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தமிழ்நாடு மருத்துவ சார்நிலைப் பணிகளில் அடங்கிய ததாழில் ஆலைாசகர் (மருத்துவக் கல்வித் துலை) 
மற்றும் தமிழ்நாடு குடிலச பகுதி மாற்று வாரிய சமூக லமம்பாட்டு பணியில் அடங்கிய சமூக அலுவைர் 
(தமிழ்நாடு நகர்புைப் வாழ்விட லமம்பாட்டு வாரியம்) ஆகிய பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களில் நேரடி 
நியமனம் செய்வதற்கான கணினி வழித் நதர்விற்கு 26.08.2022 அன்று வரர இரைய வழி மூலம் மட்டுநம 
விண்ைப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன.  இந்த பதவிகளுக்கான நதர்வு கணினி வழித் லதர்வாக 
ேடத்தப்படும். 

எச்ெரிக்ரக 
 நதர்வாரையத்தின் சதரிவுகள் அரனத்தும் விண்ைப்பதாரரின் தரவரிரெப்படிநய 

நமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 
 சபாய்யான வாக்குறுதிகரளச் சொல்லி, தவறான வழியில் நவரலவாங்கித்தருவதாகக் கூறும் 

இரடத்தரகர்களிடம் விண்ைப்பதாரர் மிகவும்  கவனமாக இருக்குமாறு எச்ெரிக்கப்படுகின்றனர். 
 இது நபான்ற தவறான மற்றும் நேர்ரமயற்றவர்களால் விண்ைப்பதாரருக்கு ஏற்படும் எவ்வித 

இழப்புக்கும் நதர்வாரையம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது. 
 இரையவழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அரனத்துத்தகவல்களுக்கும் விண்ைப்பதாரநர 

முழுப்சபாறுப்பாவார்.  விண்ைப்பதாரர், நதர்விற்கு இரையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்சபாழுது, 
ஏநதனும் தவறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இரையச்நெரவரமயங்கரளநயா /சபாதுச் நெரவ 
ரமயங்கரளநயா குற்றம் ொட்டக் கூடாது.  விண்ைப்பதாரர்    பூர்த்தி செய்யப்பட்ட இரையவழி 
விண்ைப்பத்திரன உரிய ொன்றிதழ்களுடன்  [பிற்நெர்க்ரக IV-ல் காண்க] இறுதியாக ெமர்ப்பிக்கும் 
முன்னர்,  ேன்கு ெரிபார்த்தப்  பின்னநர ெமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

 விண்ைப்பதாரர்கள் இரைய வழி விண்ைப்பத்ரத ெமர்ப்பிக்கும்நபாது ொன்றிதழ்கள் / ஆவைங்கரள 
இரைய வழி விண்ைப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அரனத்து  உரிரம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் 
ஆதரவாக கட்டாயமாக பதிநவற்றம் செய்யாமல், இரையவழி விண்ைப்பத்ரத ெமர்ப்பிக்க 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

 இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் விண்ணப்பதாரர்கள் இவ்வறிவிக்லகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
தகவல்கள்/ வழிமுலைகள்/ வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவற்லை படித்து பார்க்குமாறு 
ததரிவிக்கப்படுகிைார்கள்.  ததளிவுலரகள் ஏலதனும் லதலவதயனில் விண்ணப்பதாரர்கள் இலணயவழி 
விண்ணப்பத்லத சமர்ப்பிப்பதற்கு இறுதி நாளுக்கு முன் ததாலைலபசி அல்ைது மின்னஞ்சல் மூைமாக 
லகாரைாம்.  விண்ணப்பதாரர்கள் இலணயவழி விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுலரகலளயும் 
பின்பற்றுமாறு ததரிவிக்கப்படுகிைார்கள்.   

விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) செலுத்தி தங்களது 
அடிப்பரட விவரங்கரள நிரந்தரப்பதிவு மூலமாக (OTR) கட்டாயமாக பதிவு செய்து சகாள்ள 
நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு முரறயில் பதிவு செய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு செய்த ோளிலிருந்து  
5 வருட காலங்களுக்கு செல்லத்தக்கதாகும். அதன் பிறகு உரிய பதிவுக் கட்டைத்ரதச் செலுத்தி 
புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும்.  நிரந்தர பதிவானது எந்த ஒரு பதவிக்கான விண்ைப்பமாக 
கருதப்படமாட்டாது. நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கானஅறிவுரரகள்” பத்தி-2-ஐ காண்க) 

 

   
விளம்பர எண்.621 
அறிவிக்ரக  எண். 17 /  2022                                                                                                                                                                    ோள்:    28.07.2022          

தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரையம் 
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2. பணியிடங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 
 

வ. 
எண். பதவியின் சபயர்  பணியின் சபயர் மற்றும் 

பணிக்குறியீட்டு எண் 

காலிப் 
பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்ரக  
ெம்பள ஏற்ற முரற 

1.  ததாழில் ஆலைாசகர் 
(மருத்துவக் கல்வித் 

துலை)  (பதவிக் 
குறியீட்டு எண்:  2004 ) 

தமிழ்நாடு மருத்துவ சார்நிலைப் 
பணி 

(குறியீட்டு எண்:  049 ) 
 

5 
Rs.36,200-

1,33,100/- 

 (நிலை-15) 

2.  சமூக அலுவைர் 
(தமிழ்நாடு நகர்புை 

வாழ்விட லமம்பாட்டு 
வாரியம்) (பதவிக் 

குறியீட்டு எண்:  3233) 

