பெொது)பெ.தி.கு

பெொது.பி.(பெொது)

6

பதாழில் நுட்ப உதவியாளர் பதவிக் ொன தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்: 11

உதவி பபாறியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துலை) பதவிக் ொன தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்: 93

உதவி பபாறியாளர் ( மிழ் நாடு நகர்ப்புர வாழ்விட மமம்பாட்டு வாரியம்) பதவிக் ொன தற்பபொததய
ொலிப்பணியிடம்:64

7

2

1

2

2

2

1

1

1

1

13

பெொது.பி.(பெொது)

பெொது.பி.(பெொது)
பெ.தி.கு

பெொது.பி.(பெ)

பி.வ (பெொது)

பி.வ (பெ)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெொது)

மி.பி.வ/சீ.ம (பெ)

ஆ.தி (பெொது) தவக

ஆ.தி(பெ)

பமொத்தம்

உதவி பபாறியாளர் (தசன்லை தபருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் ) பதவிக் ொன தற்பபொததய ொலிப்பணியிடம்:13

விரிவாக்ைம்:- பபாது.பி – பபாதுப்பிரிவு; பி.வ - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; பி.வ. (மு) - பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லீம்);
மி.பி.வ /சீ.ம - மிைவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் /சீர் மரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர்; ஆதி.(அ) - ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்);
ப.ப – பட்டியல் பழங்குடியினர்;
பபா- பபாது; பப- பபண்ைள்; த.வ.ை – தமிழ் வழிக் ைல்வி; கு.பா – குகறபார்கவ; கா.மக- காது மகளாலம; பச.தி.கு - பசவித் திறன்
குகறப்பாடு; கை.ைா.இ.கு – கை ைால் இயக்ைக் குகறபாடு;ஒ.லக –ஒரு லக; ஒ.கா-ஒரு கால்; இ.ைா- இரு ைால்; கு.த – குள்ளத்
தன்கம; அ.வீ.பா – அமிை வீச்சினால் பாதிக்ைப்பட்தடார்; த ா. மநா.கு- த ாழுமநாயிலிருந்து குணமலடந்ம ார்.

3. முக்கியமான நாட்கள் மற் றும் சநரம் :

அ
ஆ

அறிவிக்கை நாள்

04.04.2022

இகையதளம் மூைம் விண்ைப்பங்ைள்

03.05.2022

சமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி நாள்

எழுத்துத் ததர்வு நகடபபறும் நாள் மற்றும் தநரம்
தாள் – 1 பாடத் ாள் (பட்டப்படிப்புத் ரம்)

26.06.2022 09.30 மு.ப முதல் 12.30 பி. ப வகர.

தாள் – 2

பகுதி-அ- கட்டாய த் மிழ் தமாழித் குதித்
ம ர்வு (10ம் வகுப்புத் ரம்)

26.06.2022 2.00 பி. ப முதல் 05.00 பி. ப வகர

பகுதி-ஆ

பபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்)
குறிப் பு:
இத்நதர ்வின் பெயல் பொடுகளுக்கொன உத்நதெ கொலநிர ்ையம் பதொடர ்பொக பிற் சேர்க்ரக–
VI-ஐ கொை
் க.

8
4. தகுதிகள் :
(அ) வயது வரம் பு (01.07.2022 அன்றுள் ளபடி)
அதிகபட்ே வயது வரம் பு

வ.
எண
் .

1.

பதவியின் பபயர்

“ஏகனசயார்”
(அதாவது ஆ.தி.,
ஆ.தி(அ), ப.ப.,
மி.பி.வ., / சீ.ம.,
பி.வ.(இஅ)
மற்றும் பி.வ.(இ)
ஆகிய
வகுப் பிகனே்
ோராதவர்கள் )

ஆ.தி., ஆ.தி(அ),
ப.ப., மி.பி.வ., /
சீ.ம., பி.வ.(இஅ),
பி.வ.(இ) மற்றும்
அகனத்து
வகுப் பிகனே்
ோர்ந்த ஆ.வி.

உதவி பபாறியாளர்

(தவளாண்கம பபாறியியல்) ,
இளநிலை மின் ஆய்வாளர்,
உதவி பபாறியாளர்

(பநடுஞ்சாகைத் துகற)

உதவி இயக்குநர் (த ாழிைகப்
பாதுகாப்பு மற்றும் சுகா ாரத்

32* வயது

துலை), உதவி பபாறியாளர்
( நீர்வளத் துகற)

உதவி பபாறியாளர்

( பபாதுப்பணித் துகற), உதவி

அதிகபை்ச வயது

பபாறியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி
2.

3.

வரம் பு இல் கல

மற்றும் ஊராட்சித் துலை)
உதவி பபாறியாளர்

( மிழ் நாடு நகர்ப்புர வாழ்விட

32* வயது

தானியங்கி

37** வயது

மமம்பாட்டு வாரியம்)
முதைாள்,

பபாறியாளர்,
பதாழில்

நுட்ப

உதவியாளர் (தமாட்டார் வாைன
பராமரிப்புத் துகற)
4.

உதவி பபாறியாளர் (தசன்லை
தபருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் )

32* வயது

குறிப் பு:
i) அரோரண (நிரை) எண
் .91, மனிதவள சமைாண
் ரம (எஸ்) துரற, நாள் 13.09.2021-ன்
படி அதிகபட்ே வயது உே்ே வரம் பு
*30 ஆண
் டுகளிலிருந்து 32 ஆண
் டுகளாக உயர்த்தப் படுகிறது.
**35 ஆண
் டுகளிலிருந்து 37 ஆண
் டுகளாக உயர்த்தப் படுகிறது.
ii) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மற்றும் பி.வ.(இ) தவிர“ஏணனநயொர ்” மொநில,
மத்திய அரசில் ஐந்தொை
் டுகள் அல் லது அதற் கு நமற் பட்டு முணறயொன பைியில்

9
பைிபுரிந்து வருபவர ் இப்பதவிக்குரிய வயது வரம் பிற் குள் இருந்தொலும் , இப்பதவிக்கு
விை்ைப்பிக்கத் தகுதியற் றவர ்கள் ஆவொர ்கள் .
தமலும் விவரங் களுக்கு விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 3(F),
தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி ேிபே்ேகனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ஐ
காண
் க.
வயது வரம் புே் ேலுரக
(i) நிர்ணயிக்கப் பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத் திறனாளிகள் (ஏகனசயார்)நிர ்ையிக்கப்பட்ட வயது வரம் பிற் கு நமல் பத்தொை
் டு வணர வயதுவரம் புெ ் ெலுணக பபறத்
தகுதியுணடயவரொவொர ்கள்
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி ேிபே்ேகனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 64-ை்
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
(ii) முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு (ஏகனசயார்)
அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ., / சீ.ம., பி.வ.(இஅ) மற்றும் பி.வ.(இ) தவிர ஏணனய
வகுப்பிணனெ ் ெொர ்ந்தவர ்களுக்கு 50 வயது வணர ெலுணக வழங் கப்படும் .
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி ேிபே்ேகனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 63
மற்றும் அரோகண (நிகல) எண
் .91, மனித வள சமலாண
் கம (எஸ்) துகற, நாள்
13.09.2021-இை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
ஆ) ஏற் கனநவ ஏநதனும் ஒருபிரிவு / பைி / பதவிக்குத் நதர ்ந்பதடுக்கப்பட்ட
முன்னொள் இரொணுவ விை்ைப்பதொரர ், முன்னொள்
இரொணுவத்தினர ் என்ற
ெலுணகணய மீை
் டும் பபற முடியொது.
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி ேிபே்ேகனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)-இை்
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
விளக்கம் :“உெ ்ெ

வயது

வரம் பு

இல் ணல”

என்பது

விை்ைப்பதொரர ்

விளம் பர

அறிவிக்ணக

பவளியிடப்பட்ட நொளன்நறொ / பதவிக்கு பதரிவு பெய் யப்பட்ட நொளன்நறொ மற்றும் பதவியில்
அமர ்த்தப்பட்ட நொளன்நறொ 60 வயதிணன பூர ்த்தி பெய் திருக்ககூடொது.
(ஆ) கல் வித் தகுதி (04.04.2022 அன்றுள் ளபடி)
விை்ைப்போரர ்கள் கீழ் க்குறிப்பிைப்பை்டுள் ள கல் விே்ேகுதி அல் லது அேற் கு இகையான
கல் விே்ேகுதியிகன பல் ககலக்கழக மானியக் குழு /AICTE ஆல் அங் கீகரிக்கப்பை்ை ஏதேனும் ஒரு
பல் ககலக்கழகே்தில் பயின்றிருே்ேல் தவை
் டும் .

பதவியின் கபயர்

தானியங்கிப் பபாறியாளர்,
(தமாட்டார் வாைன
பராமரிப்புத் துகற)

இளநிலை மின் ஆய்வாளர்

ல்வித் தகுதி
(a) Must possess a degree in Automobile (or) Mechanical Engineering
(or) be a holder of the Post Diploma in Automobile Engineering awarded
by the State Board of Technical Education and Training, Tamil Nadu; (or)
be a Licentiate in Automobile Engineering or Mechanical Engineering.
(AND)
(b) Must possess experience in the administration of an office and the
management of workshops connected with the maintenance and upkeep
of Motor Vehicles for a period of not less than five years.
Explanation: A workshop shall mean any workshop under the control
of the Government / Public / Private Organisation and Registered under
the Factories Act 1948(Central Act LXIII of 1948)
Must possess a Degree in Electrical Engineering.
Provided that other things being equal, preference shall be given to
those who have undergone Apprenticeship Training under the
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உதவி பபாறியாளர்
(தவளாண்கம பபாறியியல்)

உதவி பபாறியாளர்

( பநடுஞ்சாகைத் துகற)

உதவி இயக்குநர்
(த ாழிைகப் பாதுகாப்பு
மற்றும் சுகா ாரத் துலை)
உதவி பபாறியாளர்
( நீர்வளத் துகற)

உதவி பபாறியாளர்
( பபாதுப்பணித் துகற)

முதைாள் மற்றும் பதாழில்
நுட்ப உதவியாளர்

(தமாட்டார் வாைன
பராமரிப்புத் துகற)

உதவி பபாறியாளர் (ஊரக
வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்
துலை)

Government of India Scheme or the State Government Apprenticeship
Scheme for a period of one year.
i) B.E. (Agriculture) or B. Tech (Agricultural Engineering) or B.Sc.,
(Agricultural Engineering)
(or)
ii) B.E. (Mechanical) (or) B.E. (Civil) (or) B.Tech (Automobile
Engineering) or B.E. (Production Engineering) or B.E.(Industrial
Engineering) (or) B.E (Civil and Structural Engineering) or B.E
(Mechanical and Production Engineering).
Provided that candidates possessing the qualification in item (ii) shall be
considered only if no candidate with qualification item (i) is available.
Must possess degree in Civil Engineering
(or)
A pass in Sections A and B of the A.M.I.E (India) Examinations under
Civil Engineering branch (renamed as Institution of Examinations)
Note:-Provided that other things being equal, preference shall be given
to a person who has undergone one year of apprenticeship training under
the Government of India Scheme or one year of training under the State
Government Apprenticeship Scheme.
A Degree in Mechanical Engineering or Production Engineering or
Industrial Engineering or Electrical Engineering or Chemical Engineering
or Textile Technology.
(1) Must possess a B.E degree in Civil Engineering
or Civil and Structural Engineering.
(or)
(2) Must have passed in Sections A and B of the Institution Examinations
under Civil Engineering branch
Must possess a degree in Mechanical Engineering
(or)
Automobile Engineering
(or)
Automobile Technology
(or)
A Post Diploma in Automobile Engineering of the State Board of Technical
Education and Training, Tamil Nadu or of any recognized institution or
Board with experience for a period of not less than two years in a
supervisory capacity in the Automobile Workshop.
Explanation:
(i) An Automobile Workshop shall mean an Automobile Workshop
satisfying the definition of “factory” in section 2 (m) of the Factories Act
1948.
(ii) Factory shall mean “factory” as defined in section 2 (m) of the
Factories Act 1948
Note: Every person appointed to the post should obtain a driving license
to drive heavy transport vehicles within the period of probation
Note: Technical Assistant is Feeder Category for the post of
General Foreman.
Must possess a B.E degree in Civil Engineering
(or)
Must have passed Sections A and B of the Institution of Engineers (India)
under Civil Engineering Branch, and he should furnish evidence of having
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undergone practical training in surveying for a period of not less than one
year.
Note:-Provided that other things being equal preference shall be given
for appointment to a person who has undergone one year of
apprenticeship training under the Government of India Scheme or the
State Government Apprenticeship Scheme.

உதவி பபாறியாளர்
( மிழ் நாடு நகர்ப்புர வாழ்விட
மமம்பாட்டு வாரியம்)

உதவி பபாறியாளர்
(தசன்லை தபருநகர்
வளர்ச்சிக் குழுமம் )

Must possess a degree in Engineering (Civil)
OR
Must have passed Sections A and B of the A.M.I.E (India) Examination
with the following:i) A Pass in H.Sc. Examination
ii) Must have passed ‘Geology’ under Section B as an optional
or additional subject.
Must possess B.E degree (Civil or Highways) and must have experience
for a period of not less than five years of service in Category-3* or in a
capacity equivalent to that of a Junior Engineer.
*Note:- Category-3 implies the post of Junior engineer in Chennai
Metropolitan
Development
Authority
Engineering
Service
Regulations.(Experience Certificate produced from
Government
organization or from private).

குறிப் பு
(i)

தமிழ் நொடு அரசுப்பைியொளர ்கள் (பைி ேிபே்ேகனகள் ) ெட்டம் 2016, பிரிவு 25ல்

குறிப்பிட்டுள் ளவொறு

கல் விே்ேகுதியிகன

முகறதய

இே்தேரிவிற் கு

ேிர ்ையிக்கப்பை்டுள் ள

10-ஆம்

+

வகுப்பு

12-ஆம்

வகுப்பு

/

பை்ையப்படிப்பு அல் லது இகைக்கல் விே் ேகுதி + இளங் ககலயில் பை்ைம் +
முதுககலயில் பை்ைம் என்று பபற் றிருக்க நவை
் டும் . நிர ்ையிக்கப்பட்ட
மற்றும்

முன்னுரிணம

அளிக்கப்படும்

கல் வித்

தகுதியிணன

இவ் வறிவிக்ணகயின் ோளன்று அல் லது அதற் கு முன்னர ் பபற்றிருத்தல்
நவை
் டும் .

(தமிழ் நாடு

அரசுப் பணியாளர்கள்

(பணி

நிபந்தரனகள் )

ேட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-இை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு).
(ii) நிர ்ையிக்கப்பட்ட

கல் வித்தகுதிக்கு

நகொரும் விை்ைப்பதொரர ்கள்
என்பதற் கொன
அல் லது

ெொன்ணற

அதற் கு

அரெொணையொக

முன்னர ்

அவ் வரெொணையிணன

இணையொன

கல் வித்

தகுதியிணன

குறிப்பிட்ட கல் வித் தகுதி இணையொனது
இவ் வறிவிக்ணக

பபற்றிருத்தல்

இணைய

வழி

நததியன்று

நவை
் டும் .

விை்ைப்பத்துடன்

நமலும்
இணைத்து

பதிநவற் றம் பெய் ய நவை
் டும் . தவறும் பட்ெத்தில் அவ் விை்ைப்பதொரரின்
விை்ைப்பம்

உரிய

அறிவிக்ணகயின்

நணடமுணறகளுக்குப்

நததிக்குப்

பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படும் .

பின்னர ் இணையொன

கல் வித் தகுதி

என

வழங் கப்பட்ட அரெொணை ஏதும் ஏற்றுக் பகொள் ளப்பட மொட்டொது. நமலும்
விவரங் களுக்கு விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 9-ஐயும்
மற்றும் அறிவிக்ககயில் இகணக்கப் பட்டுள் ள ஏற்றுக்பகாள் ள மறுத்தல்
(Disclaimer) காண
் க].

(iii) குறிப் பிடப் பட்டுள் ள கை் வித்தகுதிகளுக்கான இரணக் கை் வித்

தகுதி
அறிவிக்ரகயின்
ததரிவிக்கப் பட்டுள் ளது.

பிற் சேர்க்ரக–III

ை்

(இ) உடற் தகுதி ோன்றிதழ் :
பைி

நியமனே்திற் கொக

குறிப்பிட்டுள் ள தரத்தில்

பதரிவு

பெய் யப்படும்

விை்ைப்பதொரர ்கள்

கீழ்

உடற் தகுதிெ ் ெொன்றிதணழெ ் ெமரப
் ்பிக்க நவை
் டும் . மொதிரி
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படிவம் அறிவிக்ணகயின் பிற் சேர்க்ரக–IV-ை்
பதரிவு பெய் யப்பட்ட நதர ்வர,் தனது

இணைக்கப்பட்டுள் ளது. இெ ்ெொன்றிணன

நியமன அலுவலரிடம் பைியில் நெரும் நபொது

ெமர ்ப்பிக்க நவை
் டும் .

நிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ள

வ.எண். பதவியின் பபயர்

உடற்தகுதி சான்றிதழ் படிவம்

பார்கவயின் தரம்
1.

தானியங்கி

பபாறியாளர்,

(தமாட்டார் வாைன பராமரிப்புத் துகற)
2.

பார்கவ தரம்–II
பார்கவ தரம்–III அல்ைது

இளநிலை மின் ஆய்வாளர்

அ ற்கு மமம்பட்ட ரம்
3.
4.
5.
6.

உதவி பபாறியாளர் (தவளாண்கம
பபாறியியல்)
உதவி பபாறியாளர் (பநடுஞ்சாகைத்
துகற)

பார்கவ தரம்–II
பார்கவ தரம்–II அல்ைது
அ ற்கு மமம்பட்ட ரம்

உதவி இயக்குநர் (த ாழிைகப் பாதுகாப்பு
மற்றும் சுகா ாரத் துலை)
உதவி பபாறியாளர் ( நீர்வளத் துகற)

பார்கவ தரம்–III அல்ைது

7.

உதவி பபாறியாளர் (பபாதுப்பணித் துகற)

அ ற்கு மமம்பட்ட ரம்

8.

முதைாள் & பதாழில்நுட்ப உதவியாளர்

பார்கவ தரம்–III

9.

உதவி பபாறியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும்

பார்கவ தரம்–II அல்ைது

10.

ஊராட்சித் துலை

நிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ள படிவம்.

அ ற்கு மமம்பட்ட ரம்

உதவி பபாறியாளர்
( மிழ் நாடு நகர்ப்புர வாழ்விட மமம்பாட்டு

11.

பசயல் அலுவைர் பதவிக்கு

வாரியம்)
உதவி பபாறியாளர் (தசன்லை தபருநகர்
வளர்ச்சிக் குழுமம் )

பார்கவ தரம்–III அல்ைது
அ ற்கு மமம்பட்ட ரம்

பார்கவ தரம்–II அல்ைது
அ ற்கு மமம்பட்ட ரம்

நிறக்குருடு குகறபாடு உள்ளவர்ைள் இப்பதவிக்கு தகுதியற்றவராவர். பதரிவிற்கு வரும் ைண்பார்கவ

குகறபாடுகடய

விண்ைப்பதாரர்ைள் தகுதி வாய்ந்த அரசு ைண் மருத்துவ நிபுைரிடம் (Specialist)

ைண்பார்கவத் தகுதிச் சான்றிதகழப் பபற்று நியமன அலுவைரிடம் சமர்ப்பிக்ை தவண்டும்.
(ஈ)

ேமிழ்

தமாழியில்

ேகுதி:-

விை்ைப்போரர ்கள்

தபாதுமான

ேமிழறிவு

தபற் றிருக்கதவை
் டும் .
(தமலும் விவரங் களுக்கு “விை்ைப்போரர ்களுக்கான அறிவுகரகள் ” பே்தி 14(I)-ஐ
காை
் க)
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5. (அ). கட்டணம் :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

பசய்த

விண்ைப்பதாரர்ைள், இத்ததர்வுக்ைான

நாளிலிருந்து

ஐந்தாண்டுைள்

பதிவுக்ைட்டைம்

முடிவுறாத

பசலுத்துவதிலிருந்து

விைக்கு அளிக்ைப்படுகின்றனர்
ஆ)

ததர்வுக் ைட்டைம்
குறிப்பு

கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ததர்வுக்ைட்டைச் சலுகை பபற தகுதியுகடயவர்ைள் தவிர பிற ரூ.200/விண்ைப்பதாரர்ைள், இகையவழி விண்ைப்பத்கதச் சமர்ப்பிக்கும்தபாது ததர்வுக்ைட்டைம்
பசலுத்த தவண்டும்.
குறிப் பு
(1) விை்ைப்பதொரர ் தங் களுணடய ஒரு முணறப் பதிவுடன் (OTR) ஆதொர ் எை
் ணை
இணைப்பது கட்டொயமொகும் . “விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளிை் ”
உள் ள பத்தி 2(B)-ஐ காண
் க.
(2) ஒருமுணறப்பதிவு
என்பது
பதிவு
பெய் தநொள்
முதல்
ஐந்து
ஆை
் டுகள்
வணரபெல் லுபடியொகும் . ஐந்து ஆை
் டுகள் முடிந்த பின்னர,் விை்ைப்பதொரர ்,
ஒருமுணறப்பதிவிணன
(One
Time
Registration),
அதற் கொக
நிர ்ையிக்கப்பட்ட
கட்டைத்திணனெ ்
பெலுத்தி
கட்டொயம்
புதுப்பித்துக்
பகொள் ள
நவை
் டும் .
விை்ைப்பதொரர ் நதர ்வு எழுத விரும் பும் ஒவ் பவொரு நதர ்விற் கும் , தனித்தனிநய
இணையவழியில்
விை
் ைப்பிக்க நவை
் டும் . [விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான
விதிமுரறகளிை் ” உள் ள பத்தி 2(C)-ஐ காண
் க].
(ஆ) சதர்வுக் கட்டணே் ேலுரக:வரக
1) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிடர்
(அருந்ததியர்),
2) பழங் குடியினர்
3) மிகவும் பிற் படுத்தப் பட்ட வகுப் பினர் /
சீர்மரபினர்

ேலுரக
கட்டணம் தேலுத்தத் சதரவயிை் ரை

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

மூன்று முரற மட்டும் கட்டணம்
தேலுத்தத் சதரவயிை் ரை

6) நிர்ணயிக்கப் பட்ட குரறபாடுரடய
மாற்றுத்திறனாளிகள்
7) ஆதரவற் ற விதரவகள்

கட்டணம் தேலுத்தத் சதரவயிை் ரை
மூன்று முரற மட்டும் கட்டணம்
தேலுத்தத் சதரவயிை் ரை

இரண
் டு முரற மட்டும் கட்டணம்
தேலுத்தத் சதரவயிை் ரை.
கட்டணம் தேலுத்தத் சதரவயிை் ரை
கட்டணம் தேலுத்தத் சதரவயிை் ரை

குறிப் பு
1
முந்ணதய விை
் ைப்பங் களில்
நகொரப்பட்ட இலவச கை்ைை சலுககயின்
அடிப்பணடயில் , பமொத்த நதர ்வுக்கட்டை இலவெ வொய் ப்புகளின் எை
் ைிக்ணக
கைக்கிடப்படும் .
2
விை்ைப்பதொரர ் பபறும் இலவெ வொய் ப்புகளின் எை
் ைிக்ணகயொனது பதரிவின்
எந்நிணலயிலும் நதர ்வொணையத்தொல் ெரிபொர ்க்கப்படும் .
3
விை்ைப்பதொரர ்
தம் முணடய
முந்ணதய
விை
் ைப்பங் கள்
பதொடர ்பொன
தகவல் கணள
மணறத்து
விை்ைப்பக்
கட்டைம்
பெலுத்துவதிலிருந்து
கட்டைவிலக்குத் தவறொகக் நகொரும் பட்ெத்தில் , அவருணடய விை
் ைப்பம் உரிய
நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படுவதுடன், நதர ்வொணையத்தொல்
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நடத்தப்படும்
நதர ்வுகள்
/
பதரிவுகளில்
கலந்து
பகொள் வதிலிருந்து
ஒருவருடகொலத்திற் கு விலக்கி ணவக்கப்படுவொர.்
4
விை்ைப்பதொரர ் நதர ்வுக்கட்டைவிலக்கு பதொடர ்பொன இலவெ ெலுணகணயப்
பபறுவதற் கு “ஆம் ” அல் லது “இல் ணல” என்ற விருப்பங் கணள கவனமொக நதர ்வு
பெய் யுமொறு அறிவுறுத்தப்படுகிறொர ்.
5
விை்ைப்பதொரர ், விை்ைப்பதொரர ்களின் தன் விவரப்பக்கத்தின் Application
History-ல்
நதொன்றும்
தகவல் கணளப் பபொருட்படுத்தொமல்
நதர ்வுக்கட்டைெ ்
ெலுணக இதுவணர எத்தணன முணறபயன்படுத்தப்பட்டுள் ளது என்பணத தங் களின்
பெொந்தநலன் கருதிகைக்கிட்டு ணவத்துக்பகொள் ளுமொறு அறிவுறுத்தப்படுகிறொர.்
6
கட்டைெ ்ெலுணக
நகொரி
விை்ைப்பிக்கப்பட்ட
விை்ைப்பமொனது
(விை்ைப்பிக்கப்பட்ட
பதவிகணளப்
பபொருட்படுத்தொமல் )
விை்ைப்பதொரர ்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பமொத்த இலவெ வொய் ப்புகளின்
எை
் ைிக்ணகயிலிருந்து ஒருவொய் ப்பு குணறக்கப்பட்டதொகக் கருதப்படும் .
7
அனுமதிக்கப்பட்ட
அதிகபட்ெ
இலவெவொய் ப்புகணள
பபற்றுக்பகொை
் ட
விை்ைப்பதொரர ்
/
நதர ்வுக்கட்டைெ ்
ெலுணகணய
பபறவிரும் பொத
விை்ைப்பதொரர ் / நதர ்வுக்கட்டைெ ் ெலுணகக்கு தகுதியற் ற விை்ைப்பதொரர ்
நதர ்வுக்கட்டைெ ் ெலுணக பதொடர ்பொன நகள் விக்கு எதிரொக “இல் ணல” என்ற
விருப்பத்திணன
பதரிவு
பெய் யநவை
் டும் .
அவ் விை்ைப்பதொரர ்
நிர ்ையிக்கப்பட்ட நதர ்வுக்கட்டைம் பெலுத்தும் முணற மூலம் நதணவயொன
கட்டைத்திணன பின்னர ் பெலுத்தலொம் .
8
விை்ைப்பதொரர ்
நிர ்ையிக்கப்பட்ட
நதர ்வுக்கட்டைத்துடன்
குறித்த
நநரத்திற் குள் விை்ைப்பத்திணன ெமர ்ப்பிக்கவில் ணலபயன்றொல் , விை்ைப்பம்
உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படும் .
(தமலும் ,
தேர ்வுக்
கை்ைைச ்
சலுகக
தோைர ்பான
விவரங் களுக்கு
விை்ைப்போரர ்களுக்கான அறிவுகரகள் பே்தி 6-ஐக் காை
் க)

6. சதர்வுக் கட்டணம் தேலுத்தும் முரற:



நதர ்வுக் கட்டைம் ரூ.200/- ஐ (ரூபொய் இருநூறு மட்டும் ) இணையவழியில் (இணைய
வங் கி,

பற்று

அட்ணட,

கடன்

அட்ணட)

விை்ைப்பிக்க

ேிர ்ையிக்கப்பை்ை

இறுதிோளிற் குள் பெலுத்த நவை
் டும் .



விை்ைப்பதொரர ்கள் நெணவக் கட்டைமும் நெர ்த்து பெலுத்த நவை
் டும் .



விை்ைப்பதொரர ்களின் கட்டைெ ் ெலுணகக்கொன தகுதியின் அடிப்பணடயில் தொன்
நதர ்வுக்கட்டைம் பெலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு பபற முடியும் .



இணையவழியில் நதர ்வுக் கட்டைம் பெலுத்தொமல் , நநரடியொக பெலுத்தும் வணரவு
கொநெொணல /

அஞ் ெலக கொநெொணல நபொன்றணவ ஏற்றுக்பகொள் ளப்படமொட்டொது.

அத்தணகய விை்ைப்பங் கள் நிரொகரிக்கப்படும் .



சதர்வுக் கட்டணே் ேலுரக சகாரும் விண
் ணப் பதாரர்கரளத் தவிர
ஏற் கனசவ நிரந்தர பதிவு தேய் த விண
் ணப் பதாரர்கள் இப் பதவிக்கு
நிர்ணயிக்கப் பட்ட
நிரந்தரப் பதிவு
நிரந்தர பதிவு

சதர்வுக்

கட்டணத்ரத

தேலுத்த

சவண
் டும் .

முரறயிை் பதிவு தேய் துள் ள விண
் ணப் பதாரர்கள்
முரறயிை்

பதிவு

தேய் த

நாளிலிருந் து

காைத்திற் கு பதிவுக் கட்டணம் தேலுத்துவதற் கு
அளிக்கப் படும் . இந்த

நிரந்தரப்

பதிவு

மட்டும்

இப் பதவிக்குரிய

5

வருட
விைக்கு
சதர்வுக்

கட்டணமாக கருதப் படமாட்டாது.
(சதர்வு கட்டணம் ததாடர்பாக
பத்தி – 2(V) ஐ காண
் க).

விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளிை் ”
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7. ேலுரககள் :
(i)

ஆதிதிரொவிடர ், ஆதிதிரொவிடர ் (அருந்ததியர ்), பட்டியல் பழங் குடியினர,் மிகவும்
பிற் படுத்தப்பட்ட
(இசுலொமியர ்
ஆதரவற் ற

வகுப்பினர ்

/

அல் லொநதொர )் ,
விதணவ,

குணறபொடுணடய

சீர ்மரபினர ்,

பிற் படுத்தப்பட்ட

முன்னொள்

மொற்றுத்

பிற் படுத்தப்பட்ட
இசுலொமிய

இரொணுவத்தினர,்

திறனொளிகள்

மற்றும்

வகுப்பினர ்
வகுப்பினர,்

நிர ்ையிக்கப்பட்ட
பிற

வணகயிணனெ ்

ெொர ்ந்தவர ்களுக்கொன வயது / தகுதி மற்றும் கட்டைெ ் ெலுணககள் குறித்த
விவரங் கள் “விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் ” பத்தி 3(D) 5 & 6 ஐக்
காண
் க.

(ii) நமநல

குறிப்பிடப்பட்டுள் ள

ெலுணகணய

நகொரும்

விை
் ைப்பதொரர ்கள்

அதற் குரிய ஆதொரங் கணள இணைய வழி விை
் ைப்பத்துடன் இணைத்து
பதிநவற் றம்

பெய் ய

நவை
் டும் .

பதிநவற் றம்

பெய் ய

தவறினொல்

உரிய

நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் விை்ைப்பம் நிரொகரிக்கப்படும் .
குறிப் பு:
முன்னாள்

இராணுவத்தினர், ஏசதனும்

சதர்ந்ததடுக்கப் பட்டு விட்டாை் ,

ஒரு பிரிவு / பணியிை் அடங் கிய பதவிக்கு

பின்னர், சவறு

எந்த

நியமன நிகழ் வுகளிலும்

முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ேலுரகரய சகார முடியாது. (தமிழ் நாடு அரசுப்
பணியாளர்கள் (பணி ேிபே்ேகனகள் ேட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு)
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8. ததர்வுத்திட்டம் (பைாள்குறி வகை மற்றும் தநர்முைத் ததர்வு:பாடம்

ைாை அளவு

அதிைபட்ச மதிப்பபண்ைள்

பதரிவிற்குத் தகுதி பபற

குகறந்தபட்ச மதிப்பபண்ைள்
ஆ.தி., ஆ.தி(அ),

“ஏகனதயார்”

ப.ப., மி.பி.வ./சீ.ம.,
பி.வ.( மு.தவிர)

மற்றும்பி.வ.(மு)

தாள் 1 பாடத்தாள் விண்ணப்ப ாரர்

இளநிலைப் பட்டம் தபற்ை பாடத்திலை
கீழ்க்காணும் பாடத் ாள் ஒன்றிலை த ரிவு

தசய்ய மவண்டும். (பட்டப்படிப்புத் தரம் ) 200

வினாக்ைள்

i) மவளாண் தபாறியியல்
(பாடக்குறியீட்டு எண். 280)
(ii) ானியங்கி தபாறியியல்

(பாடக்குறியீட்டு எண். 258)

(iii) கட்டடப் தபாறியியல்

(பாடக்குறியீட்டு எண். 261)

3

300

மணி தநரம்

(iv)(இய ந்திர / யாரிப்பு / உற்பத்தி
தபாறியியல்

(பாடக்குறியீட்டு எண்.256)
(v) மின் தபாறியியல்

(பாடக்குறியீட்டு எண்.259)
(vi) மவதி தபாறியியல்

(பாடக்குறியீட்டு எண்.260)
(vii) தநசவுத ாழில்நுட்பவியல்
(பாடக்குறியீட்டு எண்.306)
தாள்-II

குறிப்பு:

1. பகுதி ‘அ’விற்காை

பகுதி –அ

குலைந் பட்ச

ைட்டாயத் தமிழ் பமாழி தகுதித் ததர்வு (10ம் வகுப்புத்

மதிப்தபண்கள் – 60 (150ல்

தரம் )(100 வினாக்ைள்/ 150 மதிப்பபண்ைள்)

40%)

2. ாள் –II ன் பகுதி ‘அ’வில்
தபறும் மதிப்தபண்கள் ர
நிர்ணயத்திற்கு
3
பகுதி-ஆ

மணி தநரம்

கணக்கில் எடுத்துக்

தகாள்ளப்படமாட்டாது.

பபாது அறிவு (100 வினாக்ைள்)
குறியீட்டு எண்.003

150*

(பபாது அறிவு பட்டப்படிப்புத் தரம்)
75 வினாக்ைள்
திறனாய்வுத் ததர்வு (10ம் வகுப்புத் தரம்)
(25 வினாக்ைள்)
iii) தநர்முைத் ததர்வு மற்றும் ஆவைங்ைள்

60

பமாத்தம்

510

153

204
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குறிப் பு:

(i)

தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குலைந் பட்ச மதிப்தபண் தபைா ம ர்வர்களின் ாள் I மாற்றும் ாள் II இல் பகுதி
‘ஆ’வின் விலடத் ாட்கள் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது.

(ii)

ாள் –I மற்றும் ாள் II இல் பகுதி’ஆ’வில் தபறும் மதிப்தபண்கள் மட்டும் ர நிர்ணயத்திற்கு கணக்கில் எடுத்துக்
தகாள்ளப்படும்.

(iii) மவளாண் தபாறியியல்,

ானியங்கி தபாறியியல், மின் தபாறியியல், மவதி தபாறியியல், தநசவுத ாழில்நுட்பவியல்

பாடத்தின் தாள் 1-ற்ைான வினாத்தாள் ஆங்கிைத்தில் மட்டும் அகமக்ைப்படும். கட்டடப் தபாறியியல் மற்றும்

இயந்திர தபாறியியல் பாடத்தின் தாள் 1-ற்ைான வினாத்தாள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைத்தில் அகமக்ைப்படும்.
தாள்IIன்பகுதி‘ஆ’விற்ைான(பபாது

அறிவு)

வினாத்தாள்

தமிழ்

மற்றும்

ஆங்கிைத்தில்

அகமக்ைப்படும்.ததர்வாகையத்தால் நடத்தப்படும் தபாட்டித் ததர்வுைளுக்கு ஆஜராகும்தபாது பின்பற்ற

தவண்டிய வழிமுகறைள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்ைளின் விதிமுகறயில் பத்தி 17ஐ ைாண்ை.

(iv) தமற்குறிப்பிட்ட பாடங்ைளுக்ைான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்கையின் பிற்தசர்க்கை II–ல் உள்ளது.
9. பதரிவு பேய் யும் முகற:

பதரிவு இரண்டு நிகைைகள உகடயது.

1. எழுத்துத் ததர்வு 2. தநர்ைாைல் ததர்வு அகமந்த

வாய்பமாழித் ததர்வு. இறுதி பதரிவானது விண்ைப்பதாரர்ைள் எழுத்துத் ததர்விலும், வாய்பமாழித் ததர்விலும்
தசர்த்து பபற்ற பமாத்த

மதிப்பபண்ைள், பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி

ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில்

தமற்பைாள்ளப்படும். விண்ைப்பதாரர் எழுத்துத் ததர்வின் அகனத்து பாடங்ைளிலும் வாய்பமாழித் ததர்விலும்
ைைந்துபைாள்வது ைட்டாயமாகும். எழுத்துத் ததர்வின் ஏததனும் ஒரு பாடத்தில் ததர்வு எழுதாத (எழுத தவறி
இருந்தாலும்) / வாய்தமாழித் ததர்வில் ைைந்த பைாள்ளாத விண்ைப்பதாரர் அத்பதரிவிற்ைான குகறந்தபட்ச
மதிப்பபண்ைகள

பபற்றிருந்தாலும்

கூட

பதரிவு

பசய்யப்பட

தகுதியானவராை

ைருதப்படமாட்டார்.“விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைான விதிமுகறைள்” பத்தி 18(B) ஐக் ைாண்ை.
குறிப் பு:1. முதலில் ,

முன்பகாணரப் பட்ட

காலிப் பணியிடங் களுக்கு

பதரிவு

சமற் பகாள் ளப் படும் [தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர் (பணி நிபந்தகனகள் )
ேட்டம் , 2016 பிரிவு 27].
2.

இரண
் டாவதாக,

இடஒதுக்கீட்டு

காலிப் பணியிடங் களுக்கு

பதரிவு

விதிகளின்படி

நடப் புக்

சமற் பகாள் ளப் படும் .

(தமலும்

விவரங் களுக்கு “விை்ைப்போரர ்களுக்கான அறிவுகரகள் ” பே்தி-18(B)-கயக்
காை
் க)

10. சதர்வு கமயங் கள் :

11. ததர்வு கமயங்ைள்
கமயத்தின் பபயர்
பசன்கன

தைாயம்புத்தூர்
சிதம்பரம்

ைாஞ்சிபுரம்

நாைர்தைாவில்
மதுகர

உதைமண்டைம்
புதுக்தைாட்கட

கமயக் குறியீட்டு எண்
0101
0201
0303
0701
0801
1001
1301
1501

கமயத்தின் பபயர்
இராமநாதபுரம்
தசைம்

ைாகரக்குடி
தஞ்சாவூர்

திருச்சிராப்பள்ளி
திருபநல்தவலி
தவலூர்

கமயக் குறியீட்டு எண்
1601
1701
1805
1901
2501
2601
2701

18
குறிப் பு:
(i)

விை்ைப்போரர ்
கமயங் ககளே்
இரை
் டு

தேர ்வு

தேர ்ே்தேடுக்க

மாவை்ை

இருப்பினும் ,
மாவை்ை

எழுதுவேற் கு

தவை
் டும் .

கமயங் களில்

மாற்றுே்

கமயே்கே

தமதல

திறனாளி
தேர ்வு

ஒன்றில்

உள் ள

ஏதேனும்

விை்ைப்போரர ்களுக்கு
தேர ்வு

கமயம்

விை
் ைப்போரகரப்
தசய் ய

இரை
் டு
இே்ே

ஒதுக்கப்படும் .

தபாருே்ேவகர

அனுமதிக்கப்படுவார ்கள்.

ஒரு

[தமலும்

விவரங் களுக்கு விை்ைப்போரர ்களுக்கான அறிவுகரகள் 2 (R)-கயக் காை
் க)
(ii)

தேர ்வு கமயங் ககள மாற் றக் தகாரும் தகாரிக்கக ஏற்றுக்தகாள் ளப்பைமாை்ைாது.
(தமலும் விவரங் களுக்கு “விை்ைப்போரர ்களுக்கான அறிவுகரகள் 17(A) (ii)” கயக்
காை
் க)

(iii)

தேர ்வு கமயங் களின் எை
் ைிக்கககயக் கூை்ைதவா / குகறக்கதவா அல் லது
விை்ைப்போரர ்ககள

தவறு

கமயங் களுக்கு

ஒதுக்கீடு

தசய் யதவா

தேர ்வாகையே்திற் கு உரிகமயுை
் டு.
(iv)

விை
் ைப்போரர ்கள் தேர ்வு எழுதுவேற் கும் / சான்றிேழ் சரிபாரப
் ்பு / தேர ்முகே்
தேர ்வு மற்றும் கலே்ோய் வு ஆகியவற் றில் பங் தகற் க ேங் களது தசாே்ே தசலவில்
வரதவை
் டும் .