தமிழ்நாடு குடிலச பகுதி மாற்று 
வாரிய சமூக லமம்பாட்டு பணி 

(குறியீட்டு எண்:  114 ) 
 

11 

Rs.35600-

1,30,800/- 

(நிலை-12) 

 

குறிப்பு:- 
 

3. காலிப்பணியிடங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல் 
இடஒதுக்கீட்டிற்கான விதி இத்ததரிவுகளுக்குப் தபாருந்தும். 
தமிழ்நாடு மருத்துவ சார்நிலைப் பணிகளில் அடங்கிய ததாழில் ஆலைாசகர் (மருத்துவக் கல்வித் துலை) பதவி: 
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தமிழ்நாடு குடிலச பகுதி மாற்று வாரிய சமூக லமம்பாட்டு பணியில் அடங்கிய சமூக அலுவைர் (தமிழ்நாடு 
நகர்புைப் வாழ்விட லமம்பாட்டு வாரியம்) பதவி:  
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குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருந்தாலன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ரகயானது 
நதாராயமானதாகும். நமலும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ரக மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும். விவரங்களுக்கு 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் காண்க. 
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[விரிவாக்கம்: தபாது.பி. – தபாதுப்பிரிவு; பி.வ – பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; மி.பி.வ/ சீ.ம – மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ சீர் 
மரபினர்; ஆ.தி – ஆதிதிராவிடர்; ஆ.தி. (அ) – ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்); தபா – தபாது; தப-தபண்கள்;  த.வ.க – தமிழ் வழிக் 
கல்வி.] 

4. முக்கியமான ோட்கள் மற்றும் நேரம்:- 

குறிப்பு:-  
 இத் நதர்வின் செயல்பாடுகளுக்கான உத்நதெ காலநிர்ையம் சதாடர்பாக பிற்நெர்க்ரக –VII-ஐ காண்க. 

5  .தகுதிகள் 
அ. வயது வரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி) 
 

விண்ைப்பதார்களின் இன வரககள் அதிகபட்ெ வயது  (பூர்த்தி அரடந்தவராக இருத்தல் கூடாது) 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம., பி.வ., பி.வ.(மு) மற்றும் 
அரனத்து வகுப்புகரளயும் ொர்ந்த ஆதரவற்ற   

விதரவகள் 
வயது வரம்பு இல்ரல 

“ஏரனநயார்” 32 * வயதிரன பூர்த்தி அரட ந்தவராக இருக்க கூடாது 
குறிப்பு:- 
 *அரொரை( நிரல) எண்.91, மனிதவளநமலாண்ரமத் (எஸ்) துரற, ோள் 13.09.2021ன்படி, வயது உச்ெ 
வரம்பு 2 ஆண்டுகள் உயர்த்தப்படுகிறது. 
விளக்கம்:- 
 “உச்ெ வயது வரம்புஇல்ரல” என்றால் விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட 
ோளன்நறா/ பதவிக்கு சதரிவு செய்யப்பட்ட ோளன்நறா மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட ோளன்நறா 60 
வயதிரன பூர்த்தி செய்திருக்ககூடாது. 
குறிப்பு:- 

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம., பி.வ., மற்றும்பி.வ.(மு) தவிர“ஏரனநயார்”மாநில, மத்திய அரசில் 
ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு நமற்பட்டு முரறயான பணியில் பணிபுரிந்து வருபவர் இப்பதவிக்குரிய 
வயது வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள். 

அ அறிவிக்ரக ோள் 28.07.2022 

ஆ இரையதளம் மூலம் விண்ைப்பங்கள் 
ெமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி  ோள் 

26.08.2022 

இ இலணயவழி விண்ணப்பத்லத திருத்தம் 
தசய்வதற்கான காைம் 

31.08.2022 நள்ளிரவு 12.01 மணி முதல் 02.09.2022 இரவு 
11.59 மணி வலர 

கணினி வழித்நதர்வு ேரடசபறும் ோள் மற்றும் நேரம் 
தாள் – 1  பாடத்தாள் ( சமூக அலுவைர் பதவிக்கு) 
சமூகப் பணி ( முதுகரலப்பட்டப் படிப்புத் தரம் ) 

12.11.2022 
முற்பகல் 9 30மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 மணி வரர 

தாள் – 2  (இரு பதவிகளுக்கும்) 
பகுதி –அ - கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித் நதர்வு  
(10ம் வகுப்புத் தரம்) 
பகுதி-ஆ - சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 

12.11.2022 
பிற்பகல் 2.30  மணி முதல் பிற்பகல்  05.30 வரர 

தாள் – 1  பாடத்தாள் ( ததாழில் ஆலைாசகர்) 
சமூகப் பணி  (மருத்துவ மற்றும் மனநை சிைப்புத் தகுதி) ( 
முதுகரலப்பட்டப் படிப்புத் தரம் ) 

13.11.2022 
பிற்பகல் 2.30  மணி முதல் பிற்பகல்  05.30 வரர 
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விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி  3(F) ஐக் காண்க.  [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி 
முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

வயது வரம்புச் ெலுரக 
நிர்ையிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத் திறனாளிகள்:- 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட வயது வரம்பிற்கு லமல் பத்தாண்டு வலர வயது வரம்புச் சலுலக தபைத் 
தகுதியுலடயவராவார்கள். 
[தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முலைலமகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 64-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