11. பணி விவரங் கள் :
விை்ைப்பதொரர ், இணைய வழியில் விை்ைப்பிக்கும் நபொது, இந்திய அரசின் அல் லது
இந்தியொவில் உள் ள ஒரு மொநில அரசின் பைியில் அல் லது

உள் ளொட்சி அணமப்புகள்

அல் லது பல் கணலக்கழகங் கள் அல் லது இந்திய அரசின் அல் லது இந்தியொவிலுள் ள ஒரு
மொநில அரசின் அதிகொரத்தின் கீழ் அணமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு ெொர ்புள் ள நிறுவனங் கள்
அல் லது
பைியில்

பபொதுத்துணற
இருப்பின்,

பதரிவித்தல்

நிறுவனங் களில்

தங் களது

நவை
் டும் .

பைி

நிரந்தரப் பைியில்

குறித்த

விை்ைப்பதொரர,்

விவரத்திணன

பைி

குறித்த

அல் லது

தற் கொலிகப்

நதர ்வொணையத்திற்கு

உை
் ணமணய

மணறக்கும்

பட்ெத்தில் , அவரது விை்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படும் .
தணடயின்ணமெ ் ெொன்றிதணழ தகாரும் பை்சே்தில் விை்ைப்பதொரர ் ெமர ்ப்பிக்க நவை
் டும் .
[தமலும்

விவரங் களுக்கு

விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான

அறிவுரரகள்

பத்தி

14(P)-ை்

குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
ஆ) குற் றவியை் வழக்குகள் / ஒழுங் கு நடவடிக்ரககள் ததாடர்பான உறுதிதமாழி
i.

இணைய வழி விை்ைப்பத்தில் தன்மீதொன நிலுணவயிலுள் ள குற் றவியல் / ஒழுங் கு
நடவடிக்ணககள் பற் றி பதரிவித்துள் ள விை்ைப்பதொரர ்கள் , அது பதொடர ்பொன முதல்
தகவல் அறிக்ணகயின் நகணல / குற் றக் குறிப்பொணையின் நகணல (நநர ்வுக்நகற் ப)
கை
் டிப்பொகப் இணைய வழி விை்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற் றம் பெய் ய
நவை
் டும் .

நமற் கை
் ட

ஆவைங் கணள

பதிநவற் றம்

பெய் ய

தவறும்

பட்ெத்தில்

விை்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படும் .
ii.

விை்ைப்பதொரர ்கள் , தங் கள் மீதொன குற் றவியல் நடவடிக்ணககளில் குற் றத் தீர ்ப்பு /
ஒழுங் கு

நடவடிக்ணககளில்

தை
் டணை

விதிக்கப்பட்டது

பதொடர ்பொக

தங் களது

இணைய வழி விை்ைப்பத்தில் பதரிவிப்பதுடன், பதொடர ்புணடய நீ திமன்ற ஆணை
அல் லது ஒழுங் கு நடவடிக்ணகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆணையிணன இணைய
வழி விை்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற் றம் பெய் ய நவை
் டும் . நமற் குறிப்பிட்ட
ஆவைங் ணள

பதிநவற் றம்

பெய் ய

தவறும்

பட்ெத்தில்

விை
் ைப்பம்

உரிய

நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படும் .
iii.

தணடயின்ணமெ ்

ெொன்றிதணழ

விை்ைப்பத்திணனெ ்

ெமர ்ப்பித்த

ெமர ்ப்பித்த

பிறநகொ

பிறநகொ,

அல் லது

நியமனம்

இணைய

பதொடர ்பொன

வழி

பைிகள்

முழுணமயொக நிணறவணடவதற் கு முன் வணர உள் ள பதரிவு பைிகளின் எந்த ஒரு
நிணலயின்

நபொதும்

பதியப்பட்டிருந்தொநலொ
குற் றத்தீர ்ப்பு

/

விை்ைப்பதொரர ்
/

ஒழுங் கு

தை
் டணை

மீது,

நடவடிக்ணக

ஏதும்

ஏநதனும்

குற் றவியல்

வழக்கு

எடுக்கப்பட்டிருந்தொநலொ,

பபற் றிருந்தொநலொ,

அவர ்

நதர ்வொணையத்தொல்

ஆவைங் கணள நகொரும் நிணலயில் , விை்ைப்பதொரர ்கள் அது குறித்த உை
் ணம
விவரங் கணள,

நதர ்வொணையத்திற் குத்

பதரிவித்தல்

நவை
் டும் .

நமலும் ,

இந்த

அறிவுணரயிணன கணடபிடிக்கத் தவறினொல் அத்தணகய விை்ைப்பதொரர ்களுணடய
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விை்ைப்பம்

நதர ்வொணையத்தொல்

பெய் யப்பட்டு,

ஓரொை
் டுக்கு

நதர ்வு

உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் இரத்து
எழுதுவதிலிருந்து

விலக்கி

ணவக்கப்படுவர.்

[விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 14(S) உள் ளவாறு ]

நமற் கூறிய அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீறப்பட்டொல் அவர ்களது விை்ைப்பம் உரிய
நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படும் .

12. தபாதுவான தகவை் கள் :
(A)

இட ஒதுக்கீடு விதி இத்பதரிவிற் கு பபொருந்தும் .

(B)

தமிழ் வழிக் கை் வி மூைம் படித்த நபர்களுக்கு
i.

மொநிலத்தின்
கீழ் உள் ள பைிகளில் முன்னுரிணம அடிப்பணடயில்
நியமனம்
பெய் யும்
(திருத்த)
ெட்டம்
2020-ன்பிரிவு
2
(d)ல்
பெொல் லப்படுவதொவது:
தமிழ் வழியிை்
படித்த
நபர்
என்றாை் ,
மாநிைத்திை்
சநரடி
நியமனத்தின் வாயிைாக நிரப் பப் படும் பதவிகளுக்கான சிறப் பு
விதிகளிை் பரிந்துரரக்கப் பட்ட கை் வித்தகுதி வரர தமிழ் வழியிை்
படித்தவராவார்.
ii. தமிழ் வழியில்
கல் வி
பயின்றதற் கொன
உரிணமநகொரும்
விை்ைப்பதொரர ்கள் , அதற் கொன ெொன்றொவைமொக, பத்தொம் வகுப்பு,
பன்னிரை
் டொம் வகுப்பு மொற்றுெ ் ெொன்றிதழ் / தற் கொலிகெ ் ெொன்றிதழ் / பட்டெ ்
ெொன்றிதழ் / மதிப்பபை
் பட்டியல் / நிர ்ையிக்கப்பட்ட கல் வித் தகுதியிணன
விை்ைப்பதொரர ் தமிழ் வழியில் பயின்றுள் ளொர ் என பதிவுபெய் யப்பட்டு,
குழுமம் அல் லது பல் கணலக்கழகம் அல் லது கல் வி நிறுவனங் களிடமிருந்து
பபறப்பட்ட
பட்டெ ் ெொன்றிதழ் / பட்டநமற் படிப்புெ ்
ெொன்றிதழிணன
இணைய வழி விை்ைப்பத்துடன்
இணைத்து பதிநவற் றம் பெய் ய
நவை
் டும் .
iii. விை்ைப்பதொரர ்கள் ,
நிர ்ையிக்கப்பட்ட
கல் வித்தகுதி
வணரக்கும்
அணனத்துக்கல் வித்
தகுதியிணனயும்
தமிழ் வழியில்
பயின்றுள் ளொர ்
என்பதற் கு
ஆதொரமொன
ெொன்றுகணள
கட்டொயம்
இணைய
வழி
விை்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற் றம் பெய் ய நவை
் டும் .
உதாரணம் :
ஒரு பதவிக்கு முதுநிரை பட்டயப் படிப் பு நிர்ணயிக்கப் பட்ட
கை் வித்தகுதியாக இருப் பின், விண
் ணப் பதாரர் ஒன்றாம் வகுப்பு
முதை்
பத்தாம் வகுப் பு, சமை் நிரைக்கை் வி / பட்டயப் படிப் பு
/பட்டப் படிப் பு மற்றும் முதுநிரை பட்டயப் படிப் பிரன கட்டாயம்
தமிழ் வழியிை் பயின்றிருக்க சவண
் டும் .
ஒரு பதவிக்கு பட்டப்படிப் பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கை் வித்தகுதியாக
இருப் பின்,
விண
் ணப் பதாரர்
ஒன்றாம்
வகுப் பு
முதை்
பத்தாம் வகுப் பு + சமை் நிரைக்கை் வி மற்றும் பட்டப் படிப் பிரன
கட்டாயம் தமிழ் வழியிை் பயின்றிருக்க சவண
் டும் .
iv. தமிழ் வழியில்
கல் வி
பயின்றதற் கொன
ெொன்றொவைம்
எதுவும்
இல் ணலபயனில் , கல் வி நிறுவனத்தின் முேல் வர ் / ேகலகம ஆசிரியர ் /
மாவை்ைக் கல் வி அலுவலர ் / முேன்கமக்
கல் வி அலுவலர ் / மாவை்ை
ஆதிதிராவிை
ேல
அலுவலர ்
/
நதர ்வுக்கட்டுப்பொட்டு
அலுவலர ்
/
கல் விேிறுவனே்தின் இயக்குேர ் / தோழில் நுை்பக்கல் வி இயக்குேர ் / இகை
இயக்குேர ்
/
பல் ககலக்கழகங் களின்
பதிவாளரிைமிருந்து
”விை்ைப்பதொரர ்களின் விதிமுணறகளில் ” குறிப்பிட்டுள் ள படிவத்தில் ,
நிர ்ையிக்கப்பட்ட
கல் வித்தகுதி
வணரயிலொன
ஒவ் பவொரு
கல் வித்தகுதிக்கும்
ெொன்றிதணழப்
பபற்று
இணைய
வழி
விை்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற் றம் பெய் ய நவை
் டும் .
v. நிர ்ையிக்கப்பட்ட
கல் வித்தகுதி
வணரயிலொன
அணனத்து
கல் வித்தகுதிகணளயும்
தமிழ் வழிக்
கல் வியில்
பயின்றுள் ளொர ்
என்பதற் கொன ஆதொரெ ்ெொன்றிணன இணைய வழி விை
் ைப்பத்துடன்
இணைத்து பதிநவற் றம் பெய் ய தவறும் பட்ெத்தில் விை
் ைப்பம் உரிய
நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படும் .
vi. ஏநதனும் ஒரு பொடத்ணத பகுதி நநரமொக படித்ததற் கொகநவொ / ஏநதனும்
நதர ்விணன
தனித்நதர ்வரொக
எழுதியதற் கொகநவொ,
தனியர ்
தமிழ் வழிக்கல் வியில்
பயின்றுள் ளொர ் என ெொன்றொவைம்
ஏநதனும்
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(C)

(D)

பதிநவற் றம்
பெய் தொல்
ஏற்றுக்பகொள் ளப்படமொட்டொது
என்பதுடன்
விை்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படும் .
(சமலும்
விவரங் களுக்கு
“விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான
விதிமுரறகளிை் உள் ள பத்தி 14(R)ஐக்” காண
் க)
இப்பதவிக்குரிய
பதரிவு
பதொடர ்பொக,
மாை
் பகம
பென்ணன
உயர ்நீ திமன்றம் மற்றும் பென்ணன உயர ்ேீ திமன்றே்தின் மதுணரக் கிணளயில்
ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுணவயில் இருப்பின், அவற் றின் மீதொன இறுதி
ஆணைகளுக்குட்பட்டு தற் கொலிகமொக பதரிவு பெய் யப்படும் .
தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு
26 மற்றும் 27(இ)-ை் குறிப் பிடப் பட்டுள் ளவாறு ஆதரவற் ற விதரவ மற்றும்
முன்னாள்

இராணுவத்தினருக்கான

இடஒதுக்கீடு

இப் பதவிக்கு

தபாருந்தாது.
(E)

நிர்ணயிக்கப் பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத்திறனாளிகள் :
மாற்றுே்திறனாளிககள ேியமனம் தசய் வேற் கான இைஒதுக்கீடு விதி இே்ே
தேர ்வுக்கு தபாருே்தும் . அரசாகை (ேிகல) எை
் .20, மாற்றுே் திறனாளிகள்
ேலன் (DAP.3.2) துகற, ோள் 20.06.2018 மற்றும் அரசாகை (ேிகல) எை
் .206, ேிதி (CA)
துகற, ோள் 20.09.2021-இன் படி பின்பற் றப்படும் .

வ. எண். பதவியின் பபயர்

நிர்ையிக்ைப்பட்ட
குகறபாடுகடய

1
2
3
4

மாற்றுத்திறனாளிைளின் வகை
உதவி பபாறியாளர் (தவளாண்கம
பபாறியியல்)
உதவி பபாறியாளர்

(பநடுஞ்சாகைத் துகற)
தானியங்கி பபாறியாளர்
முதைாள்

5.
6

பதாழில்நுட்ப உதவியாளர்

7.

உதவி இயக்குநர் (த ாழிைகப்

8.
9.
10.

இளநிலை மின் ஆய்வாளர்
பாதுகாப்பு மற்றும் சுகா ாரத் துலை)
உதவி பபாறியாளர்

( தபாதுப்பணித் துகற)
உதவி பபாறியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி
மற்றும் ஊராட்சித் துலை)
உதவி பபாறியாளர்
( மிழ் நாடு நகர்ப்புர வாழ்விட

11.

மமம்பாட்டு வாரியம்)
உதவி பபாறியாளர்
(தசன்லை தபருநகர் வளர்ச்சிக்

(F)

குழுமம்)

கு.ெொ,
கொ.நக,
பெ.தி.கு,
கக.கொ.இ.கு, பதொ.கு, கு.த,
அ.வீ.ெொ.
பெ.கு
கக.கொ.இ.கு (ஒ.கொ), பெ.தி.கு
கக.கொ.இ.கு
(ஒ.கக,ஒ.கொ),
பெ.கு.
கக.கொ.இ.கு (ஒ.கொ), பெ.தி.கு.
இப்ெதவிக்கு
ஏற்புகையது
அல்ல.
கு.ெொ, பெ.தி.கு, கக.கொ.இ.கு
(ஒ.கக,ஒ.கொ)
கக.கொ.இ.கு
(ஒ.கக,ஒ.கொ),
பெ.தி.கு,
பதொ.கு,
கு.த,
அ.வீ.ெொ.
கக.கொ.இ.கு
(ஒ.கக,ஒ.கொ),
பெ.தி.கு, அ.வீ.ெொ.
கக.கொ.இ.கு
(ஒ.கக,ஒ.கொ),
பெ.தி.கு, பதொ.ந ொ.கு, கு.த,
அ.வீ.ெொ.
கக.கொ.இ.கு
(ஒ.கக,ஒ.கொ),
பெ.கு, பதொ.ந ொ.கு, கு.த,
அ.வீ.ெொ.

நிர ்ையிக்கப்பட்ட
குணறபொடுணடய
மொற்றுத்திறனொளிகள் ,
மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கொன
உரிணமகள்
விதி,
2017-ல்
(மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கு
அதிகொரமளித்தல் துணற (Divyangjan), ெமூகநீ தி
மற்றும் அதிகொரமளித்தல் அணமெ ்ெகம் , இந்தியஅரசு) குறிப்பிடப்பட்டுள் ள
கீழ் க்கொணும் படிவத்தில் அரெொணை (நிணல) எை
் .28, மொற்றுத்திறனொளிகள்
(DAP.3.1) நலத்துணற, நொள் 27.07.2018-ல் , வணரயறுக்கப்பட்டுள் ள ெொன்றிதழ்
வழங் கக்கூடிய
தகுதிவொய் ந்த
அலுவலரிடமிருந்து
பபறப்பட்ட
மொற்றுத்திறனொளிெ ்
ெொன்றிதணழ
இணைய
வழி
விை
் ைப்பத்துடன்
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(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

(M)

இணைத்து பதிநவற் றம் பெய் ய நவை
் டும் . (விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான
விதிமுரறகள் பத்தி 14(M)ஐக் காண
் க).
நநரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும் கொலிப்பைியிடங் களில் குணறந்தபட்ெம்
30% பபை
் களுக்கொன ஒதுக்கீட்டில் பதரிவு பெய் யப்பட நதர ்ெ ்சியும் , தகுதியும்
வொய் ந்த
நபொதிய
பபை
் விை
் ைப்பதொரர ்கள் கிணடக்கப் பபறொவிடில் ,
அவர ்களுக்பகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங் கள் அநத வகுப்பினணர ெொர ந
் த
்
தகுதிவொய் ந்த ஆை
்
விை
் ைப்பதொரர ்கணளக் பகொை
் டு நிரப்பப்படும் .
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி ேிபே்ேகனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு
26(5)-ை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு]
ஆதிதிரொவிட
(அருந்ததியர ்)
வகுப்பினர ் முன்னுரிணம
அடிப்பணடயில்
அவர ்களுக்பகன
ஒதுக்கப்பட்ட
இடங் களில்
நிரப்பப்பட்ட
பிறகும் ,
அவ் வகுப்பினர ்களில் தகுதி வொய் ந்த விை
் ைப்பதொரர ்களொக இருப்பின்
அவ் விை்ைப்பதொரர ்கள் , ஆதிதிரொவிட வகுப்பினர ்களுக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட
இடஒதுக்கீட்டிற் கும்
மதிப்பபை
்
தரவரிணெப்படி
நிரப்பப்படுவர.்
அருந்ததியர ்களுக்பகன ஒதுக்கப்பட்ட பைியிடங் களுக்கு தகுதிவொய் ந்த
விை்ைப்பதொரர ்கள்
கிணடக்கப்பபறொவிடில் ,
அப்பைியிடங் கள்
பிற
ஆதிதிரொவிடர ் வகுப்ணபெ ் ெொர ்ந்தவர ்கணளக்
பகொை
் டு
நிரப்பப்படும் .
[தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி ேிபே்ேகனகள் ) ேட்டம் 2016, பிரிவு
27ை் குறிப் பிட்டுள் ளவாறு ]
இரணயவழி
விண
் ணப் பத்திை்
ததரிவிக்கப் பட்ட
உரிரம
சகாரை் களுக்கான
ஆவணே்
ோன்றுகரள
இணைய
வழி
விை்ைப்பத்துடன்
இணைத்து
பதிநவற் றம்
பெய் ய
நவை
் டும் .
விண
் ணப் பத்திை் ததரிவிக்கப் படாமை் பின்னர் சகாரப் படும் எந்ததவாரு
மாற் றமும் ,
சகாரிக்ரகயும்
ஏற்றுக்
தகாள் ளப் படாது.
குறிப் பிட்ட
காைசநரத்திற் குள்
ஆவணங் கரள
பதிசவற் ற
தவறினாை்
உரிய
நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் விண
் ணப் பம் நிராகரிக்கப் படும் .
கீழ் க்கொணும் உை
் ணமகணள மணறக்கும் பட்ெத்தில் விை்ைப்பதொரர ்களின்
விை்ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ் நிரொகரிக்கப்படும் மற்றும்
விை்ைப்பதொரர ்கள்
நதர ்வொணையத்தொல்
நிரந்தரமொகநவொ
அல் லது
தக்கபதன கருதப்படும் கொலம் வணரயில் விலக்கிணவக்கப்படுவர.்
(i)
முந்ணதய நதர ்வுகளில் கலந்துபகொை
் டது மற்றும் இலவெ ெலுணகணய
பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு அல் லது மத்திய மொநில அரசின் கீழ் உள் ள
நிறுவனங் கள் , உள் ளொட்சி மன்றங் கள் , பபொதுத் துணற நிறுவனங் கள் ,
ெட்டத்தின் வொயிலொக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங் கள் , அரசுத் துணற கழகங் கள் ,
பல் கணலக்கழகங் கள் முதலியவற் றில் முணறயொகநவொ / தற் கொலிகமொகநவொ
பைிபுரிந்து வருவது / பைிபுரிந்தது. (iii) குற் றவியல் நிகழ் வுகள் , ணகதொனது,
குற் றங் களுக்கொன தை
் டணன பபற் றது. (iv) மத்திய அரசுப் பைியொளர ்
நதர ்வொணையம் / மொநில அரசுப் பைியொளர ் நதர ்வொணையங் களினொல்
நதர ்வு எழுதும் உரிணம இரத்து பெய் யப்பட்டது அல் லது தகுதியற் றவரொக
அறிவிக்கப்பட்டது.
ணகது பெய் யப்பட்டிருத்தல் , குற் றத்தீர ்ப்பு வழங் கப்பட்டிருத்தல் , நவணலக்கு
ஆட்கள் பதரிவு பெய் யும் ஏநதனும் ஒரு முகணமயினொல் தணட / தகுதியின்ணம
பெய் யப்பட்டிருத்தல் , குற் ற நடவடிக்ணக (அல் லது) ஏநதனும் ஒழுங் கு
நடவடிக்ணக பதொடங் கப்பட்டிருத்தல் / முடிவுற் றிருத்தல் ஆகியவற்றுடன்
பதொடர ்புணடய
ெரியொன
மற்றும்
உை
் ணமயொன
தகவல் கணள,
விை்ைப்பத்தில் பதரிவிப்பதுடன், தீர ்ப்பின் அெல் / ஆணை / அரெொணை/
துணற நடவடிக்ணக ணகவிடப்பட்ட அரெொணை அல் லது இதர ஆவைங் கணள
இணைய வழி விை்ைப்பத்துடன் இணைத்து பதிநவற் றம் பெய் ய நவை
் டும் .
நமற் குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ் வுகள் விை்ைப்பம் ெமர ்ப்பித்த பின்னர,் நியமனம்
பபறும்
கொலம்
வணர
எப்நபொது
ஏற் பட்டிருப்பினும்
உடனடியொக
நதர ்வொணையத்திற் கு
பதரிவிக்கப்பட
நவை
் டும் .
தவறினொல் ,
தகுந்த
தை
் டணனக்குரிய
நடவடிக்ணகணய
நதர ்வொணையம்
எடுக்கும் .
(விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 12-ஐ காண
் க)
இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவை் கள் / தகுதிக்கான காரணிகளான
வயது, பாலினம் , வகுப் பு பிரிவுகள் , கை் வித் தகுதி, பயிற்று தமாழி, உடற்
தகுதி சபான்ற அடிப் பரடத் தகுதிகள் குறித்த தவறான தகவை் தகாண
் ட
விண
் ணப் பங் களும் முழுரமயாக நிரப் பப் படாத விண
் ணப் பங் களும்
உரிய நரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப் படும் .
நிரந்தரப்பதிவு
என்பது
எந்தபவொரு
பதவி
/
நியமனத்துக்கொன
விை்ைப்பமொக
கருதப்பட
மொட்டொது.
விை்ைப்பதொரர ்களொல்
நிரந்தரப்பதிவில் பபொதுவொன தகவல் கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத்
சதர்வுக்குரிய விண
் ணப் பத்திை் அளிக்கப் படும் விவரங் கள் / தகவை் கள்
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(N)