முன்னாள்இராணுவத்தினருக்கு 
அ)ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.வ/சீ.ம, பி.வ., மற்றும் பி.வ.(மு) தவிர ஏரனய வகுப்பிரனச் ொர்ந்தவர்களுக்கு 

50 வயது வரர ெலுரக வழங்கப்படும்.  [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தரனகள்) ெட்டம் 
2016, பிரிவு 63 மற்றும்அரொரை (நிரல) எண்.91, மனிதவளநமலாண்ரம (எஸ்) துரற, ோள் 
13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

ஆ) ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதாரர், 
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுரகரயப் சபறமுடியாது. [தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள்  
(பணி முரறரமகள்)  ெட்டம்  2016,  பிரிவு 3(j)ல்  குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

 ஆ) கல்வித்தகுதி   (28.07.2022   அன்றுள்ளபடி) 
விண்ைப்பதாரர்கள் பின்வரும் அல்லது அதற்கு இரையான கல்வித் தகுதிரயப் சபற்றிருக்க நவண்டும். 
 

பதவியின் தபயர் கல்வித் தகுதி 

ததாழில் ஆலைாசகர் Must hold a Post-Graduation in Social Work with Medical and 

Psychiatric Social Work as special subject 

சமூக அலுவைர் 
Master’s Degree in Social Work of a recognized University with 

experience in the field of Social Welfare in any department of 

Government  or in a registered Non-Government Organisation for a 

period of not less than two years. 
 

குறிப்பு 
1. நிர்ையிக்கப்பட்ட முதுகரலப் பட்டம் கல்வித் தகுதியிரன  10+2 (அதற்கு இரையானத் தகுதி) + 

இளங்கரலப் பட்டம் + முதுகரலப்பட்டம் தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) 
ெட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  சபற்றிருக்க நவண்டும்.. பட்டப்படிப்பு /  
பட்டநமற்படிப்பிற்கான இறுதி நதர்வு முடிவு சவளியிடப்பட்ட ோளானது அறிவிக்ரக 
ோளன்நறா அல்லது அதற்கு முந்ரதய ோளாகநவா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கநவண்டும். (தமிழ்ோடு 
அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

2. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதிகளுக்கான இரைக் கல்வித் தகுதி அறிவிக்ரகயின் 
பிற்நெர்க்ரக –I ல்  சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. இரைக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிரம நகாரும் விண்ைப்பதாரர் இரைக்கல்வி என 
அறிவிக்கப்பட்ட அரொரையிரன ொன்றாவைமாக ெமர்ப்பிக்கும் பட்ெத்தில் 
அவ்வரொரையானது நதர்வுக்கான அறிவிக்ரக ோளன்நறா அல்லது அதற்கு 
முன்னதாகநவா   சவளியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். நமலும், அவ்வரொரையிரன 
இரையவழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும்.  தவறும் பட்ெத்தில் 
அவ்விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு 
நிராகரிக்கப்படும். அரொரை இத்நதர்வின் அறிவிக்ரக ோளுக்கு பிறகு 
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சவளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
அறிவுரரகள் பத்தி- 9ன் குறிப்பிரனக் காண்க]. 

(இ) உடற்தகுதி  ொன்றிதழ் 
 பணி நியமனதிற்காக சதரிவு செய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில்  உடற்தகுதிச் 

ொன்றிதரழச் ெமர்பிக்க நவண்டும். மாதிரி படிவம் அறிவிக்ரகயின் பிற்நெர்க்ரக – V-ல்  
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   இச் ொன்றிரன சதரிவு செய்யப்பட்ட நதர்வர், தனது  நியமன அலுவலரிடம் பணியில் 
நெரும் நபாது ெமர்பிக்க நவண்டும். 

 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள பார்ரவயின் தரம் உடற்தகுதி ொன்றிதழ் படிவம் 
பார்ரவ தரம்–III  அல்ைது சிைந்தது செயல் அலுவலர் அல்லாத பதவிக்கு 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள படிவம். 
சதரிவிற்கு வரும் கண்பார்ரவ குரறபாடுரடய விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த அரசு கண் 

மருத்துவ நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்ரவத் தகுதிச் ொன்றிதரழப் சபற்று நியமன அலுவலரிடம் 
ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

 

(ஈ) தமிழ் சமாழியில் தகுதி 
விண்ைப்பதாரர்கள் நபாதுமான தமிழறிவு சபற்றிருக்க நவண்டும். (நமலும் விவரங்களுக்கு 

“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்” உள்ள பத்தி 14(I)-ஐ காண்க). 
6. கட்டைம் 

அ) பதிவுக் கட்டைம் 
நிரந்திரப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணியாளர் (ம) நிர்வாக சீர்திருத்தத்துரற, ோள் 
01.03.2017-இன் படி திருத்தியரமக்கப்பட்ட கட்டைம்) 
குறிப்பு 
நிரந்தர பதிவில் பதிவு செய்த ோளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுறாத விண்ைப்பதாரர்கள், 
இத்நதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர் 

 
ரூ.150/- 

ஆ) நதர்வுக் கட்டைம் 
குறிப்பு 
கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரக சபற தகுதியுரடயவர்கள் தவிர பிற 
விண்ைப்பதாரர்கள், இரையவழி விண்ைப்பத்ரதச் ெமர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டைம் 
செலுத்த நவண்டும். 