(O)

மட்டுசம
இத்சதர்வுக்கு
பரிசீலிக்கப் படும் .
இந்த
நியமனத்திற் கொன
இணையவழி விை்ைப்பத்தில் ெமர ்ப்பிக்கப்பட்ட நதணவயொன விவரங் கள் /
தகவல் கள் தவறொனதொக அல் லது முழுணம பபறொதணவயொக இருந்தொல்
அதற் கு நதர ்வொணையம் பபொறுப்பொகொது.
திருநங் ரககளின் வகுப் பு நிர்ணயம் ;
i. எந்த ஒரு ெொதிெ ் ெொன்றிதழும் இல் லொத திருநங் ணக விை்ைப்பதொரர ்கள்
தங் களது இணையவழி விை்ைப்பத்தில் அரெொணை(நிணல) எை
் .28,
பிற் படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர,் மிகவும் பிற் படுத்தப்பட்டவகுப்பினர ் மற்றும்
சிறுபொன்ணமயினர ்
நலத்துணற,
நொள்
06.04.2015-இன்
படி,
மிகவும்
பிற் படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர ் பிரிவிணனநயொ
அல் லது
ஏணனநயொர ்
பிரிவிணனநயொ நதர ்வு பெய் து பகொள் ளலொம் .
ii. ெொதிெ ்ெொன்றிதழ் ணவத்துள் ள ஆதிதிரொவிடர ் / ஆதிதிரொவிட (அருந்ததியர ்) /
பழங் குடியினர ் வகுப்பிணனெ ் ெொர ்ந்த திருநங் ணககள் விை்ைப்பதொரர ்,
அவர ்களது ெமூகத்திணனெ ் ெொர ்ந்தவர ்களொகநவ கருதப்படுவர ்.
iii. ஆதிதிரொவிடர ் / ஆதிதிரொவிட(அருந்ததியர ்) / பழங் குடியினர ் வகுப்ணபத்
தவிர மற் ற வகுப்பிணனெ ் ெொர ்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பணடயில்
ெொதிெ ்ெொன்றிதழ் பபற்றுள் ள திருநங் ணக விை்ைப்பதொரர ், அவருணடய
வகுப்பு (Class) அல் லது மிகவும் பிற் படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய இரை
் டு
வகுப்புகளில் , அவருக்கு ெொதகமொக நதொன்றுகின்ற ஒன்ணற, ஒரு முணறப்
பதிவின்
நபொநத நதர ்வு பெய் ய நவை
் டும் . அதன்பிறகு, வகுப்ணப
எப்பபொழுதும் மொற் ற இயலொது.
திருநங் ணககள் வகுப்பு நிர ்ையம் குறித்து அரெொணை நிணல எை
் .90, ெமூக
நலம்
மற்றும்
ெத்துைவுத் [SW8(2)] துணற, நொள்
22.12.2017 மற்றும்
விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி 14F(vi)-(xi)-ஐக் காண
் க.
சவரைவாய் ப் பிை்
திருநங் ரக
விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான
இட
ஒதுக்கீடு:
1. திருநங் ணக
விை்ைப்பதொர ்களில்
பபை
்
என
தன்ணன
அணடயொளப்படுத்திக்பகொள் ளும் விை்ைப்பதொரர ் பபை
் களுக்கொன 30
ெதவிகிதம் மற்றும் பபொதுப்பிரிவினருக்கொன 70 ெதவிகிதம் (ஆை
் மற்றும்
பபை
் ) ஆகிய இரை
் டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுவர.்
2. திருநங் ணக
விை்ைப்பதொரர ்களில்
“ஆை
் ”
அல் லது
“மூன்றொம்
பொலினத்தவர ்”
என
தன்ணன
அணடயொளப்படுத்திபகொள் ளும்
விை்ைப்பதொரர ் பபொதுப்பிரிவினருக்கொன 70 ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின்
கீழ் (ஆை
் மற்றும் பபை
் ) கருதப்படுவர ்.
3. தமிழ் நொடு
திருநங் ணககள்
நல
வொரியத்தில்
இருந்து
பபறப்பட்ட
திருநங் ணககள் / திருநங் ணக ஆை
்
/ திருநங் ணக பபை
்
ெொன்றிதழ்
பகொை
் ட விை்ைப்பதொரர ்களுக்கு மட்டுநம நமற் குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு
பபொருந்தும் .

13. ஏரனய முக்கிய அறிவுரரகள் ;
a) விண
் ணப் பதாரர்கள்
தேய் தை் :

நதர ்விற் கு

சதர்விற் கான

தங் களுரடய

விை
் ைப்பிக்கும்

தகுதிகரள

விை்ைப்பதொரர ்கள்

உறுதி

தரப்பட்டுள்ள

அறிவுணரகணள நன்கு படித்த பின்னர ் தொங் கள் அத்நதர ்விற் கொன அணனத்துத்
தகுதிகணளயும்

பபற்றுள் ளனரொ

என

உறுதி

எழுத்துத்நதர ்வு / ெொன்றிதழ் ெரிபொர ்ப்பு /
அனுமதிக்கப்படுவது
தற் கொலிகமொக

அல் லது

பகொள் ள

நவை
் டும் .

நநர ்முகத்நதர ்வு / கலந்தொய் விற் கு

பதரிவு

விை்ைப்பதொரரின்

பெய் து

பெய் யப்பட்நடொர ்

பபயர ்

பட்டியலில்

நெர ்க்கப்படுவதொல்

மட்டுநம,

ஒருவிை
் ைப்பதொரர ் பதவி நியமனம் பபற உரிணம அளிக்கப்பட்டவரொகமொட்டொர ்.
எனநவ,

விை்ைப்பதொரரின்

விை
் ைப்பம் ,

எல் லொநிணலகளிலும்

தற் கொலிகமொனது மற்றும் விை
் ைப்பதொரரொல் அளிக்கப்பட்ட விவரங் கள் தவறு
என்றொநலொ நதர ்வொணைய அறிவுணரகள் அல் லது விதிகள் மீறப்பட்டுள் ளன என்று
கை
் டறியப்படும் பட்ெத்தில் , எந்நிணலயிலும் , பதரிந்பதடுக்கப்பட்ட பின்னர ் கூட,
உரிய ேகைமுகறகளுக்குப் பின்னர ் விை்ைப்பத்ணத நிரொகரிக்கும் உரிணம
நதர ்வொணையத்திற் கு உை
் டு. [விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் ”
பத்தி -11(B) (C) & (D) -ை் உள் ளவாறு ].
b) தகுதியுள் ள விை
் ைப்பதொரருக்கு, நதர ்வு எழுதுவதற் கொன அனுமதிெ ்சீட்டுகள் ,

www.tnpscexams.in
இணையதளத்தில்

/

www.tnpsc.gov.in

பதிநவற் றம்

பெய் யப்படும் .

என்ற

நதர ்வொணைய

விை்ைப்பதொரர ்

அவற் ணற

பதிவிறக்கம் பெய் து பகொள் ளநவை
் டும் . அனுமதிெ ்சீட்டு தனியொக அஞ் ெல் மூலம்
அனுப்பப்பட மொட்டொது. விை்ைப்பதொரர ் நதர ்வின் பபொழுது அனுமதிெ ்சீட்டில்
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பகொடுக்கப்பட்டுள் ள ஒவ் பவொரு நிபந்தணனணயயும் கட்டொயம் கணடப்பிடிக்க
நவை
் டும் ..[விண
் ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் ” பத்தி -2 (V) (g) -ை்
உள் ளவாறு].
c) பதளிவுணரநவை
் டுநவொர,்

தமிழ் நொடு

அரசுப்

பைியொளர ்

நதர ்வொணைய

அலுவலகத்திணன நநரில் அல் லது 1800 419 0958 என்ற கட்டைமில் லொ பதொணலநபசி
எை
் ைின் மூலம் , அணனத்து நவணல நொட்களிலும் முற் பகல் 10.00 மைி முதல்
பிற் பகல் 5.45 மைி வணரபதொடர ்பு பகொள் ளலொம் . ஒரு முகற பதிவு/ஆன்கலன்
விை்ைப்பம் தோைர ்பான சே்தேகங் களுக்கு helpdesk@tnpscexams.in என்ற
மின்னஞ் சல்

முகவரிக்கு

அனுப்பலாம் .

grievance.tnpsc@tn.gov.in

பிற

என்ற

குகறதீர ்/சே்தேகங் களுக்கு

முகவரிக்கு

அனுப்பலாம்

[விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் ” பத்தி-2(V)–ை்

குறிப் பு (h)(i)(j)-ை்

உள் ளவாறு].
d) விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான

தகவை்

பரிமாற் றம் :

ெொன்றிதழ்

ெரிபொர ்ப்பு

/

வொய் பமொழித் நதர ்வு / கலந்தொய் விற் கொன நொள் மற்றும் நநரம் குறித்த தகவல் கள்
ஏதும் விை்ைப்பதொரர ்களுக்கு அஞ் ெல் மூலமொக அனுப்பப்படமொட்டொது. இது
குறித்த

தகவல் கள்

நமற் கூறிய

நதர ்வொணைய

தகவல்

ஆகியவற் றின்
குறுஞ் பெய் தி/

இணையதளத்தில்

விை்ைப்பதொரர ்களுக்கு

மூலம்

மட்டுநம

மின்னஞ் ெல்

பவளியிடப்படும் .

குறுஞ் பெய் தி

விை்ைப்பதொரர ்களுக்கு

ஏநதனும்

/

மின்னஞ் ெல்

பதரிவிக்கப்படும் .

கொரைங் களினொல்

பென்றணடயொமல் /

கிணடக்கப்பபறொமல் இருப்பின் அதற் கு நதர ்வொணையம் பபொறுப்பொகொது.
e) விளம் பர அறிவிக்ரக தவளியிடப் பட்ட பின் ததரிவு பணிகள் முழுவதுமாக
முடிவுறாமை் தகவை் அறியும் உரிரமே் ேட்டத்தின் கீழ் எவ் வித தகவலும்
வழங் கப் படமாட்டாது.
f) ரகப் சபசி மற்றும் இதர மின்னணு ோதனங் களுக்குத் தரட:
1) விை்ைப்பதொரர ்கள்

நதர ்வுக்

கூடத்திற் குள்

அனுமதிக்கப்பட்ட

எழுது

பபொருட்களொன கருப்பு பந்துமுணன நபனொ தவிர. மின்னணு ெொதனங் களொன
தரவி (Blue Tooth) ணகப்நபசி, நிணனவூட்டு உள் கட்டணமப்புக் குறிப்புகள் அடங் கிய
ணகக்கடிகொரங் கள் மற்றும் நமொதிரம் அல் லது ஏணனய மின்னணு ெொதனங் கள் ,
மின்னணு

அல் லொத

பதிவுக்கருவிகள் ,

புத்தகங் கள் ,

குறிப்புகள் ,

ணகப்ணப

வை
் ை எழுது நகொல் , பபன்சில் புத்தகங் கள் , குறிப்புகள் , தனித் தொள் கள் , கைித
மற்றும்

வணரப்படக் கருவிகள் ,

மடக்ணக அட்டவணை, படிபயடுக்கப்பட்ட

வணரபடம் , கொட்சி வில் ணலகள் , பொடப்புத்தகங் கள் மற்றும் பபொதுக் குறிப்புத்
தொட்கள்

மற்றும்

பதிவுபெய் யும்

தனிக்கருவிகளொகநவொ

நமொதிரம்

அல் லது

ணகக்கடிகொரத்தின் இணைப்பொகநவொ பகொை
் டுவரக் கூடொது.
2) அவ் வொறொன

பபொருட்கணள

ணவத்திருப்நபொர ்

கொைப்பட்டொல்

அவர ்கள்

பதொடர ்ந்து நதர ்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மொட்டொர ்கள் . நமலும் , அவர ்களது
விணடத்தொள் பெல் லொததொக்கப்படுவதுடன் நதர ்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும்
ணவக்கப்படுவர ்.

நதணவப்படின்,

அவ் விடத்திநலநய

முழுெ ்

நெொதணனக்கு

உட்படுத்தப்படுவர ்.
3) விை்ைப்பதொரர ்கள்
பபொருட்கணள

தங் கள்

ணகப்நபசி

நதர ்வுக்கூடத்திற் கு

உள் ளிட்ட

பகொை
் டுவர

தணடபெய் யப்பட்ட
நவை
் டொம்

என

அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், அப்பபொருட்களின் பொதுகொப்பிற் கு உத்தரவொதம் தர
இயலொது எனவும் பதரிவித்துக் பகொள் ளப்படுகிறது.
(சமலும் விவரங் களுக்கு விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 17 (E)ஐக் காண
் க)
g) விை்ைப்பதொரர ்கள்
உடற் குணறபொடு

தங் களது வயது, கல் வித்தகுதி, அனுபவம் , ெொதி மற்றும்

பதொடர ்பொன ெொன்றிதழ் கள் மற்றும் ஏணனய ெொன்றிதழ் கணள

நதர ்வொணையம் குறிப்பிட்டு நகொரொத பட்ெத்தில் விை்ைப்பத்துடன் இணைத்து
அனுப்பத் நதணவயில் ணல. அணவ, நதர ்வொணையம் நகொரும் தருைத்தில் தொக்கல்
பெய் யப்பட

நவை
் டும் .

நதர ்வுக்கு

விை்ைப்பிப்பவர ்கள்

அத்நதர ்விற் கு

அனுமதிக்கப்பட அணனத்து தகுதிகணளயும் பபற் றவரொக இருத்தல் நவை
் டும் .
விை்ைப்பதொரர ்களொல்
ஐயமறத்

பதரிந்து

பதரிவிக்கப்பட்டுள் ள

பகொள் ளும் வணர

தகவல் கணள

அவர ்களின்

நதர ்வொணையம்

விை்ைப்பங் கள்

எழுத்துத்

நதர ்விற் கு (அதொவது எல் லொ நிணலகளிலும் ) தற் கொலிகமொக ஏற் கப்பட்டுள் ளதொகநவ
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கருதப்படும் .

விை்ைப்பதொரர ்

நியமனத்திற் கு

நபொட்டியிடத்

நதர ்விற் கு

முன்நபொ

தகுதியற் றவர ்

அல் லது

என்று

பின்னநரொ

நதர ்வொணையத்தொல்

கை
் டறியப்பட்டொல் , எந்நிணலயிலும் , அதொவது பதரிந்பதடுக்கப்பட்ட பின்னர ் கூட
உரிய

ேகைமுகறகளுக்குப்

பின்னர ் விை
் ைப்பத்ணத

நிரொகரிக்கும்

உரிணம

உை
் டு.
h) பதரிவிக்கப்பட்டுள் ள

தகவல் கள்

ேகைமுகறகளுக்குப்

பின்னர ்

தவறு

எனக்

கை
் டறியப்பட்டொல் ,

விை
் ைப்பம்

உரிய

நிரொகரிக்கப்படுவதுடன்

அவ் விை்ைப்பதொரர ்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்ணக நமற் பகொள் ளவும் நநரிடும் .
i) ஒழுங் கீனே் தேயை் களுக்குத் தரட:
நதர ்வு

எழுதும்

அணறயில்

மற் ற

விை
் ைப்பதொரர ்களுணடய

விணடத்தொள் களிலிருந்து பொர ்த்து எழுதுதல் / பொர ்த்து எழுத அனுமதித்தல் அல் லது
நவறு ஏநதனும் முணறயற் ற உதவிகணளப் பபறநவொ அல் லது பபற முயற் சிக்கநவொ
அல் லது அத்தணகய முணறயற் ற உதவிகணளத் தரநவொ அல் லது தர முயற் சிக்கநவொ
கூடொது.
j)

சதர்வுக் கூடத்திை் நடந்து தகாள் ளும் முரற:
நதர ்வு

எழுதும்

எந்த

ஒரு

விை்ைப்பதொரரும்

நதர ்வுக்

கூடத்தில்

தவறொன

நடவடிக்ணகயிநலொ (அல் லது) நதர ்விணன சீர ்குணலக்கும் நநொக்கத்திநலொ (அல் லது)
நதர ்வொணையத்தொல் நதர ்விணன நடத்த பைியில் அமர ்த்தப்பட்டுள் ள அலுவலர ் /
பைியொளர ்கணள தொக்கும் முயற் சியிநலொ ஈடுபடக்கூடொது. அவ் வொறு ஈடுபடும்
விை்ைப்பதொரர ்களின்

பெயல் கள்

கடுணமயொன

தவறொக

கருதப்பட்டு,

அவ் விை்ைப்பதொரர ்கள் தை
் டணனக்கு உட்படுத்தப்படுவர ்.
k) விை்ைப்பதொரர ்களுக்கொன

விதிமுணறகணள

விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான

விதிமுரறகள்

மீறும்

பத்தி

பட்ெத்தில்

17(E)-இன்படி

அல் லது

நதர ்வொணையம் பபொருத்தமொனபதனக் கருதும் தை
் டணன விதிக்கப்படும் .
l)

பகொள் குறி

வணகத்

நொளிலிருந்து

6

நதர ்விற் கொன

தவகல

பவளியிடப்படும்

உத்நதெ

நொட்களுக்குள்

நதர ்வொணையத்தொல்

விணடகள்

நதர ்வு

நணடபபற் ற

நதர ்வொணைய

இணையதளத்தில்

பவளியிடப்படும்

பகொள் குறிவணகத்

நதர ்விற் கொன உத்நதெ விணடகள் பதொடர ்பொக முணறயீடு பெய் ய நவை
் டுமொனொல்
நதர ்வொணைய இணையதளத்தில் உள் ள Answer Key Challenge என்ற ெொளரத்ணதப்
பயன்படுத்தி முணறயீடு பெய் யலொம் (Result – > Answer keys)
விை்ைப்பதொரர ்கள்
நதர ்வொணையத்தொல்

பகொள் குறிவணகத்

நதர ்விற் கொன

பவளியிடப்பட்ட 7 நொட்களுக்குள்

உத்நதெ

விணடகள்

இணையவழி வொயிலொக

மட்டுநம முணறயீடு பெய் யநவை
் டும் . அஞ் ெல் வழியொகநவொ அல் லது

மின்னஞ் ெல்

வழியொகநவொ பபறப்படும் முணறயீடுகள் ஏற் கப்படமொட்டொது.
உத்நதெ விணடகணள முணறயீடு பெய் வதற் கொன அறிவுணரகள் மற்றும் வழிமுணறகள்
நதர ்வொணைய

இணையதளத்திநலநய

வழங் கப்பட்டுள் ளது.