 
 
ரூ.100/- 

குறிப்பு 
(1) விண்ைப்பதாரர் தங்களுரடய ஒரு முரறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்ரை இரைப்பது 

கட்டாயமாகும். “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்” உள்ள  பத்தி  2(B)-ஐ காண்க. 
(2) ஒருமுரறப்பதிவு என்பது பதிவு செய்த ோள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரரசெல்லுபடியாகும். ஐந்து 

ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர், விண்ைப்பதாரர், ஒருமுரறப்பதிவிரன (One Time Registration), 
அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திரனச் செலுத்தி கட்டாயம் புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும். 
ஒருமுரறப்பதிவு என்பது நதர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். விண்ைப்பதாரர் 
நதர்வு எழுத விரும்பும் ஒவ்சவாரு நதர்விற்கும், தனித்தனிநய இரையவழியில் விண்ைப்பிக்க 
நவண்டும். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்” உள்ள பத்தி 2(C)-ஐ காண்க]. 
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நதர்வுக் கட்டைச் ெலுரக:- 
 

வரக ெலுரக 
1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டைம் செலுத்த நதரவயில்ரல 
2)  பழங்குடியினர் கட்டைம் செலுத்த நதரவயில்ரல 
3)   மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர்மரபினர் , மூன்று முரற மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 

நதரவயில்ரல 
4)இஸ்லாமியரல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 
/பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய வகுப்பினர் 

மூன்று முரற மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதரவயில்ரல 

5)  முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முரற மட்டும் கட்டைம் செலுத்தத் 
நதரவயில்ரல. 

6)நிர்ையிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத் 
திறனாளிகள் 

கட்டைம் செலுத்தத் நதரவயில்ரல. 

7) ஆதரவற்ற விதரவகள் கட்டைம் செலுத்தத் நதரவயில்ரல. 
குறிப்பு 

1 முந்ரதய விண்ைப்பங்களில் நகாரப்பட்ட உரிரமகளின் அடிப்பரடயில், சமாத்த நதர்வுக்கட்டை 
இலவெ வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரக கைக்கிடப்படும். 

2 விண்ைப்பதாரர் சபறும் இலவெ வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரகயானது சதரிவின் எந்நிரலயிலும் 
நதர்வாரையத்தால் ெரிபார்க்கப்படும்.  

3 
 

விண்ைப்பதாரர் தம்முரடய முந்ரதய விண்ைப்பங்கள் சதாடர்பான தகவல்கரள மரறத்து 
விண்ைப்பக் கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து கட்டை விலக்குத் தவறாகக் நகாரும் பட்ெத்தில், 
அவருரடய விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதுடன், நதர்வாரையத்தால் ேடத்தப்படும்நதர்வுகள் / 
சதரிவுகளில் கலந்து சகாள்வதிலிருந்து ஒரு வருடகாலத்திற்கு விலக்கி ரவக்கப்படுவார்.  

4 விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைவிலக்கு சதாடர்பான இலவெ ெலுரகரயப் சபறுவதற்கு “ஆம்” 
அல்லது “இல்ரல” என்ற விருப்பங்கரள கவனமாகநதர்வு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.  

5 விண்ைப்பதாரர், விண்ைப்பதாரர்களின் தன்விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் நதான்றும் 
தகவல்கரளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரக இதுவரர எத்தரன 
முரறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பரத தங்களின் சொந்த ேலன்கருதி கைக்கிட்டு 
ரவத்துக்சகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 

6 கட்டைச்ெலுரக நகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பமானது (விண்ைப்பிக்கப்பட்ட 
பதவிகரளப் சபாருட்படுத்தாமல்) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த இலவெ 
வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ரகயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குரறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

 7 அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ இலவெ வாய்ப்புகரள சபற்றுக்சகாண்ட விண்ைப்பதாரர் / 
நதர்வுக்கட்டைச்ெலுரகரய சபறவிரும்பாத விண்ைப்பதாரர் / நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரகக்கு 
தகுதியற்ற விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரக சதாடர்பான நகள்விக்கு எதிராக “இல்ரல” 
என்ற விருப்பத்திரன சதரிவு செய்யநவண்டும். அவ்விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட 
நதர்வுக்கட்டைம் செலுத்தும்முரற மூலம் நதரவயான கட்டைத்திரன பின்னர் செலுத்தலாம்.  

8 விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த நேரத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திரன ெமர்ப்பிக்கவில்ரலசயன்றால், உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு 
விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி  6ஐ க்காண்க). 
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7. நதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தும் முரற 

 நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.100/- ஐ (ரூபாய் நூறு மட்டும்) இரையவழியில் (இரைய வங்கி, பற்று 
அட்ரட, கடன் அட்ரட) விண்ைப்பிக்க  நிர்ையிக்கப்பட்ட  இறுதி  ோளிற்குள்செலுத்த 
நவண்டும்.  

 விண்ைப்பதாரர்கள் நெரவக் கட்டைமும் நெர்த்து செலுத்த நவண்டும். 
 விண்ைப்பதாரர்களின் கட்டைச் ெலுரகக்கான தகுதியின் அடிப்பரடயில்தான் 

நதர்வுக்கட்டைம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு சபற முடியும். 
 இரையவழியில் நதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தாமல், நேரடியாக செலுத்தும் வரரவு காநொரல /  

அஞ்ெலக காநொரல நபான்றரவ ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. அத்தரகய விண்ைப்பங்கள் 
நிராகரிக்கப்படும். 

 நிரந்தர பதிவு தசய்யும் முலையில் பதிவு தசய்து பதிவுக் கட்டணமாக ரூ.150 தசலுத்தி பதிவு ஐ.டி 
தபற்ைவர்கள் நிரந்தர பதிவுக் கட்டணத்லதச் (அதாவது ரூ.150/-) தசலுத்தத் லதலவயில்லை, 
லதர்வுக் கட்டணம் தசலுத்தினால் லபாதும். 

 நதர்வுக் கட்டைச் ெலுரக நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கரளத் தவிர ஏற்கனநவ நிரந்தர பதிவு செய்த 
விண்ைப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டைத்ரத செலுத்த நவண்டும். 
நிரந்தரப் பதிவு முரறயில் பதிவு செய்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு முரறயில் பதிவு 
செய்த ோளிலிருந்து 5 வருட காலத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் செலுத்துவதற்கு மட்டும் விலக்கு 
அளிக்கப்படும்.   
இந்த நிரந்தரப் பதிவு இப்பதவிக்குரிய நதர்வுக் கட்டைமாக கருதப்படமாட்டாது. 

(நதர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக “  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில்”  பத்தி – 2(V) ஐ காண்க). 

8. ெலுரககள் 

(i) ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியல் பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர்  / சீர்மரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ பிற்படுத்தப்பட்ட இசுலாமிய வகுப்பினர், 
ஆதரவற்ற விதரவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர் மற்றும் பிற வரகயிரனச் ொர்ந்தவர்களுக்கான 
வயது / தகுதி மற்றும் கட்டைச் ெலுரககள் குறித்த விவரங்கள் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள்” பத்தி  3(D), 5 & 6 ஐக் காண்க. 

(ii) நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெலுரகரய நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள் அதற்குரிய ஆதாரங்கரள 
இரையவழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்துபதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும்.  பதிநவற்றம் செய்ய 
தவறினால் உரிய  வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய  பிறகு  விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 

குறிப்பு: 

முன்னாள் இராணுவத்தினர், ஏநதனும் ஒரு பிரிவு / பணியில் அடங்கிய பதவிக்கு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு 
விட்டால், பின்னர், நவறு எந்த நியமன நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுரகரய 
நகார முடியாது.  (தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள் ெட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 
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9. நதர்வுத்திட்டம் : சகாள்குறி வரக (கணினி வழித் நதர்வு):- 

குறிப்பு: 
(i) தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குரறந்தபட்ெ மதிப்சபண் சபற்ைால் மட்டுலம, தாள் I மற்றும் தாள் II 

இல் பகுதி ‘ஆ’வின் விரடத்தாட்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படும். 
(ii) தாள்–I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி’ஆ’வில் சபறும் மதிப்சபண்கள் மட்டும் தர நிர்ையத்திற்கு 

கைக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளப்படும். 
(iii) தாள் –I மற்றும் தாள் II பகுதி ஆ விற்கான வினாக்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிை வழியில் 

அலமக்கப்படும். 

பாடம் 
கணினி வழித் நதர்வு 

கால அளவு 
அதிகபட்ெ 

மதிப்சபண்கள் 

சதரிவிற்குத் தகுதி சபற 
குரறந்தபட்ெ மதிப்சபண்கள் 

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

மற்றும்பி.வ.(மு)  

ஏரனநயார் 

தாள் 1 (சகாள்குறி வரக) (பாடத் தாள்) 
200  வினாக்கள் 

(i) சமூகப் பணி ( முதுகரலப் படிப்புத் 
தரம் ) (குறியீட்டு எண். 370) 

(ii) சமூகப் பணி (மருத்துவ மற்றும் 
மனநை சிைப்புத் தகுதி)  
( முதுகரலப் படிப்புத் தரம்) 
(குறியீட்டு எண். 384 ) 

3    மணி நேரம் 300 

 
 

 
 

 
                          
 
 

 
 
 
            135 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
180 

தாள் II(சகாள்குறி வரக)  
பகுதி –அ  
கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித் நதர்வு 
(10ம் வகுப்புத் தரம்) (100 வினாக்கள்/ 
150 மதிப்சபண்கள்) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3    மணி நேரம் 

 

குறிப்பு: 
பகுதி ‘அ’விற்கான 
குரறந்தபட்ெ 
மதிப்சபண்கள் – 60 
(150ல் 40%) . தாள் –II ன் 
பகுதி ‘அ’வில் சபறும் 
மதிப்சபண்கள் தர 
நிர்ையத்திற்கு 
கைக்கில் எடுத்துக் 
சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

பகுதி-ஆ 
சபாது அறிவு (100 வினாக்கள்) 
குறியீட்டு எண்.003 
சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்) - 
 75 வினாக்கள்  
திறனாய்வுத் நதர்வு (பத்தாம் வகுப்பு 
தரம்) (10ம் வகுப்புத் தரம்) - (25 
வினாக்கள்) 

 
150 

 
 
 
 

சமாத்தம் 450  
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(iv) முதுகலை சமூகப் பணி பட்டப் படிப்பில், மருத்துவ மற்றும் மனநை சிைப்புத் தகுதி தபற்ை 
விண்ணப்பதாரர்கள், சமூக அலுவைர் பதவிக்கான கல்வித் தகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனுபவ 
அறிவு தபற்றிருந்தால், தாள்-Iல் உள்ள இரு பாடத்தாள்கலளயும் ததரிவு தசய்து, இரு 
பதவிகளுக்கும் விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கப்படுகிைார்கள். 