நமலும்

முணறயீடு

பெய் ய இணையவழி மூலமொகநவொ அல் லது நவறுவழியொகநவொ வழங் கப்பட்டுள் ள
கொல

அவகொெம்

முடிவுற் ற

நிணலயில்

பபறப்படும்

எவ் வித

முணறயீடுகளும்

பரிசீலிக்கப்படமொட்டொது.
இணையவழியில் உத்நதெ விணடகணள முணறயீடு பெய் வதற் கு உரிய நநரத்தில்
ெமர ்ப்பிக்கப்பட்ட நவை
் டுநகொளொனது ஒவ் பவொரு பொடத்திற் பகன வல் லுநர ்கணள
பகொை
் ட குழுவிற் கு பரிந்துணரக்கப்படும் . நமலும் , வல் லுநர ் குழுவின் பரிந்துணரயின்
அடிப்பணடயில் ,

இறுதியொன

விணடகள்

முடிவு

பெய் யப்பட்டு

அதன்பின்னர ்

விணடத்தொள் மதிப்பீடு பெய் யும் பைியொனது பதொடங் கப்படும் .
பதரிவுப் பைிகள் முடிவணடயும் வணர இறுதியொன விணடகணள நதர ்வொணையம்
பவளியிடொது. நதர ்வு நணடமுணறகள் முழுவதும் நிணறவணடந்த பின்னர ், அத்நதர ்வுக்கு
விை்ைப்பித்த

விை்ைப்பதொரர ் அணனவருணடய

விவரங் களும்

நதர ்வொணைய

இணையதளத்தில் பவளியிடப்படும் .
[சமலும்

விவரங் களுக்கு

17(D)(V)–(XII)-ஐக் காண
் க]

விண
் ணப் பதாரர்களுக்கான

விதிமுரறகள்

பத்தி
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14. விண
் ணப் பிக்கும் முரற;
1.

www.tnpsc.gov.in

விை்ைப்பதொரர ்கள்
நதர ்வொணையத்தின்

/

இணையதளங் கள்

www.tnpscexams.in

மூலம்

மட்டுநம

ஆகிய

விை்ைப்பிக்க

நவை
் டும் .
2.

எந்தபவொரு

பதவிக்கும்

விை
் ைப்பிக்கும்

முன்பு

ஆதொர ்

எை
்

மூலம் ஒருமுணறப்பதிவு எனப்படும் நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம்
(Dashboard) ஆகியன கட்டொயமொகும் . விை்ைப்பதொரர ்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம்
பதிவுக்கட்டைமொக
ஒருமுணறப்பதிவு,

ரூ.150/பதிவு

ஐ

பெலுத்தி,

பெய் த

பதிவு

நொள்

பெய் து

முதல்

பகொள் ள

நவை
் டும் .

ஐந்தொை
் டுகள்

வணர

நணடமுணறயிலிருக்கும் , தங் களுக்குரிய ஒரு முணறப் பதிவு கைக்கு (One Time
Registration ID) மற்றும் கடவுெ ் பெொல் மூலமொக மட்டுநம விை்ைப்பதொரர ்கள் தங் கள்
விை்ைப்பங் கணள ெமர ்ப்பிக்க நவை
் டும் .
3.

ஒருமுணறப்பதிவில்

பதிநவற் றம் பெய் ய,

விை்ைப்பதொரர ்கள்

தங் களது

புணகப்படம் , ணகபயொப்பம் ஆகியவற் ணற CD/DVD/Pen drive நபொன்ற ஏநதனும் ஒன்றில்
பதிவு பெய் து தயொரொக ணவத்திருக்க நவை
் டும் .
4.

ஒரு விை
் ைப்பதொரர ் ஒன்றுக்கும் நமற் பட்ட ஒருமுணறப் பதிவுக் கைக்ணக (One Time
Registration ID) உருவொக்க அனுமதியில் ணல.

5.

விை்ைப்பதொரர ்கள்

தங் களுக்குரிய

தனித்துவமொன

பதிவுக்கைக்கு

மற்றும்

கடவுெ ்பெொல் ணலப் பயன்படுத்தி ஏற் கனநவ பதிவிட்ட தங் களது விவரங் கணள
பொர ்ணவயிடவும் , புதுப்பிக்கவும் பெய் யலொம் . தங் களது ஒருமுணறப் பதிவு , கடவு
பெொல் லிணன நவறு நபரிடநமொ (அ) முகவர ்களிடநமொ பகிர ்ந்து பகொள் ள கூடொது.
6.

ஒருமுணறப்பதிவு என்பது எந்தபவொரு பதவிக்கொன விை்ைப்பம்

அல் ல. இது

விை்ைப்பதொரர ்களின் விவரங் கணளப் பபற்று அவர ்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம்
ஒன்றிணன உருவொக்க மட்டுநம பயன்படும் . எந்தபவொரு பதவிக்கும் விை்ைப்பிக்க
விரும் பும் விை
் ைப்பதொரர ்கள் , அறிவிக்ணகயில் “Apply” என்ற உள் ள ீடு வழிநய
நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனொளர ் குறியீடு மற்றும் கடவுெ ்பெொல் ஆகியவற் ணற
உள் ள ீடு பெய் து விை்ைப்பிக்க நவை
் டும் .
7.

விை்ைப்பதொரர ்கள்

தொங் கள்

விை்ைப்பிக்க

விரும் பும்

பதவியின்

பபயணர

பதரிவு பெய் ய நவை
் டும் .
8.

புணகப்படம் ,

குறிப்பிட்ட

ஆவைங் கள்

மற்றும்

ணகபயொப்பம்

இல் லொமல்

அனுப்பப்படும் இணையவழி விை
் ைப்பம் உரிய நணடமுணறகளுக்குப் பின்னர ்
நிரொகரிக்கப்படும் .
9.

இணையவழி

விை்ைப்பத்தில்

அளித்துள் ள

தகவல் கணள,

விை்ைப்பதொரர ்

அவ் விணைய வழி விை
் ைப்பங் கணள ெமர ்பிக்க நிர ்ையிக்கப்பட்டுள் ள கணடசி
நொள்

வணர

திருத்தம்

விை்ைப்பத்திணன

பெய் து

பகொள் ள

அனுமதிக்கப்படுவர.்

ெமர ்பிப்பதற் கொன

கணடசி

இணையவழி

நொளுக்குப்

பின்னர,்

விை்ைப்பத்தில் விை
் ைப்பதொரரொல் ெமர ்பிக்கப்பட்டுள் ள தகவல் கணள திருத்தம்
பெய் ய அனுமதிப்பட மொட்டொர ்கள்.
10. அெ ்சிடுதலில் விருப்பநதர ்வு:
அ)

விை்ைப்பத்ணத

விை்ைப்பதொரர ்கள் PDF

இணைய
முணறயில்

வழியில்

அனுப்பியபின்,

தங் கள் விை்ைப்பத்ணத அெ ்சிட /

நெமிக்க முடியும் .
ஆ)

விை்ைப்பதொரர ்களுக்கு

பயனொளர ்

குறியீடு

அெ ்சிட்டுக் பகொள் ளலொம் /
இ)

விை்ைப்ப

மற்றும்

கடவுெ ்

நகல்

நதணவப்பட்டொல் ,

பெொல் ணல

பயன்படுத்தி

பதிவிறக்கமும் பெய் து பகொள் ளலொம் .

இணையதள விை
் ைப்ப அெ ்சுப்படி அல் லது நவறு எந்தவிதமொன

ஆதொர ஆவைங் கணளயும் நதர ்வொணையத்திற் கு அனுப்ப நவை
் டொம் .
(விை்ைப்பதொரர ்களுக்கொன விதிமுணறகள் பத்தி - 2–இல் உள் ளவொறு)
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15. ஆவணங் கள் பதிசவற் றம் :
இந்தப்

பதவிக்கான

விண
் ணப் பத்ரதப்

தபாறுத்தவரர,

விண
் ணப் பதாரர்கள் இரணய வழி விண
் ணப் பத்ரத ேமர்ப்பிக்கும் சபாது
ோன்றிதழ் கள்
வழங் கப் பட்ட
ஆதரவாக

/

ஆவணங் கரள

அரனத்து

உரிரம

கட்டாயமாக

இரணய

வழி

விண
் ணப் பத்திை்

சகாரை் களுக்கும்

பதிசவற் றம்

/

விவரங் களுக்கும்

தேய் யாமை் ,

இரணயவழி

விண
் ணப் பத்ரத ேமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப் பட மாட்டார்கள்.
விண
் ணப் பதார்களாை் பதிசவற் றம் தேய் த ோன்றிதழ் கரள தங் கள்
ஒரு முரறப் பதிவின் மூைமாக ேரிபார்க்கும் விருப் பம் உள் ளது. ஏசதனும்
ோன்றிதழ் கள்

தவறாகப்

தேய் யப் படாவிட்டாசைா

பதிசவற் றப் பட்டாசைா
அை் ைது

அை் ைது

ஆவணங் கரளப்

பதிசவற் றம்

பதிசவற் றுவதிை்

ஏசதனும் மாற் றங் கள் தேய் யப் பட சவண
் டுமாயின் விண
் ணப் பதாரர்கள் ,
குறிப் பிட்ட

பதவிக்கான

நுரழவுே்

சீட்டு

வழங் கும்

நாளுக்கு

இரண
் டு

நாட்களுக்கு முன்பு வரர ஆவணங் கரளத் திருத்த மற் றும் பதிசவற் றம்
தேய் ய அனுமதிக்கப் படுவார்கள். (சதர்வு நகடபபறுவதற் கு பன்னிபரண
் டு
நாட்களுக்கு முன்பாக).
16. விண
் ணப் பம் ேமர்ப்பிப் பதற் கான இறுதி நாள் :
இணையவழி மூலம் 03.05.2022 அன்று இரவு 11.59 மைி வணர விை்ைப்பிக்க/திருத்த
இயலும் . பின்னர ் அெ ்நெணவ நிறுத்தப்படும் .
இணைய

வழி

விை
் ைப்பத்துடன்

இணைத்து

பதிநவற் றம்

பெய் த

ஆவைங் கள் /ெொன்றிதழ் கணள மீள் பதிநவற் றம் பெய் ய 14.06.2022 அன்று இரவு 11.59 மைி
வணர அனுமதிக்கப்படுவர.் பின்னர ் அெ ்நெணவ நிறுத்தப்படும் .

(நமலும்

கூடுதல்

விதிமுணறகணள”

தகவல் களுக்கு

நதர ்வொணையத்தின்

நதர ்வொணையத்தின்

இணையதள

விை்ைப்பதொரர ்களுக்கொன

முகவரியொன

www.tnpsc.gov.in-ல்

கொைலொம் )

தேயைாளர்
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ஏற் றுக்பகாள் ள மறுத்தல் (Disclaimer)

இணைக்கல் வி

தகுதிக்கொன

பிற் நெர ்க்ணக –III ல்
குறிப்பிைப்பை்டுள் ள

அரெொணைகள்

அறிவிக்ணகயின்

பதரிவிக்கப்பட்டுள் ளது. இருப்பினும் , அதில்
இகைக்கல் விே்

ேகுதிகளுக்கு

அப்பாற் பை்ை

இகைக்கல் விே் ேகுதி ஒன்றிகன விை்ைப்போரர ் தபற் றிருப்பின்
அது குறிே்ே அரசாகை இவ் வறிவிக்ககயின் தேதியன்தறா அல் லது
முன்னதர

தவளியிைப்பை்டிருக்க

தவை்டும் .

விை்ைப்போரர ்கள்

அரசாகை குறிே்ே ேகவல் ககள இணைய வழி விை்ைப்பத்துடன்
இணைத்து பதிநவற் றம் பெய் ய நவை
் டும் . அவ் வாறு தசய் யே் ேவறும்

பை்சே்தில்

உரிய

ேிராகரிக்கப்படும் .

ேகைமுகறகளுக்குப்
இகைக்கல் வி

இவ் வறிவிக்ககயின்

தேதிக்கு

ேகுதி

பின்னர ்

பின்னர ்
குறிே்ே

விை்ைப்பம்
அரசாகைகள்

தவளியிைப்பை்டிருே்ோல்

அகவ இே்ே தேரிவிற் கு கருே்தில் தகாள் ளப்பைமாை்ைாது.

பேயலாளர்
.
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பிற் சேர்க்ரக

1

2

3

4

-I

Name and Address of the Firm/Workshop/ Company /
Government Department / Public Sector under taking

:

Whether the said Firm / Workshop/ Company registered
under the Factories Act 1948(Central Act LXIII of 1948)

:

Registration Number of Firm / Workshop / Company
(Under Factories Act, 1948)

:

Nature of work of the organisation (Production/Service)
:

5

Name of the Employee and Date of Birth

6

Qualification possessed by the Employee on the Date of
Joining Service

:

7

Designation and period of Experience of the Employee

:

8

Nature of the Work/Duty performed by the Employee (To
be mentioned in Brief)

:

9

Whether the employee possesses experience as laid in
para 4(B) of the notification
a) Period of Experience

9

Note:-

:

From............. To.............

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

Yes / No

@ strike out which is not applicable.

Firms / Research Institution which issues the certificate is cautioned that issuing
of any certificate containing false details will lead to legal / penal action on them.
CERTIFICATE
This is to certify that Thiru/Tmt/Selvi .......................................... possesses
the said experience as stated above is true as per the information given by the
Employee.
Signature of the Applicant
Office Seal:
Place
Date:

Signature
Name & Designation of the
Head of Institution / Firm
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பிற் சேர்க்ரக

-II

Paper –I [ SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION ]

AGRICULTURAL ENGINEERING

CODE NO: 280

UNIT-I: SURVEYING AND HYDROLOGY
Surveying – Instruments - Methods of surveying – Computation of area –
Triangulation, intersection, traversing, cross staff survey – Pane table survey
– Earth work computation -Simpson‟s trapezoidal rule - Levelling - Definition Types of benchmarks - Different types of levels – Reduction of leveling data by
rise and fall method and height of collimation method -Contouring – Profile
surveying - Cross section survey - Use of Minor instruments - Hydrology –
Measurement of rainfall, evaporation and infiltration – Estimation of runoff
– Factors affecting runoff – Computation of volume of runoff and peak flow –
Unit hydrograph - Occurrence of ground water, hydraulics of wells, types of
wells and their construction - Well drilling – Techniques for different formations
- Well logging - Types of well screen - Design of well screens - Well
development - Yield testing.
UNIT-II: SOIL EROSION AND CONSERVATION
Soil erosion – Types – Factors affecting erosion by water and wind - Stages of
water erosion -Biological control measures - Biological control measures and
their suitability - Contour farming, strip cropping, mixed cropping,
intercropping and mulching - Mechanical control measures and their suitability
– Design and construction of contour bunds, graded bunds, terraces,
contour stone walls, contour trenches, staggered trenches and diversion drain
- Gully control structures and check dams - Wind erosion – Types and control
- Dry farming techniques for improving crop production - Estimation of soil
erosion - Universal Soil Loss Equation.
UNIT-III: WATERSHED DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
Watershed – Concept, types and delineation - Land capability classification
- Participatory rural appraisal technique – Watershed development plan –
Estimation of cost and benefits -Gully and ravine reclamation – In-situ & Exsitu water harvesting, micro catchments – Ground water recharge - Farm pond
and percolation pond – Selection of suitable soil and water conservation
practices – Afforestation – Holistic planning - Watershed based rural
development – Use of aerial photography and remote sensing in watershed
management - Applications of GIS in planning and development of
watersheds including forest cover and water resources.
UNIT-IV: IRRIGATION AND DRAINAGE
Irrigation - Sources – Soil- water- Plant relationship - Water requirement of
crops– Measurement of irrigation water - Weirs and flumes - Methods of
irrigation - Surface, sprinkler and drip irrigation - Drip irrigation –
Components – Wetting pattern - Filters and Fertigation tanks - Design of
laterals - Submain - Main lines -Pump capacity - Operation and
maintenance- Sprinkler irrigation - Components - Sprinkler performance Hydraulic design of sprinkler systems - Duty and delta relationship – Irrigation
scheduling - Irrigation efficiencies and their estimation - Pumps - Types,
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selection and installation - Drainage - Causes of water logging and salt problem
- Methods of drainage - Design of surface, sub-surface and vertical drainage
systems - Improvement and utilization of poor quality water - Reclamation
of saline and alkali soils.
UNIT-V: FARM AND IRRIGATION STRUCTURES
Design and construction of farm structures – Site selection - Materials of
construction – Quality– types of masonry – Foundation, basement and
superstructure – Types of roofs – building plan and estimation, requirements of
farm house, threshing floor, drying floor, poultry house, dairy farm, rat proof
godown and farm roads - Design features earthen dams and gravity dams Water conveyance structures – Earthen channels and lined channels –
Advantages of lining – materials of lining – Design of channel cross section –
Crossing control structures – Drop spillway, chute spillway, pipe inlet spill way –
Road crossing structures – Culvert, inverted siphon aqueduct – Their uses Underground pipe line system – Components and their functions – Structures
for plant environment– Green houses, polyhouses and shadenets – Construction
and utilization - Soil less culture.
UNIT-VI: FARM POWER
Agricultural mechanization – Scope and sources of farm power - Animate and
electromechanical - Thermodynamics - Construction and working of internal
combustion engines - Fuel, ignition, lubrication, cooling, air intake, exhaust,
governing and electrical systems of IC engines - Different types of tractors and
power tillers - Power transmission, ground drive, power takeoff, steering, brake,
implement control and hydraulic systems - Bulldozer – Features, traction,
suspension, steering, operations using bulldozer – Weight transfer, theory of
traction – Tractive efficiency – Mechanics and stability – Care and maintenance
of tractors.
UNIT- VII: FARM MACHINERY
Farm machinery - Primary tillage implements – Mould board plough, disc plough
and chisel plough - Secondary tillage implements – Cultivators, harrows and
rotary tillers - Land shaping machinery – Leveller, ridger and bund former Sowing and transplanting – Seed drills, planters and rice transplanters Interculture implements - Plant protection equipment – Sprayers and dusters Harvesting, threshing and combining equipment - Machinery for earth moving
and land development - Machinery for horticulture, agro-forestry and forages –
Haulage of agricultural and forest produces - Management of farm
machinery - Cost estimation for farm operations.
UNIT-VIII: UNIT OPERATIONS IN FOOD AND AGRICULTURAL
PROCESSING
Heat transfer principles – Conduction, convection and radiation - Types of heat
exchangers - Unit operations – Evaporators - Types - Mechanical separation –
Filtration – Sedimentation – Settling – Centrifugal separation – Cyclone
separation- Size reduction – Mixing – Blending – emulsification - Food processing
operations- Pasteurization – Sterilization – Canning - Retort processing -
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Extrusion processing of foods - Methods of drying of foods – Preservation
of food by irradiation - Microwave and dielectric heating - Fats and oil
processing – Extraction methods and equipments - Food packaging – Materials
and characteristics – Suitability - Processing of milk and milk products,
packaging of milk - Principles of refrigeration and applications in food industries
– Cold storage of fruits and vegetables - Design aspects.
UNIT- IX: PROCESS ENGINEERING OF AGRICULTURAL AND
HORTICULTURAL CROPS
Engineering properties of food materials – Moisture content – Methods
of determination – Psychrometry - Drying – Thin layer and deep bed drying
– Types of heat sources and types of dryers - Cleaning and grading –
Principles – Separators – Efficiency – Performance index - Shelling and
decortication – Seed processing and layout of seed processing units - Rice
processing – Parboiling and dehusking of paddy – Machines used - Milling of
wheat, corn and pulses – Material handling equipments - Conveyors and
elevators - Storage – Conditions for safe storage – Bag and bulk storage
– Silo storage - Design aspects - Modified atmosphere storage – Storage
structures - Equipments used for processing of horticultural crops –
Preservation of fresh fruits and vegetables – Drying and dehydration –
Processing of coffee, tea, rubber, cashew nut, coconut, oil palm, aromatic
plants, flowers and spices.
UNIT-X: RENEWABLE AND BIOENERGY
Solar energy – Solar collectors – Air heaters – Water heaters – Solar
photovoltaic systems and applications - Wind energy - Suitable sites – Types
of wind mills – Wind mill components – Applications – Performance of wind
mills - Biomass resources – Agro residues – Characteristics - Conversion
technologies – Biochemical conversion – Biogas plant – Types and selection,
construction, operation and
maintenance
Slurry
handling
Thermochemical conversion – Stoves – Types - Improved stoves – Pyrolysis
– Charcoal production – Gasification – Briqueitting – Cogeneration - Energy
plantation and environmental impact – Global warming – Clean development
mechanism (CDM) and role of afforestation - Biofuels – Biodiesel feedstock,
production and by-product utilization – Ethanol – Production and utilization –
Emission - Standards and control.
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Paper –I AUTOMOBILE ENGINEERING
(Code No: 258)
UNIT - I: ENGINES
Petrol engine – principle and construction – diesel engine- principle and
construction – four stroke and two stroke. Carburettors – types, working
principle, different circuits – compensation circuits. Cooling system – air and
water cooling system- forced circulation and pressure cooling system.
Lubrication system –
pressure lubrication – splash lubrication – wet and dry sump lubrication.
Properties of lubricants and coolants. Combustion in SI and CI engines –
stages of combustion –flame propagation – detonation in SI engine and
knocking in CI engines. Combustion chambers – Turbo and super chargers.