(v) முதுகலை சமூகப் பணி பட்டப் படிப்பில், மருத்துவ மற்றும் மனநை சிைப்புத் தகுதி தபைாத 
விண்ணப்பதாரர்கள்,   சமூக அலுவைர் பதவிக்கான கல்வித் தகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
அனுபவ அறிலவப் தபற்றிருந்தால், தாள்-Iல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமூகப் பணி (370) (முதுகலைப் 
படிப்புத் தரம்) தாலள ததரிவு தசய்து லமற்குறிப்பிட்ட பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கைாம். 

(vi) விண்ணப்பதாரர்கள் கணினிவழித் லதர்வின் தாள்–I மற்றும் தாள்-II ஆகிய இரு தாள்களிலும் 
கைந்துதகாள்ள லவண்டும்.  விண்ணப்பதாரர்கள் ஏலதனும் ஒரு தாளில் 
கைந்துதகாள்ளவில்லைதயனில் அவர்கள் கைந்துதகாண்ட இதர தாள் மதிப்பீடு தசய்யப்பட 
மாட்டாது. 

(vii) விண்ணப்பதாரரின் ஏலதனும் ஒரு தாள் மதிப்பீட்டிற்கு தகுதியற்ைதாக கருதப்பட்டால் 
அவ்விண்ணப்பதாரரின் இதர தாளும் மதிப்பீடு தசய்யப்படமாட்டாது. 

(viii) அரசாலண (நிலை) எண்.49, மனிதவள லமைாண்லமத் துலை, நாள் 23.05.2022-ன் படி மாற்றுத் 
திைனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தாள்II-ன் பகுதி-அ கட்டாய தமிழ் தமாழி தகுதித் லதர்வு 
(தகாள்குறி வலக) எழுதுவதிலிருந்து விைக்கு தபைைாம்.  அவ்வாறு விைக்கு லகாரும் 
விண்ணப்பதாரர்கள் இலணயவழி விண்ணப்பத்தில் உரிய தகவல்கலள தவைாமல் அளிக்க 
லவண்டும்.  இது குறித்து பின்னர் லகாரப்படும் எவ்விதமான உரிலம லகாரல்களும் 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது.  இவ்விைக்கு லகாரும் மாற்றுத் திைனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் 
அரசாலண (நிலை) எண்.8, மாற்றுத் திைனாளிகள் நைத்துலை, நாள் 21.09.2021-ல் உள்ளவாறு உரிய 
சான்றிதலை பதிலவற்ைம் தசய்ய லவண்டும்.  (மாதிரி படிவம் அறிவிக்லகயின் பிற்லசர்க்லக-VIல் 
இலணக்கப்பட்டுள்ளது) 

(ix) நதர்வாரையத்தால் ேடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு (கணினி வழித் நதர்வு)  
விண்ைப்பதாரர்கள் கலந்துசகாள்ளும்நபாது பின்பற்ற நவண்டிய வழிமுரறகள் குறித்து 
விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுரறயில் பத்தி 17ஐ காண்க. 

(x) நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்ரகயின் பிற்நெர்க்ரக III –ல் உள்ளது. 
(xi) கணினி வழி இரைய நதர்வு முரறக்கான சிறப்பு விதிமுரறகள் 

1) விண்ைப்பதாரர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நதர்வு ரமயத்தில் மட்டுநம நதர்வு எழுத 
நவண்டும். நதர்வு ரமயத்திரன மாற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. 
விண்ைப்பதாரர்கள் நுரழவுச் சீட்டிரன நதர்வு ரமயத்திற்குக் சகாண்டு சென்று 
காண்பிக்கப்பட நவண்டும். விண்ைப்பதாரர்கள் பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல்ரலப் 
பயன்படுத்தி  கணினியில் புகுபதிரக செய்ய நவண்டும். திரரயில் நதான்றும் அரனத்து 
அறிவுரரகளும் கவனமாகப் படிக்கவும். 

2) விண்ைப்பதார்கள் மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாடர்பு ொதனங்கரள நதர்வு அரறக்குள் 
சகாண்டு செல்ல அனுமதியில்ரல. அதனால் மின்னணு ொதனங்கரள எடுத்து வர 
நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 

3) கணினி வழித்  நதர்வு என்பது தாளின் மீது எழுதுநகால் சகாண்டு விரடரய நிரப்பும் நதர்வு 
நபான்றநத. 

4) கணினி வழித்  நதர்வில், ஐந்து விரடகள் திரரயில் நதான்றும். 
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5) விண்ைப்பதாரர்கள் சுட்டிரயப் பயன்படுத்தி ெரியான விரடயிரன நதர்ந்சதடுத்து 
நகள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். 

6) விண்ைப்பதார் ஒவ்சவாருவருக்கும், வழிமுரறகளுக்காக பயன்படுத்தும் சபாருட்டு 
தனித்தாள் (Rough Sheet) வழங்கப்படும். நதர்வு முடிவுற்ற பின் தனித்தாள் திரும்பப் 
சபறப்பட்டுவிடும். 

7) விண்ைப்பதாரர்கள் உரிய விரடயிரன சொடுக்க நவண்டும். விண்ைப்பதார்கள், ‘next’ 
என்ற சபாத்தாரன சொடுக்குவதன் மூலம் அடுத்த நகள்விக்கு செல்லலாம் அல்லது 
‘previous’ என்ற சபாத்தாரன சொடுக்குவதன் மூலம் முன்புள்ள நகள்விக்கு செல்லலாம். 

8) விண்ைப்பதார்கள் எந்த நகள்வியிரனயும் பார்ரவயிடலாம். நதர்வு முடியும் நேரத்திற்கு முன் 
எப்நபாது நவண்டுமானாலும் விரடயிரன மாற்றலாம். அவர்கள் விரும்பினால், சில 
நகள்விகளுக்கு விரடயளிக்காமல் அடுத்த நகள்விக்கும் செல்ல முடியும். 

9) ஒவ்சவாரு விண்ைப்பதாரரின் திரரயிலும், நகள்விகள் மற்றும் விரடகளின் வரிரெ 
மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும். 

10) விண்ைப்பதார்கள் நதர்வு நேரத்திற்குள், எப்சபாழுது நவண்டுமானாலும் தங்களது 
விரடயிரன ெமர்ப்பிக்கலாம். 

11) விரடயிரன ெமர்ப்பித்த பிறகு நதர்விரன சதாடர முடியாது. 
12) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விரடயிரன ெமர்ப்பிக்க தவறும்பட்ெத்தில், நதர்வு முடியும் 

தருவாயில் தானாகநவ விரடகள் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிடும். 
13) கணினி வழித்  நதர்விற்கு, சுட்டியிரன எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று சதரிந்தாநல 

நபாதுமானது. கணினியறிவு அவசியமில்ரல. 
14) பார்ரவக் குரறபாடுள்ளவர்கள், நகள்வி மற்றும் விரடகரள நதரவக்நகற்ப எழுத்து 

வடிவங்கரள சபரிதாக்க முடியும். விண்ைப்பதார்கள் தங்களது அரடயாளத்ரத உறுதி 
செய்ய, வருரகத்தாளில் ரகசயாப்பமிட்டு சபருவிரல் நரரகயிரனப் பதிவு செய்ய 
நவண்டும். சுட்டியின் அரனத்து செயல்பாடுகளும் நெரவயகத்தில் நெமிக்கப்பட்டு. 
பின்னாளில் பார்ரவயிடுவதற்கிைங்க, நகாப்பு உருவாக்கப்படும். நதர்வரற புரகப்படக் 
கருவி மூலம் கண்காணிக்கப்படும். நதர்வாரைய இரையதளம் (www.tnpsc.gov.in)–ல் 
உள்ள மாதிரி நதர்விரன பழகுவதன் மூலம், கணினி வழித்  நதர்வில், சுட்டிரயக் ரகயாளும் 
முரறயிரன அறிந்துசகாள்ளலாம். மாதிரி நதர்வு என்பது, நதர்வு ோளன்று ேரடசபறும் 
கணினி வழித் யில் ேரடசபறும் இரைய நதர்வு நபான்றது. மாதிரி நதர்வில் படிப்படியான 
அரனத்து விவரங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ைப்பதார்கள் மாதிரி நதர்விரன 
எத்தரன முரற நவண்டுமானாலும் பழகிக் சகாள்ளலாம். 

15) விண்ைப்பதார்கள் விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது அனுமதிச்சீட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடத்திரன அல்லாமல் நவறு பாடத்தாள் மாற்றி எழுதும் விரடத்தாள் 
செல்லாததாக்கப்படும். 

 கணினி வழித் நதர்வு ெம்மந்தமாக கூடுதல் தகவல் பிற்நெர்க்ரக VI–ல் உள்ளது.. 
10. சதரிவுசெய்யும் முரற 

ஒற்ரறத்  சதரிவு நிரலயிரனக் சகாண்டது.  கணினி வழித்  நதர்வில் விண்ைப்பதாரர்கள் சபற்ற  
மதிப்சபண்கள், இட ஒதுக்கீட்டு விதி  ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் விண்ைப்பதாரர்களின்  
ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்க்கப்படும், ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்க்கப்பட்ட பின் சதரிவுகளுக்குத் தகுதியுரடய 
விண்ைப்பதாரர்கள்  கலந்தாய்விற்கு அரழக்கப்படுவர்.  கணினி வழித்  நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு பாடத்தில் 
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நதர்வு எழுதாத  (எழுத தவறி இருந்தாலும்) விண்ைப்பதாரர் அத்சதரிவிற்கான குரறந்தபட்ெ 
மதிப்சபண்கரள சபற்றிருந்தாலும் கூட சதரிவு செய்யப்பட தகுதியானவராக கருதப்படமாட்டார்.  
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி  18(B)  ஐக் காண்க. 

 

11. நதர்வு ரமயங்கள் 
கணினி வழித் நதர்வு கீழ்காணும் நதர்வு ரமயங்களில் ேரடசபறும். 

வ.எண். லதர்வு லமயத்தின் தபயர் லதர்வு லமயக் குறியீட்டு எண். 
1.  தசன்லன 0101 
2.  மதுலர 1001 
3.  லகாயம்புத்தூர் 0201 
4.  லசைம் 1701 
5.  திருச்சிராப்பள்ளி 2501 
6.  திருதநல்லவலி 2601 

குறிப்பு: 
1. விண்ைப்பதாரர் நதர்வு எழுதுவதற்கு நமநல உள்ள ஏநதனும் இரண்டு ரமயங்கரளத் 

நதர்ந்சதடுக்க நவண்டும்.  விண்ைப்பதாரர்களுக்கு இந்த இரண்டு மாவட்ட ரமயங்களில் 
ஒன்றில் நதர்வு ரமயம் ஒதுக்கப்படும்.  இருப்பினும்,  மாற்றுத் திறனாளி விண்ைப்பதாரரரப் 
சபாருத்தவரர ஒரு மாவட்ட ரமயத்ரத நதர்வு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.  [லமலும் 
விவரங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் 2(R)-லயக் காண்க] 

2. லதர்வு லமயங்கலள மாற்ைக் லகாரும் லகாரிக்லக ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது. [லமலும் 
விவரங்களுக்கு ”விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள்” 17(A)(ii)லயக் காண்க] 

3. லதர்வு லமயங்களின் எண்ணிக்லகலயக் கூட்டலவா/ குலைக்கலவா அல்ைது 
விண்ணப்பதாரர்கலள லவறு லமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யலவா லதர்வாலணயத்திற்கு 
உரிலமயுண்டு. 