UNIT – II: AUTOMOTIVE CHASSIS
Types of chassis layout – various types of frames – front axles – types, stub
axle, front wheel geometry – Ackermann & Davis steering mechanism –
steering gear boxes. Power Assisted steering. Hutch kiss and torque tube
drive. Propeller shaft– final drive – types. Differential –principle and
construction details- non slip differential – differential lock. Rear axle - types –
full floating – ¾ quarter & semi. Wheels and rims – types and construction.
Tyres – types and construction details.
UNIT – III: SUSPENSION AND BRAKING SYSTEM
Suspension system – requirements – types - construction details of Single leaf
and multi leaf coil and torsion bar springs. Rubber, pneumatic and hyroelastic
suspension. Independent suspension – shock absorbers. Braking system –
need, stopping distance, classification of brakes. Drum brake and disc brake
theory. Mechanical, hydraulic, pneumatic, electric and power assisted braking
system. Retarders.
UNIT – IV: AUTOMOTIVE TRANSMISSION
Clutches – coils spring, diaphragm clutches – centrifugal and semi centrifugal
clutches – multiplate clutches. Gear box – sliding mesh, constant mesh and
synchromesh – construction and operation. Automatic
transmission – fluid
coupling, torque converter, epicycle gear box, hydrostatic transmission, electric
drive.
UNIT – V: AUTOMOTIVE ELECTRICAL AND ELECTRONICS
Battery – types, lead acid battery, battery charging, rating, and testing. Ignition
system – coil, magneto and electronic ignition system – principle and operation.
Spark plug – Automobile Air conditioning, power windows and central locking
system – starting system – types of drives - bendix drive, solenoid drive system
– charging system – generator system – types – alternator, principle and
operation of cut-out and regulators. Sensors – electronic suspension – electronic
steering systems. Navigation system – ABS – AIRBAG restraint system.
UNIT – VI: VEHICLE BODY ENGINEERING
Classification of cars, buses, HCVs and LCVs – visibility – forward and rearward
visibility – safety – design – safety equipments. Aerodynamics of vehicles –
different types of drags – optimization techniques - wind tunnel testing for drag
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force and pressure distribution. Construction of cars – panels . Construction of
buses –conventional and integral construction. Driver‟s seat – compactness of
driver‟s cab – segmental design – modern painting processes for cars. Body
trim items. Body mechanism – window winding – door lock.
UNIT – VII: VEHICLE DYNAMICS
Concept of vibration – free, forced, undamped and damped vibration. Response
analysis of single DOF, Two DOF and multi DOF. Vibration absorbers. Tyres –
tyre forces and moments – longitudinal and lateral force at various slip angles.
Tractive and cornering properties of tyres. Human response to vibration. Design
and analysis of passive, semi active and active suspension using quarter car,
half car and full car models. Steady state handling characteristics – directional
control of vehicle. Stability of vehicle.
UNIT – VIII : VEHICLE CONTROL SYSTEMS
Degree of freedom for vehicle control – calculation of the control - degree of
freedom.
Selection of control, manipulator and measured disturbances
variables. General types of vehicle controllers configuration. Dynamic behaviour
of first order and second order vehicle system – dynamic responses
characteristics of vehicle systems. Basic control modes – proportional control –
integral control. PID controls. Lambda control – knock control – adaptive knock
control – drive line modeling – active suspension control.
UNIT – IX : AUTOMOTIVE POLLUTION AND CONTROL
Pollutants – sources, formation and effects on environment and human beings.
Emission standards. HC,CO and NO formation in SI engines. Smoke emission
and NOx emissions and its types from diesel engine. Particulate emissions.
Control techniques – EGR, SCR, Secondary air induction, particulate trap and
catalytic converters. Test procedures CVS1, CVS3 – Test cycles. NDIR analyser
– flame ionization detectors – chemiluminescent analyser – dilution tunnels –
gas chromatograph – smoke meters.
UNIT – X : SERVICING & MAINTENANCE, MOTOR VEHICLE ACT
Automobile law – motor vehicle act – registration, driving licence, insurance,
pollution and control, regulation. Trouble shooting and servicing of clutch, gear
box, brakes, suspension and steering system. Trouble shooting and servicing of
engine, engine cooling system and lubrication system – tools and equipments
required for repairs – service station – organization and management of service
stations.
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Paper –I CIVIL ENGINEERING

CODE NO: 261

UNIT - I : BUILDING MATERIALS AND CONSTRUCTION PRACTICES
Properties of engineering materials-brick, stones, aggregates, cement (types
and grades), concrete (mix design), Concrete admixtures, Self compacting
Concrete, steel and new materials. - Construction of stone masonry, brick
masonry and R.C.C. and block masonry – construction equipments - Building
bye - laws and Development regulations practiced in Tamil Nadu - Provisions for
fire safety, lighting and ventilation- Acoustics.
UNIT - II : ENGINEERING SURVEY
Survey - computation of areas - Chain Survey - Compass surveying - Plane table
survey - levelling - fly levelling - L.S. and C.S. - Contour volumes - Theodolite
survey - Traversing - Heights and Distances - Geodetic ObservationsTachometry and Triangulation - Use of EDM, GPS and Remote sensing
techniques.
UNIT- III : STRENGTH OF MATERIALS
Stresses and strains -Thermal stresses- elastic constants - Beams and bending
- Bending moment and shear force in beams - Theory of simple bending deflection of beams - torsion - Combined stresses – stresses on inclined planes
- Principal stresses and principal planes - Theories of Failure – Analysis of plane
trusses.
UNIT - IV : STRUCTURAL ANALYSIS
Indeterminate beams - Stiffness and flexibility methods of structural analysis Slope deflection - Moment Distribution method – Arches and suspension cables
- Theory of columns - moving loads and influence lines – Matrix method- Stability
of retaining walls – plastic theory.
UNIT - V : GEOTECHNICAL ENGINEERING
Formation of soils - types of soils - classification of soils for engineering practice
- Field identification of soils - Physical properties of soils - Three phase diagram
- permeability characteristics of soils - stress distribution in soils - Theory of
consolidation, shear strength parameters of soils - Compaction of soils. Soil
exploration - Soil sampling techniques - Borelog profile - shallow foundations Terzhagi's bearing capacity theory - Pile foundation - Group action of piles settlement of foundations.
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UNIT - VI : ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND POLLUTION
CONTROL
Sources of water - Ground water Hydraulics - Characteristics of water - Water
analysis - water treatment - water borne diseases. Sewerage system - Design
of sewerage systems - sewer appurtenances - Pumping of sewage sewage treatment and disposal - Industrial waste treatment - solid waste
management - Air, water and Noise pollution control- e waste management
UNIT - VII: DESIGN OF REINFORCED CONCRETE,
CONCRETE AND STEEL STRUCTURES

PRESTRESSED

Design of concrete members - limit state and working stress design concepts design of slabs - one way, two way and flat slabs - Design of singly and doubly
reinforced sections and flanged sections -design of columns and footings – prestressing - systems and methods- post tensioning slabs - Design of pre-stressed
members for flexure. Design of tension and compression members - Design of
Bolted and welded connections design of members of Truss - designs of columns
and bases - design of beams, plate girders and gantry girder.
UNIT - VIII : HYDRAULICS AND WATER RESOURCES ENGINEERING
Hydrostatics-applications of Bernoulli equation – flow measurement in channels,
Applications of Momentum equation,Kinematics of flow. Water resources in Tamil
Nadu - Water resource planning - Master plan for water management flood
control–Runoff estimation – hydrograph – flood routing - Soil plant water
relationship - Water requirement of crops - Irrigation methods –Design of alluvial
canal and design of headworks. Waterlogging and land reclamation - Cross
drainage works.
UNIT - IX : URBAN AND TRANSPORTATION ENGINEERING
Urbanisation trend and impact - Slum clearance and slum improvement
programmes - Different modes of transport and their characteristics. Geometric
design of highways. –Design and Construction of bituminous and concrete roads
- Maintenance of roads. Railways-Components of permanent way - Signalling,
Interlocking and train control. Airport planning-Components of Airport - Site
selection – Runways – Planning of terminal buildings. Harbours & Ports- Layout
of a harbour - Docks - Breakwaters.
UNIT - X : PROJECT MANAGEMENT AND ESTIMATING
Construction management - Construction planning - Scheduling and monitoring
- Cost control, Quality control and inspection - Network analysis - CPM and PERT
methods of project management - Resources planning and resource
management. Types of estimates - Preparation of technical specifications and
tender documents - Building valuation - law relating to contracts and arbitration.
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PAPER –I
MECHANICAL/PRODUCTION/MANUFACTURING ENGINEERING
CODE NO: 256
UNIT – I : MECHANICS, KINETICS AND DYNAMICS
Statics of Particles, Equilibrium of Rigid bodies, Properties of Surfaces and Solids,
Dynamics of Particles, Friction and Elements of Rigid Body Dynamics, Basics of
Mechanisms, Kinematics of mechanisms, gyroscope, Gears and Gear Trains,
Friction in Machine Elements, Force Analysis, Balancing, Single Degree Free
Vibration, Forced Vibration, mechanisms for Control and Vibration.
UNIT – II : STRENGTH OF MATERIALS AND DESIGN
Stress, Strain and Deformation of Solids, Transverse Loading on Beams
and Stresses in Beams, Torsion, Deflection of Beams, Energy Principles, Thin
Cylinders and Thick Cylinders, Spherical Shells, Fundamentals of Design for
Strength and Stiffness of Machine Members, Design of Shafts and Couplings,
Design of Fasteners and Welded Joints, Design of Springs, Design of Bearings,
Design of Flywheels, Design of Transmission Systems for Flexible Elements, Spur
Gears and Parallel Axis Helical Gears, Bevel Gears, Worm Gears and Crossed
Helical Gears, Design of single and two stage speed reducers, Design of cam,
Clutches and Brakes.
UNIT – III : FLUID MECHANICS AND TURBO MACHINERY
Fluid properties, fluid statics, manometry, buoyancy, control volume analysis of
mass, momentum and energy, fluid acceleration, differential equations of
continuity and momentum, Bernoulli‟s equation, viscous flow of incompressible
fluids, boundary layer,elementary turbulent flow, flow through pipes, head
losses in pipes, bends etc. Turbomachinery: Pelton wheel, Francis and Kaplan
turbines - impulse and reaction principles – velocity diagrams.
UNIT – IV : THERMODYNAMICS
Basic concepts, Zeroth, First and Second laws of thermodynamics,
thermodynamic system and processes, Carnot cycle. irreversibility and
availability, behaviour of ideal and real gases, thermodynamic relations,
properties of pure substances, calculation of work and heat in ideal processes,
analysis of thermodynamic cycles related to energy conversion, Fuel and
combustion.
UNIT – V : HEAT AND MASS TRANSFER
Modes of heat transfer one dimensional heat conduction, resistance concept,
electrical analogy, unsteady heat conduction, fins dimensionless parameters in
free and forced convective heat transfer, various correlations for heat transfer
in flow over flat plates and through pipes thermal boundary layer effect of
turbulence radiative heat transfer, black and grey surfaces, shape factors,
network analysis; heat exchanger performance, LMTD and NTU methods. Basic
Concepts of Mass transfer, Diffusion Mass Transfer, Fick‟s Law of Diffusion
Steady state Molecular diffusion, Convective Mass Transfer, Momentum, Heat
and Mass Transfer Analogy, Convective Mass Transfer Correlations.
Applications: Power Engineering: Steam Tables, Rankine, Brayton cycles with
regeneration and reheat. I.C. Engines: air-standard Otto, Diesel cycles.
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Refrigeration and air-conditioning: Vapour refrigeration cycle, heat pumps, gas
refrigeration, Reverse Brayton cycle; moist air: psychometric chart, basic
psychometric processes.
UNIT – VI : MATERIALS SCIENCE AND METALLURGY
Constitution of alloys and phase diagrams, steels, cast iron, TTT diagram, heat
treatment of ferrous and non-ferrous metal, surface modification techniques,
non- metallic materials, mechanical properties and testing, crystal defects and
strengthening mechanisms, conducting and semi conducting materials,
magnetic and dielectric materials, Engineering ceramics, Engineering and
commodity polymers, composites.
UNIT – VII : PRODUCTION TECHNOLOGY
Foundry Technology- types of pattern, moulding and casting methods, design
of castings, defects, Hot and Cold working, metal forming processes- types and
defects, metal joining processes, types and design of weldment, welding
metallurgy, welding defects, Metal cutting, machine tools - center lathe, drilling,
milling, grinding, gear cutting and broaching,
unconventional machining
processes, CNC machine tools, Part programming.
UNIT – VIII : METROLOGY AND QUALITY CONTROL
Linear and angular measurements, Interferometry, laser interferometers ,
Types, Computer Aided Inspection, Basic concept of CMM- Types of CMM,
Machine vision, Form measurement-Straightness - Flatness, Roundness, Surface
finish measurement, contact and non contact method, Measurement of power,
flow and temperature. Statistical quality control, control charts, acceptance
sampling, reliability, TQM, 5S, ISO standards.
UNIT – IX : CAD / CAM / CIM / FEA
Fundamentals of Computer Graphics, Geometric Modeling, Visual Realism,
Assembly of Parts, CAD Standards, Fundamentals of CIM, Production Planning
and Control and Computerized Process Planning, Cellular Manufacturing, Flexible
Manufacturing System and Automated Guided Vehicle System, Industrial
Robotics, Additive manufacturing, Just in Time(JIT), lean manufacturing, One
Dimensional Problems in FEA, Two Dimensional Scalar Variable Problems, Two
dimensional vector variable Problems, Isometric Parametric Formulation.
UNIT – X : INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Work study - techniques, Method study - objectives - basic procedure,
work measurement - objectives - basic procedure, machine loading and
scheduling, product sequencing, inventory control - E O Q - quantity discounts,
ABC Analysis material handling systems, operations research, simplex method,
Transportation model, Assignment model CPM and PERT. Management theory
and practice, planning - nature and purpose of Planning, Decision making,
Organising, staffing, Motivation, Leadership, controlling, control techniques.
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Paper –I CHEMICAL ENGINEERING

CODE NO: 260

UNIT-I: CHEMICAL PROCESS CALCULATIONS AND CHEMICAL
ENGINEERING THERMODYNAMICS
Properties of gases liquids and solids, Humidity and saturation, Gas laws,
Material and Energy balances- involving recycle, by pass and purge systems,
Material and Energy balance with reactions. Thermodynamics functions Chemical and Phase Equilibrium - Laws of Thermodynamics - Ideal and non-ideal
gases and solutions – fugacity, partial molal properties.
UNIT- II: MECHANICAL OPERATIONS AND ENGINEERING MATERIALS
Size Reduction, law, particle size Analysis, Mixing and agitation, Filtration,
Sedimentation and Settling, Materials of construction for chemical Industries,
Metallic, Non-metallic and Polymeric materials, corrosion. Grinding, Law. Smart
materials for Chemical Engineering applications.
UNIT- III: CHEMICAL TECHNOLOGY AND RENEWABLE ENERGY
SOURCES
Acids, Fertilizers, marine Chemicals, Cement, Glass, Ceramic and
Refractories.Petroleum Refining Products, Fermentation Products, Oils, Soaps
and Detergents, Pulp and paper, Dyes, sugar, leather and rubber. Potential for
energy resources, energy conversion, solar, thermal, photoelectric, ocean,
geothermal, wind energy, bio-energy sources, battery and fuel Cells.
UNIT -IV: TRANSFER OPERATIONS
Momentum: Newtonian and Non-Newtonian fluids, Compressible and incompressible fluids flow through packed bed, Fluidized bed and closed ducts,
Fluid Machinery. Heat transfer: conduction, convection and radiation, Heat
transfer with phase change, heat exchangers, Evaporation. Mass transfer:
Diffusion, Theories of mass transfer, Inter phase mass transfer, Analogy.
Distillation, Extraction, Absorption, Adsorption, Drying.
UNIT - V: CHEMICAL REACTION ENGINEERING
Chemical Kinetics, Rate equations, Interpretation of rate data, Design of
reactors, order of reaction, Catalysis, Thermal characteristics of reactors.
Isothermal and adiabatic fixed bed reactors, non-isothermal and non-adiabatic
fixed bed reactors. Two-phase fluidized bed model, slurry reactors, trickle bed
reactor. Experimental determination and evaluation of reaction kinetics for
heterogeneous systems.

39

UNIT - VI: INSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL
Principles of measurements and classification of process instruments,
measurement of temperature, pressure, fluid flow, liquid weight and weight flow
rate, viscosity, pH, concentration, electrical and thermal conductivity, humidity
of gases. Laplace transformation, application to solve ODEs. Open-loop systems,
first order systems, first order systems in series, linearization and its application
in process control, second order systems and their dynamics; transportation lag.
Closed loop control systems, feed-back control systems, BODE diagram, stability
criterion, tuning of controller settings, cascade control, feed forward control,
Smith predictor controller, control of distillation towers and heat exchangers.
UNIT - VII: NUMERICAL AND COMPUTATIONAL METHODS
Curve fitting, Equations with real and rational Coefficients, Imaginary roots and
irrational roots, Transformation of equations. Numerical solutions of linear and
non linear algebraic equations- solution of initial value and boundary value
ordinary and non-linear differential equations, solution of partial differential
equations. Partial Differential equation – finite element, finite
difference
method. Matrix, determinants and properties – Elementary Row transformations
algebraic equations; ordinary differential equations and non homogeneous first
order ordinary differential equations rank of Matrix – Eigen value problems,
Orthogonal and orthonormal vectors; Gram-Schmidt orthogonalization;
Theorem for Eigenvalues and Eigenfunctions.
UNIT - VIII: SEPARATION OPERATIONS
Crystallization, Membrane separation processes. frame, tubular, spiral wound
and hollow fibre membrane reactors, dialysis, reverse osmosis, nano/ultra
filtration, microfiltration. Ion Exchange chromatography and electrodialysis,
Separations involving pervaporation and permeation techniques for solids,
liquids and gases, supercritical fluid extraction.
UNIT-IX: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SAFETY IN CHEMICAL
INDUSTRIES
Air, Water and soil pollution, causes, effects and remedies, Nuclear waste
disposal, Noise control, Wastewater treatment by various methods: Chemical,
biochemical and advanced oxidation process. Industrial hygiene, occupational
safety. Industrial safety principles, site selection and plant layout, chemical
hazards classification, Safety in operations and processes, hazardous
identification techniques.
UNIT - X: DESIGN AND OPTIMIZATION
Problem formulation, degree of freedom analysis, objective functions, Simplex
method, Barrier method, sensitivity analysis, Convex and concave functions,
unconstrained NLP, Newton‟s method, Quasi-Newton‟s method, Direct
substitution, Quadratic programming, Cost estimation, Plant utilities, Heat
exchanger networks, Pinch technology.
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PAPER –I TEXTILE TECHNOLOGY (DEGREE STANDARD)

CODE NO: 306

Unit - I: Fibre Identification and Blend analysis
i)
Textile fibre Classification.
ii) Fine, gross structure and properties of fibres
iii) Microscopic, physical and chemical test methods for fibre identification;
blend analysis
iv) Morphology characterization – Density, XRD, Electron microscopy v) Thermal
characterization methods - DSC, DMA / TMA, TGA
Unit - II: Physical Properties of Fibres
i)
Mechanical – Tensile, Elastic recovery,Time Effect, Bending,Twisting & Compression
ii) Optical - Absorption and dichroism, Reflection and lustre.
iii) Electrical and Thermal Properties - Dielectric property, Static Electricity, Structural changes in
fibres on thermal treatment
Unit - III: Synthetic Fibre Spinning and Post Spinning Operations
i)
Requirements of fibre forming polymers
ii) Spinning of Polymers - Melt Spinning, Wet spinning, Dry spinning
iii) Post Spinning Operations – Drawing, Crimping, Heat setting, Tow-to-top conversion,
Texturing methods
Unit - IV: Spinning:
i)
Principles of opening, cleaning and mixing/blending of fibrous materials ii) Draft and
Drafting, Irregularity introduced by drafting
iii) Roller arrangements in drafting systems;
iv) Combing cycle, combing efficiency, lap preparation;
v) Mechanism of roving bobbin building, roving twist;
vi) Ring Cop formation, forces acting on yarn and traveller;
vii) Single and folded yarn twist, production of core spun / compact spun yarn.
viii) Alternate Spinning systems - rotor spinning, air jet spinning, friction spinning.
ix) Principles of long staple spinning – Jute, Wool
Unit - V: Weaving:
i)
Warp winding - random and precision winding, winding parameters ii) Yarn clearers
and Tensioners; yarn splicing
iii) Types of warping - beam and sectional warping, pirn winding process;
iv) Sizing Techniques, sizing of spun and filament yarns
v) Primary, Secondary and Tertiary motions of loom, Loom timings. vi) Tappet, Dobby and
Jacquard shedding;
vii) Principles of Shuttleless Weft insertion systems.
viii) Principles of Circular and Multiphase weaving
ix) Basic woven fabric constructions and its derivatives
Unit - VI: Testing & Quality Control:
i)
Sample selection techniques using statistics.
ii) Measurement of fibre length, strength , fineness, maturity iii) HVI and AFIS techniques
iv) Determination of yarn count, twist and hairiness v) Tensile testing of fibres, yarns and
fabrics
vi) Evenness testing of slivers, rovings and yarns
vii) fabric properties - air permeability, drape, crease recovery, tear /
bursting strength & abrasion.
viii) Objective Evaluation of fabric hand - FAST and KESF
ix) Statistical analysis of experimental results – Mean, SD, CV%
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Unit - VII: Chemical Processing:
i)
Preparatory processes for natural fibres, synthetics and common blends ii) Dyeing of fibres
using various dye classes.
iii) Batch-wise and continuous dyeing techniques
iv) Styles of printing. Printing thickeners and auxiliaries. v) Printing of cotton with reactive dyes.
vi) Printing of polyester with disperse dyes.
vii) Mechanical and chemical finishing of cotton
Unit - VIII: Knitting & Garments:
i)
Knitting - Yarn quality requirements, principles of weft and warp knitting ii) Basic weft and
warp knitted structures and its properties
iii) Garments - Pattern making, Spreading, Cutting, Marker efficiency iv) Stitches and Seams
v) Types of Sewing machine vi) Sewing thread attributes
vii) Inspection and Merchandising
Unit - IX: Nonwovens & Technical Textiles:
i)
Nonwovens - Web formation
ii) Bonding methods – mechanical, thermal and chemical. iii) Finishing and Application of
nonwovens
iv) Technical Textiles - Property requirements
v) Industrial Textiles - Belts, Ropes, Tyre-cords, Coated abrasives vi) Automotive Textiles Filter fabrics, Airbags, Carpets
vii) Geotextiles – Applications in civil engineering
viii) Agriculture Textiles – Crop covers, bird nets, soil mats and sacks ix) Packaging Textiles –
Food packing and bags.
Unit - X: Textile Management & Environment Conservation:
i)
Industrial Engineering – Work study, method study, ii) Costing – Elements, Balance sheet,
P & L Account
iii) Tools – TQM, 5S, Kaizen, MIS. iv) Marketing Management
v) Industrial relations and Labour laws
vi) Energy conservation in textile production process, vii) Characteristics of Effluent
viii) Effluent treatment.
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PAPER-I ELECTRICAL ENGINEERING

CODE NO: 259

UNIT – I: ELECTRICAL CIRCUITS
Circuit elements – Kirchoff‟s Laws – Mesh and Nodal Analysis - Network Theorems and Applications
for DC and AC circuits: Thevenin‟s Theorem, Norton‟s Theorem, Superposition Theorem, Maximum
Power Transfer Theorem – Sinusoidal Steady State Analysis of RL-RC-RLC Circuits- Resonant
Circuits - Natural and Forced Response – Transient Response of RL-RC-RLC Circuits-Two-port
networks – Three Phase Circuits.
UNIT – II: ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS
Coulomb's Law-Electric Field Intensity-Electric Flux Density-Gauss's Law- Divergence - Electric
Field and Potential due to Point, Line, Plane and Spherical Charge Distributions - Effect of Dielectric
Medium - Capacitance of Simple Configurations. Magnetic Circuits- Magnetomotive force Reluctance-Faraday‟slaws-Lenz‟s law--Biot‐ Savart‟s law - Ampere‟s law - Fleming‟s Left and Right
Hand Rule-Lorentz force - Inductance - Self and Mutual Inductance-Dot ConventionCoupled Circuits.
UNIT – III: MEASUREMENTS AND INSTRUMENTATION
Units and Standards – Static and Dynamic Characteristics-Types of Errors-Error Analysis –
Measurement of Current, Voltage, Power, Power-factor and Energy – Indicating instruments –
Measurement of Resistance, Inductance, Capacitance and Frequency – Bridge Measurements
– Instrument Transformers-Electronic Measuring Instruments – Multi meters-True RMS meterSpectrum Analyzer-Power Quality Analyser- Recording Instruments-X-Y Recorder-Magnetic
Recorders-Digital Data Recorder-Oscilloscopes-LED and LCD Display-Transducers and their
applications to the Measurement of Non-Electrical Quantities like Temperature, Pressure, Flow-rate,
Displacement, Acceleration, Noise level –– Data Acquisition Systems – A/D and D/A ConvertersData Transmission Systems.
UNIT – IV: CONTROL SYSTEMS
Mathematical Modelling of Physical Systems – Transfer Function - Block Diagrams and Signal Flow
Graphs and their Reduction using Mason‟s Rule – Time Domain and Frequency Domain Analysis of
Linear Time Invariant (LTI) System – Errors for Different Type of Inputs and Stability Criteria for
Feedback Systems – Stability Analysis Using Routh-Hurwitz Array – Nyquist Plot and Bode Plot –
Root Locus – Gain and Phase Margin – Basic Concepts of Compensator Design – PI,PD and PID
Controllers-State Variable Matrix – System Modeling and Design – Sampled Data System – Stability
of Sampled Data System.
UNIT –V: ELECTRICAL MACHINES
D.C. Machines – Construction, Excitation methods – Armature Reaction and Commutation –
Characteristics and Performance Analysis – Generators and Motors – Starting and Speed Control –
Testing – Losses and Efficiency. Transformers- Types-Construction and Operation- Testing –
Equivalent Circuits – Losses and Efficiency-All day efficiency – Regulation – Parallel Operation
– Three Phase Transformers – Auto-transformer. Induction Machines – Construction, Principle of
operation – Rotating Magnetic Field – Performance, Torque-Speed Characteristics, No-load and
Blocked Rotor tests, Equivalent Circuit, – Starting and Speed Control – Single-Phase Induction
Motors – Linear Induction Motors – Hysteresis Motors – Reluctance Motors.
Synchronous
Machines – Construction – Operating characteristics and Performance analysis – Efficiency and
Voltage regulation – Parallel operation – V and inverted V curves of synchronous motors – Power
factor improvement-BLDC Motor.
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UNIT –VI: POWER SYSTEMS
Single Line Diagram of Power System-Per Unit Quantities-Power Generation Types-– Hydro,
Thermal and Nuclear Stations – Pumped storage plants – Co generation– Economic and operating
factors – Modelling and performance characteristics of Power transmission lines and Cables-HVDC
transmission– Mechanical Design of Transmission Lines-Sag-Insulators - ZBus
and YBus
formulation - Load flow studies –– Shunt and Series Compensation- Symmetrical and Un
symmetrical Faults Analysis - Transient and Steady-State Stability of Power Systems – Equal Area
Criterion-Voltage and Frequency Control – Power System Transients – Power System Protection –
Circuit Breakers – Relays –AC and DC Distribution.
UNIT –VII: ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS
Semiconductor Devices – PN junctions – Transistors – FET – Zener, Photo diodes and their
applications – Rectifier circuits – Voltage regulators – Multipliers. Biasing circuits – Small signal
amplifiers – Frequency response – Multistage amplifiers – Coupling methods – Large signal
amplifiers – Push-pull amplifiers – Feedback amplifiers – Oscillators – Operational amplifiers and its
applications – Precision rectifiers – Multivibrators - Voltage Controlled Oscillator-Timer. Digital logic
gate families (DTL,TTL,ECL,MOS,CMOS) – Logic gates - Simplification of Logic FunctionsDesign of Combination circuits - Sequential logic circuits-latch–Flip- flops– Counters – Registers –
Memories(ROM,PLA and FPGA).
UNIT – VIII: POWER ELECTRONICS AND DRIVES
Power Semiconductor devices – Ideal and practical attributes of switch - Power Diode-DIAc - SCRsTRIAC-GTO - power MOSFET-IGBT- Static Characteristics and Principles of Operation- Single and
Three Phase AC to DC Converters – Single and Three Phase AC to AC converters –DC to DC
Converters (MOSFET and IGBT based) - Single and Three Phase Inverters (MOSFET and IGBT
based) - Pulse Width Modulation – Sinusoidal Modulation with Uniform Sampling – Uninterrupted
Power Supplies-Switched Mode Power Supplies – Speed Control of DC and AC Motor Drives–
Applications of Variable Speed Drives
UNIT –IX: DIGITAL PROCESSORS AND COMMUNICATION
Architecture of 8085, 8086 and 8051 – Instruction Sets – Assembly Language Programming –
Interfacing for memory and I/O: 8255 Programmable Peripheral Interface – 8253 Programmable
Timer Interface – 8279 Programmable Keyboard and Display Interface – 8257 Direct Memory
Access Interface - Embedded processors (ARM and PIC basics only).Classification of Signals –
Properties of Discrete Fourier Transforms - FFT Computation – FIR Filters – IIR Filters: Butterworth
Filters – Chebyshev Filters. Digital Communication Systems: Pulse Code Modulation and
Demodulation – Adaptive Delta Modulation - Frequency Division and Time Division Multiplexing –
Data Communication Network Topologies - 7-layer OSI Protocol.
UNIT –X: RENEWABLE ENERGY SOURCES AND STORAGE DEVICES
Renewable Energy – Sources and Features - Solar Radiation Spectrum - Radiation MeasurementSolar Photovoltaic Cell -Operating Principle- Microhydel - Operating principle- Wind Energy SourceWind Patterns and Wind Data- Site Selection- Types of Wind Generators-Fuel Cells-Batteries-Super
Capacitors.
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தொள்-II
பகுதி-அ

ைட்டாய தமிழ் பமாழி தகுதித் ததர்விற்ைான பாடத்திட்டம்
(பைாள்குறி வினாவிற்ைான தகைப்புைள் )
பத்தாம் வகுப்பு தரம்

1.

பிரித்பதழுதுதல் / தசர்த்பதழுதுதல்.

2. எதிர்ச்பசால்கை எடுத்பதழுதுதல்.

3. பபாருந்தாச் பசால்கைக் ைண்டறிதல்.

4. பிகழ திருத்தம் (i) சந்திப்பிகழகய நீக்குதல் ( ii) மரபுப் பிகழைள், வழுவுச்
பசாற்ைகள நீக்குதல் / பிறபமாழிச் பசாற்ைகள நீக்குதல்.

5. ஆங்கிைச் பசால்லுக்கு தநரான தமிழ்ச் பசால்கை அறிதல்.

6. ஒலி மற்றும் பபாருள் தவறுபாடறிந்து சரியான பபாருகளயறிதல்.
7. ஒரு பபாருள் தரும் பை பசாற்ைள்.

8. தவர்ச்பசால்கைத் ததர்வு பசய்தல்.
9. தவர்ச்பசால்கைக்

பைாடுத்து

/

விகனமுற்று,

விகனபயச்சம்,

விகனயாைகையும் பபயர், பதாழிற் பபயகர / உருவாக்ைல்.

10. அைர வரிகசப்படி பசாற்ைகள சீர் பசய்தல்.

11. பசாற்ைகள ஒழுங்குப்படுத்தி பசாற்பறாடராக்குதல்.

12. இருவிகனைளின் பபாருள் தவறுபாடு அறிதல்.
(எ.ைா.) குவிந்து-குவித்து

13. விகடக்தைற்ற வினாகவத் ததர்ந்பதடுத்தல்.

14. எவ்வகை வாக்கியம் எனக் ைண்படழுதுதல் - தன்விகன, பிறவிகன,
பசய்விகன, பசயப்பாட்டு விகன வாக்கியங்ைகளக் ைண்படழுதுதல்.

15. உவகமயால்

ததர்ந்பதழுதுதல்

விளக்ைப்பபறும்

பபாருத்தமான

பபாருகளத்

16. அலுவல் சார்ந்த பசாற்ைள் (ைகைச் பசால்)
17. விகட வகைைள்.

18. பிறபமாழிச்

பசாற்ைளுக்கு

இகையான

தமிழ்ச்

ைண்டறிதல் (எ.ைா.) தைால்டு பிஸ்ைட் – தங்ைக் ைட்டி.

பசாற்ைகளக்

19. ஊர்ப் பபயர்ைளின் மரூஉகவ எழுதுை (எ.ைா.) தஞ்சாவூர் – தஞ்கச
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20. நிறுத்தற்குறிைகள அறிதல்.

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

22. பசாற்ைகள இகைத்து புதிய பசால் உருவாக்ைல்.
23. பபாருத்தமான ைாைம் அகமத்தல்

(இறந்தைாைம், நிைழ்ைாைம், எதிர்ைாைம்).

24. சரியான வினாச் பசால்கைத் ததர்ந்பதடு.

25. சரியான இகைப்புச் பசால்

(எனதவ, ஏபனனில், ஆகையால், அதனால், அதுதபாை).

26. அகடப்புக்குள் உள்ள பசால்கைத் தகுந்த இடத்தில் தசர்க்ை.
27. இருபபாருள் தருை.

28. குறில் – பநடில் மாற்றம், பபாருள் தவறுபாடு.
29. கூற்று, ைாரைம் – சரியா? தவறா?

30. ைகைச் பசாற்ைகள அறிதல் :-

எ.ைா. – Artificial Intelligence – பசயற்கை நுண்ைறிவு
Super Computer

- மீத்திறன் ைணினி

31. பபாருத்தமான பபாருகளத் பதரிவு பசய்தல்
32. பசாற்ைளின் கூட்டுப் பபயர்ைள் (எ.ைா.) புல் –புற்ைள்
33. சரியான பதாடகரத் ததர்ந்பதடுத்தல்
34. பிகழ திருத்துதல் (ஒரு-ஓர்)
35. பசால் – பபாருள் – பபாருத்துை
36. ஒருகம-பன்கம பிகழ
37. பத்தியிலிருந்து வினாவிற்ைான சரியான விகடகயத் ததர்ந்பதடு.
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Code No.003

தொள்-II

பபாது அறிவு (பட்டப் படிப் புத் தரம் )
தகாள் குறி வரககளுக்கான தரைப் புகள்
அைகு–I: தபாது அறிவியை்
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உைர ்வு – பகுத்தறிதல் - பபொருள்
உைரொமல் கற் றலும் கருத்துைர ்ந்து கற் றலும் - கடந்த கொலம் ,
நிகழ் கொலம் , எதிர ்கொலம் பற் றி புரிே்து தகாள் வேற் கான ஒரு கருவி
அறிவியல்.
நபரை்டத்தின் இயல் பு - பபொது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் பருப்பபொருளின் பை்புகள், விணெ, இயக்கம் மற்றும் ஆற் றல் - அன்றாை
வாழ் வில் இயக்கவியல் , மின்னியல் , கொந்தவியல் , ஒளி, ஒலி, பவப்பம் ,
அணுக்கரு இயற் பியல் , நலெர ் (LASER), மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல்
பதொடர ்பியல்
ஆகியவற் றின்
அடிப்பணட
தகாை்பாடுகளின்
பயன்பொடுகள் .
தனிமங் களும்
நெர ்மங் களும் ,
அமிலங் கள் ,
கொரங் கள் ,
உப்புகள் ,
பபட்நரொலிய பபொருட்கள் , உரங் கள் , பூச ்சிபகொல் லிகள் .
உயிரியலின் முக்கியநகொட்பொடுகள் , உயிர ் உலகின் வணகப்பொடு,
பரிைொமம் , மரபியல் , உடலியங் கியல் , உைவியல் , உடல் நலம் மற்றும்
சுகொதொரம் , மனிதநநொய் கள் .
சுற்றுப்புறெ ்சூழல் மற்றும் சூழலியல் .

அைகு-II: நடப் பு நிகழ் வுகள்

(i) வரலொறு -

அை்கம நிகழ் வுகளின் பதொகுப்பு - நதசியெ ் சின்னங் கள் –
மொநிலங் கள் குறித்த விவரங் கள் - பெய் திகளில் இடம் பபற் ற சிறந்த
ஆளுணமகளும் இடங் களும் - விணளயொட்டு – நூல் களும் ஆசிரியர ்களும் .
(ii) ஆட்சியியல்
இந்தியொவில்
அரசியல்
கட்சிகளும்
ஆை்சியியல்
முகறகமகளும் - பபொது விழிப்புைொ ்வும் (Public Awareness) பபொது நிர ்வொகமும்
– நலன்ெொர ் அரசுத் திட்டங் களும் அவற் றின் பயன்பொடும் , பபொது விநிநயொக
அணமப்புகளில் ேிலவும் சிக்கல் கள் .
(iii) புவியியல் - புவியியல் அணடயொளங் கள் .
(iv) பபொருளொதொரம் - தற் நபொணதய ெமூக பபொருளொதொர பிரெ ்சிணனகள் .
(v) அறிவியல் – அறிவியல் மற்றும் பதொழில் நுட்பத்தில் அை்கமக்கால
கை்டுபிடிப்புகள் .
(vi) ககல, அறிவியல், இலக்கியம் மற்றும் ேே்துவம் ஆகிய தவவ் தவறு
துகறகளில் ேனிே்துவம் தகாை்ை ஆளுகமகள்
அலகு–III: இந்தியாவின் புவியியல்

(i) அகமவிைம்

– இயற் கக அகமவுகள் – பருவமகழ, மகழப்தபாழிவு,
வானிகல மற்றும் காலேிகல – ேீ ர ் வளங் கள் – இே்திய ஆறுகள் – மை்,
கனிம வளங் கள் மற்றும் இயற் கக வளங் கள் – காடு மற்றும் வன
உயிரினங் கள் – தவளாை் முகறகள்.
(ii) தபாக்குவரே்து - ேகவல் தோைரபு
் .
(iii) சமூகப் புவியியல் – மக்கள் தோகக அைர ்ே்தி மற்றும் பரவல் – இனம் ,
தமாழிக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கியப் பழங் குடிகள்.
(iv) இயற் ககப் தபரிைர ் – தபரிைர ் தமலாை்கம – சுற்றுச ்சூழல் மாசுபடுேல் :
காரைங் களும் ேடுப்பு முகறகளும் – பருவேிகல மாற் றம் – பசுகம
ஆற் றல்.
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அலகு–IV: இந்தியாவின் வரலாறும் பண
் பாடும்

(i) சிே்து சமதவளி ோகரிகம் – குப்ேர ்கள், தில் லி சுல் ோன்கள், முகலாயர ்கள்
மற்றும் மராே்தியர ்கள் – விஜயேகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம் தேன் இே்திய வரலாறு.
(ii) இே்திய சமூகப் பை்பாை்டு வரலாற் றில் மாற் றங் களும் தோைர ்ச ்சியும் .
(iii) இே்தியப் பை்பாை்டின் இயல் புகள், தவற்றுகமயில் ஒற்றுகம – இனம் ,
தமாழி, வழக்காறு.
(iv) இே்தியா ஒரு மேச ்சார ்பற் ற ோடு, சமூக ேல் லிைக்கம் .
அைகு-V: இந்திய ஆட்சியியல்

(i) இந்திய

அரசியலகமப்பு
அரசியலணமப்பின்
முகவுணர
அரசியலணமப்பின் முக்கிய கூறுகள் - ஒன்றியம் , மொநிலம் மற்றும்
யூனியன் பிநரதெங் கள் .
(ii) குடியுரிணம, அடிப்பணட உரிணமகள் , அடிப்பணடக் கடணமகள் , அரசின்
பநறிமுணறக் நகொட்பொடுகள்.
(iii) ஒன்றிய நிர ்வொகம் , ஒன்றிய ோைாளுமன்றம் - மொநில நிர ்வொகம் , மொநில
ெட்டமன்றம் – உள் ளொட்சி அணமப்புகள் , பஞ் ெொயத்து ரொஜ் .
(iv) கூட்டொட்சியின் அடிப்பகைே் ேன்கமகள் : மத்திய - மொநில உறவுகள் .
(v) நதர ்தல் - இந்திய நீ தி அணமப்புகள் - ெட்டத்தின் ஆட்சி.
(vi) பபொதுவொழ் வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்ணககள் - தலாக்பால் மற்றும்
தலாக் ஆயுக்ோ - தகவல் உரிணம - பபை்களுக்கு அதிகொரமளித்தல் நுகர ்நவொர ் பொதுகொப்பு அணமப்புகள் - மனித உரிணமகள் ெொெனம் .
அைகு-VI: இந்தியப் தபாருளாதாரம்
(i) இந்தியப் பபொருளொதொரத்தின் இயல் புகள் - ஐந்தொை்டு திட்ட மொதிரிகள் ஒரு மதிப்பீடு - திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆநயொக்.
(ii) வருவொய் ஆதொரங் கள் - இந்திய ரிெர ்வ் வங் கி - ேிதி தகாள் கக
மற்றும்
பைவியல்
தகாள் கக
நிதி
ஆணையம்
–
மே்திய
மாேில
அரசுகளுக்கிகைதயயான ேிதிப் பகிர ்வு - ெரக்கு மற்றும் நெணவ வரி.
(iii)
இந்திய
பபொருளொதொர
அணமப்பு
மற்றும்
நவணலவொய் ப்பு
உருவொக்கம் ,
நிலெ ்
சீர ்திருத்தங் கள்
மற்றும்
நவளொை்ணம
தவளாை்கமயில் அறிவியல் தோழில் நுை்பே்தின் பயன்பொடு – பதொழில்
வளர ்ெ ்சி – ஊரக ேலன்ெொர ் திட்டங் கள் – ெமூகப் பிரெ ்சிணனகள் - மக்கள்
பதொணக, கல் வி, நலவொழ் வு,
நவணலவொய் ப்பு, வறுணம.
அைகு–VII: இந்திய சதசிய இயக்கம்
(i) நதசிய மறுமலர ்ெ ்சி - ஆங் கிதலயர ் ஆட்சிக்கு எதிரொன பதொடக்க கொல
எழுெ ்சிகள் – இே்திய தேசிய காங் கிரஸ் – தணலவர ்கள் உருவொதல் –
பி.ஆர.அம்
்
நபத்கர,் பகத்சிங் , பாரதியார,் வ.உ.சிேம் பரனார,் ஜவகர ்லால்
நநரு, காமராசர,் மகாே்மா கொந்தி, பமௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆெொத், ேே்கே
தபரியார,் இராஜாஜி, சுபொஷ் ெந்திர நபொஸ், ரவீே்திரோே் ோகூர ் மற்றும்
பலர.்
(ii) விடுதணலப் நபொரொட்டத்தின் பல் நவறு நிணலகள் : அகிம் ணெ முணறயின்
வளர ்ெ ்சி மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங் கள் .
(iii) வகுப்புவொதம் மற்றும் தேசப்பிரிவிணன.
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அலகு–VIII: தமிழ் நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண
் பாடு மற் றும் ேமூக – அரசியல்
இயக்கங் கள்

(i) தமிழ் ெமுதொய வரலொறு, அது தோைர ்பான பதொல் லியல் கை்டுபிடிப்புகள்,
ெங் க கொலம் முதல் இக்கொலம் வணரயிலொன தமிழ் இலக்கிய வரலொறு.
(ii) திருக்குறள் :
அ) மதெ ் ெொர ்பற் ற தனித்தன்ணமயுள் ள இலக்கியம் .
ஆ) அன்றொட வொழ் வியநலொடு பதொடரபு
் த் தன்ணம
இ) மானுைே்தின் மீோன திருக்குறளின் ோக்கம்
ஈ) திருக்குறளும் மொறொத விழுமியங் களும் – ெமத்துவம் , மனிதநநயம்
முதலொனணவ
உ) ெமூக அரசியல் பபொருளொதொர நிகழ் வுகளில் திருக்குறளின்
பபொருத்தப்பொடு
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் நகொட்பொடுகள்
(iii) விடுதணலப் நபொரொட்டத்தில் தமிழ் நொட்டின் பங் கு – ஆங் கிநலயருக்கு
எதிரொன பதொடக்க கொல கிளர ்ெ ்சிகள் – விடுேகலப் நபொரொட்டத்தில்
பபை்களின் பங் கு.
(iv) பத்பதொன்பது மற்றும் இருபதொம் நூற் றொை்டுகளில் தமிழ் நொட்டின் ெமூக –
அரசியல் இயக்கங் களின் பரிைொம வளர ்ெ ்சி – ேீ திக்கை்சி, பகுே்ேறிவு
வாேே்தின் வளர ்ச ்சி - சுயமரியொணத இயக்கம் , திரொவிட இயக்கம் மற்றும்
இவ் வியக்கங் களுக்கொன அடிப்பணட பகொள் ணககள், தந்ணத பபரியொர ்
மற்றும் நபரறிஞர ் அை்ைொவின் பங் களிப்புகள் .
அைகு-IX: தமிழகத்திை் வளர்ே்சி நிர்வாகம்
(i)

(ii)

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

தமிழ் நொட்டின் மனிதவள நமம் பொட்டுக் குறியீடுகளும் அவற் ணற நதசிய
மற்றும் பிற மொநிலங் களுக்கொன குறியீடுகளுடன்
ஒப்பொய் வும் தமிழகத்தின் ெமூக பபொருளொதொர வளர ்ெ ்சிக்கு ெமூக மறுமலர ்ெ ்சி
இயக்கங் களின் பங் களிப்பு.
அரசியல் கை்சிகளும் பலேரப்பு மக்களுக்கான ேலே்திை்ைங் களும் –
இைஒதுக்கீை்டுக் தகாள் ககக்கான ேியாயங் களும் சமூக வளங் ககளப்
தபறும் வாய் ப்புகளும் – தமிழகத்தின் பபொருளொதொர தபாக்குகள் தமிழகத்தின்
சமூக
பபொருளொதொர
வளர ்ெ ்சியில்
ெமூகநலத்
திட்டங் களின் தொக்கமும் பங் களிப்பும் .
ெமூக
நீ தியும்
ெமூக
ேல் லிைக்கமும்
ெமூகப்
பபொருளொதொர
நமம் பொட்டின் மூலொதொரங் கள்.
தமிழகத்தின் கல் வி மற்றும் ேலவாழ் வு (Health) முணறணமகள் .
தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பபொருளொதொர வளர ்ெ ்சியில் அவற் றின்
தொக்கமும் .
பல் நவறு துணறகளில் தமிழகம் நிகழ் ததி
் யுள் ள ெொதணனகள் .
தமிழகத்தில் மின்னொளுணக.

அைகு–X: திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண
் ணறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

சுருக்குதல் – விழுக்கொடு – மீப்பபறு பபொதுக் கொரைி (HCF) – மீச ்சிறு தபாது
மைங் கு (LCM).
விகிேம் மற்றும் விகிோச ்சாரம் .
ேனி வை்டி – கூை்டு வை்டி – பரப்பு – தகாள் ளளவு – காலம் மற்றும் தவகல.
ேருக்கக் காரைவியல் – புதிர ்கள் – பககை – காை்சிக் காரைவியல் – எை்
எழுே்துக் காரைவியல் – எை் வரிகச.
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Sl.
No.

-III

Degree considered as Equivalent to
the Qualification prescribed in the
Rule
B.E. (Production Engineering) and
B.E. (Industrial Engineering) awarded
by the Universities in Tamil Nadu be
treated as an equivalent qualification
to the B.E. Degree in Mechanical
Engineering.
B.E.
(Civil
and
Transportation
Engineering) awarded by Bharathiyar
University is equivalent to B.E. (Civil
Engineering).

G.O.

G.O.(Ms).No.110,
Public
(B2)
Department,
30.04.2008.

Works
dated

B.E.
(Civil
Engineering
with
Diversification
in
Construction
Engineering
and
Management)
awarded by Anna University, B.E.
(Civil Engineering and Computer
based construction) awarded by Anna
University and Madurai Kamaraj
University and B.E. (Civil Engineering
with Diversification in Environmental
Engineering) awarded by the Anna
University are equivalent to B.E. (Civil
Engineering).
B.Sc., (Civil Engineering) awarded by
Kurukshetra University is equivalent
to B.E. (Civil Engineering).

G.O.(Ms).No.232,
Public
(B2)
Department,
23.07.2008.

Works
dated

5

B.E
Manufacturing
Engineering
awarded by Anna University is
equivalent to that of B.E Mechanical
Engineering.

G.O.(Ms) No.309, Higher Education
(J2)
Department,
dated
17.12.2018.

6

B.E Manufacturing Engineering (Parttime) awarded by Anna University is
equivalent to that of B.E Mechanical
Engineering of the Anna University.

G.O.Ms.No.9
Energy
(B2)
Department, dated 28.01.2010.

7

(i) B.E.
(Civil
and
Structural
Engineering) is equivalent to B.E.
(Civil Engineering) and
(ii)
B.E. (Mechanical and Production
Engineering) is equivalent to B.E.
(Mechanical Engineering).

G.O.(Ms) No.102, Agriculture (AA3)
Department, dated 11.05.2010.

1

2

3

4

G.O.No.183,
Personnel
and
Administrative
Reforms
(R)
Department, dated 06.06.1995.

G.O.Ms.No.260, Public Works (B2)
Department, dated 16.11.09.
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8

6 years
integrated U.G. Level
Engineering
B.Tech.
Degree
programme in Civil Engineering /
Mechanical Engineering (for Speech
and Hearing Impaired Students)
awarded by Kalasalingam University
is equivalent to B.Tech. in similar
programmes
offered
by
Anna
University.

G.O.(Ms) No.41, Higher Education
(J2)
Department,
dated
03.03.2014.

9

(i) B.E. (Environmental Engineering)
Degree of Avinashilingam Institute for
Home Science and Higher Education
for Women Deemed University is
equivalent to B.E. (Civil Engineering)
(ii) B.E. (Civil Engineering with
Diversification in Building Technology)
Degree
of
Anna
University
is
equivalent to B.E. (Civil Engineering).

G.O.(Ms)No.178, Higher Education
(J1)
Department,
dated
17.07.2015.

10

B.Tech (Mechanical) / B.Tech (Civil)
(Part-Time) obtained from Vellore
Institute of Technology, Vellore is
equivalent to B.E. (Mechanical) / B.E.
(Civil) (Regular)

G.O.(Ms) No.77, Higher Education
(J2)
Department,
dated
03.03.2016.

11

12

gp/,/(kpd;dpay;

kw;Wk

kpd;dQqtpay;) murhiz(epiy)vz;/262.cah;fy;tpj;(n$2)

gl;lg;gog;gpid

gp/,/(kpd;dpay;)

gl;lg;gog;gpw;F

,izahdjhf

Jiw. ehs 28/07/09

fUjg;gLfpwJ/
1. B.Tech, (Chemical and Electro G.O.(Ms).No.178, Higher Education
Chemical Engineering)Degree awarded (
J1) Department, dated 17-07-2015
by Anna University is equivalent to
Chemical Engineering
2. B.Tech.(Petrochemical
Technology)
Degree
awarded
by
Bharathidasan University is equivalent
to B.E (Chemical Engineering)
3. B.E
(Electronics
&
Instrumentation Engineering) Degree
awarded
by
Anna
University
is
equivalent to B.E Electrical Engineering
or Electronics and Communication
Engineering
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Government of India has recognized The Gazette of India, February 11,
the following courses of Section A & B 2006(MAGHA 22, 1927) Part–I–
Examination as revised, conducted by
Section1
the Institution of Engineers (India),
Kolkata as equivalent to Degree in the
Appropriate branch of Engineering of
the Recognized Universities in India.
1. Agricultural Engineering
2. Chemical Engineering
3. Civil Engineering
4. Electrical Engineering.
5. Mechanical Engineering
6. Production Engineering
7. Textile Engineering

14.

B.Tech
Petrochemical
Technology G.O(Ms)No.284 Higher Education
Degree
awarded
by
Anna (J1) Department dated 03.10.2017
University(Tiruchirappalli) is equivalent
to Degree in B.E. Chemical Engineering

15.

Graduateship Examination of Indian G.O(Ms)No.86 Higher Education
Institution of Industrial Engineering, (J1) Department dated 27.04.2015
Navy Mumbai is equivalent to B.E.
Industrial Engineering

16.

B.E/B.Tech in ‘Production Engineering’ G.O(Ms)No.270, Higher Education
degree offered by Anna University is (J1) Department dated 03.12.2019
equivalent to B.E/B.Tech in ‘Mechanical
Engineering’

17.

B.E/B.Tech
in
‘Manufacturing
Engineering’ degree offered by Anna
University is equivalent to B.E/B.Tech in
‘Mechanical Engineering’ offered by
Anna University
B.E/B.Tech in ‘Mechanical (sandwich – 5
year Engineering’ degree offered by
Anna University is equivalent to
B.E/B.Tech in ‘Mechanical Engineering’
offered by Anna University
B.E/B.Tech in ‘Handlooms and Textile
Technology’ degree offered by Anna
University is equivalent to B.E/B.Tech in
‘Textile Technology offered by Anna
University

18.

19.

20.

B.E/B.Tech in Electrical and Electronics
Engineering (sandwich) degree offered
by Anna University is equivalent to
B.E/B.Tech in ‘Electrical and Electronics
Engineering’ offered by Anna University
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21.

B.E/B.Tech in Production Engineering
(sandwich) degree offered by Anna
University is equivalent to B.E/B.Tech in
‘Production Engineering’ offered by Anna
University

22.

B.E/B.Tech in Mechanical Engineering
degree offered by Anna University is
equivalent to B.E/B.Tech in ‘Production
Engineering’ offered by Anna University

23.

B.E/B.Tech
in
Manufacturing
Engineering degree offered by Anna
University is equivalent to B.E/B.Tech in
‘Production Engineering’ offered by Anna
University
B.E Petrochemical Engineering awarded G.O(Ms)No.4, Higher Education
by Anna University is equivalent to (J1) Department dated 07.01.2022
B.E/B.Tech Chemical Engineering.

24.

25.

B.E., degree acquired through Distance G.O(Ms)No.19, Higher Education
Learning Mode by the candidates (K1) Department dated 02.02.2022
enrolled during academic seasons 20012005 in
(i) JRN Rajasthan, Vidyapeeth, Udaipur
(Rajasthan),(ii) IASE Sardarshahar,
(Rajasthan), (iii) AAI, Allahabad, (Uttar
Pradesh) validated by AICTE – UGC by
conducting special examination as per
the
Supreme
Court’s
Order(C)
Nos.19807
–
19808/2012,
Dated
03.11.2017 be validated and approved
as equivalent to degrees of regular
stream for the purpose of employment in
Public Services
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–IV

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY

A SINGLE MEDICAL OFFICER
THE CIVIL MEDICAL BOARD

Signature of Candidate________________________________________
I/We do hereby certify that I/We have examined (full name)Thiru / Thirumathi / Selvan
/ Selvi _______________________________________ a Candidate ____________ for
employment
under
the
Government
as
__________
in
the
__________________________________
Office
in
the
_________________________________________________ Department and whose signature
is given above and cannot discover that he/she has any disease, communicable or otherwise,
constitutional affliction or bodily infirmity/except that his/her weight is in excess of/below the
standard prescribed, or except
I/We do 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:
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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 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.
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–V

List of Documents to be uploaded (Not less than 200KB in PDF)(single
or multiple page in 200 KB in PDF)
1.

SSLC Mark Sheet

2.

HSC Mark Sheet
Educational Qualification (Provisional Certificate / Degree Certificate /
Consolidated Mark Sheet)
a. Diploma Certificate
b. Post Diploma Certificate
c. U.G. Degree in Engineering
d. P.G. Degree in Engineering

3.

e. Apprenticeship Training Certificate
Note:
If the issue date of provisional certificate / U.G. Degree / P.G. Degree Certificate
/ Diploma falls after the date of notification (i.e 04.04.2022) candidates should
upload evidence for having acquired the prescribed qualification on or before the
date of Notification, failing which their applications will be rejected.

4.

G.O. for Equivalence of qualification to the prescribed qualification (if applicable)

5.

PSTM Certificate upto prescribed entire qualification (if applicable)

6.

Community Certificate

7.

Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board /Differently Abled
Book (if applicable)

8.

Experience Certificate (if applicable)

9.

Destitute Widow Certificate (if applicable)

10.

Ex-Servicemen Certificate (if applicable)

11.

Transgender ID Card with Gender (if applicable)

12.

Gazetted copy for name change (if applicable)

13.

No Objection Certificate (if applicable should be uploaded/produced when called
for)

14.

Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of
pending cases for Criminal cases registered (if applicable)

15.

Other Documents (if any)

For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants”
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பதரிவு முகற குறித்த உத்ததச ைாை அட்டவகை - VI

வ.எண்
1.

நிைழ்வு
இலணயவழி

விண்ணப்பத்திலுள்ள

ைாை வரிகச
விண்ணப்பிக்க/

விவரங்கலளத் 03.05.2022

திருத் / கட்டணம் தசலுத் இறுதி நாள்
2.

சான்றி ழ்கலள மீள்பதிமவற்ைம் தசய்ய
இறுதி நாள்

14.06.2022

3.

எழுத்துத் ததர்வு முடிவு பவளியீடு

4.

தநர்முைத் ததர்வு

தசப்டம்பர் 2022

5.

ைைந்தாய்வு

தசப்டம்பர் 2022

ஆகஸ்டு 2022

பசயைாளர்