4. விண்ைப்பதாரர்கள் கணினி வழித் நதர்வு எழுதுவதற்கும்/ ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்புக்கும்/ 
கலந்தாய்விற்கும் தங்களது சொந்த செலவில் வரநவண்டும். 

 

12. அ) பணி விவரங்கள் 
 விண்ைப்பதாரர், இரைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்நபாது, இந்திய அரசின் அல்லது 
இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநில அரசின் பணியில் அல்லது உள்ளாட்சி அரமப்புகள் அல்லது 
பல்கரலக்கழகங்கள் அல்லது இந்திய அரசின் அல்லது இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநில அரசின் 
அதிகாரத்தின் கீழ் அரமக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு ொர்புள்ள நிறுவனங்கள் அல்லது சபாதுத்துரற 
நிறுவனங்களில் நிரந்தரப் பணியில் அல்லது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த 
விவரத்திரன நதர்வாரையத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும்.விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த உண்ரமரய 
மரறக்கும் பட்ெத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 
விண்ைப்பதாரர், சதரிவாகும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 14 (p)-ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு தரடயின்ரமச் ொன்றிதரழ ெமர்பிக்க நவண்டும். 

ஆ)  குற்றவியல் வழக்குகள் / ஒழுங்கு ேடவடிக்ரககள்  சதாடர்பான  உறுதிசமாழி 
(i) இரைய வழி விண்ைப்பத்தில் தன்மீதான நிலுரவயிலுள்ள குற்றவியல் / ஒழுங்கு 

ேடவடிக்ரககள் பற்றி சதரிவித்துள்ள விண்ைப்பதாரர்கள், அது சதாடர்பான முதல் தகவல் அறிக்ரகயின் 
ேகரல / குற்றக் குறிப்பாரையின் ேகரல (நேர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாக இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 



12 
 

இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். நமற்கண்ட ஆவைங்கரள பதிநவற்றம் செய்யதவறும் 
பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படும். 

(ii) விண்ைப்பதாரர்கள், தங்கள் மீதான குற்றவியல் ேடவடிக்ரககளில் குற்றத் தீர்ப்பு / ஒழுங்கு 
ேடவடிக்ரககளில் தண்டரை விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்களது இரைய வழி விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவிப்பதுடன், சதாடர்புரடய நீதிமன்ற ஆரை அல்லது ஒழுங்கு ேடவடிக்ரகயிலிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்ட ஆரையிரனஇரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் 
செய்யநவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்ரள பதிநவற்றம் செய்ய தவறும் பட்ெத்தில் உரிய  
வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய  பிறகு  விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும். 

(iii) தரடயின்ரமச் ொன்றிதரழெமர்ப்பித்த பிறநகா அல்லது இரைய வழி 
விண்ைப்பத்திரனெமர்ப்பித்த பிறநகா, நியமனம் சதாடர்பான பணிகள் முழுரமயாக நிரறவரடவதற்கு 
முன் வரர உள்ள சதரிவு பணிகளின் எந்த ஒரு நிரலயின் நபாதும் விண்ைப்பதாரர் மீது, ஏநதனும் 
குற்றவியல் வழக்கு பதியப்பட்டிருந்தாநலா / ஒழுங்கு ேடவடிக்ரகஎடுக்கப்பட்டிருந்தாநலா, அவர் 
குற்றத்தீர்ப்பு / தண்டரை ஏதும் சபற்றிருந்தாநலா, நதர்வாரையத்தால் ஆவைங்கரளப் பதிநவற்றம் / 
ெமர்ப்பிக்கக் நகாரும் நிரலயில், விண்ைப்பதாரர்கள் அது குறித்த உண்ரமவிவரங்கரள, 
நதர்வாரையத்திற்குத் சதரிவித்தல் நவண்டும். நமலும், இந்த அறிவுரரயிரன கரடபிடிக்கத் 
தவறினால் அத்தரகய விண்ைப்பதாரர்களுரடய விண்ைப்பம் நதர்வாரையத்தால் உரிய 
வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படும், ஓராண்டுக்கு நதர்வு 
எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி ரவக்கப்படுவர். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 14 (S)  & 2W  
உள்ளவாறு ) 

நமற்கூறிய  அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீறப்பட்டால் அவர்களது விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுரறகரளப்  பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

13. சபாதுவான தகவல்கள் 
A) இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும். 
B) (i) தமிழ்வழிக்கல்விமூலம் படித்தேபர்களுக்கு, மாநிலத்தின் கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிரம 

அடிப்பரடயில் நியமனம் செய்யும் (திருத்த) ெட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)-ல் சொல்லப்படுவதாவது: 
தமிழ்வழியில் படித்தேபர் என்றால், மாநிலத்தில் நேரடி நியமனத்தின் வாயிலாக நிரப்பப்படும் 
பதவிகளுக்கான சிறப்புவிதிகளில் பரிந்துரரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிவரர தமிழ்வழியில் 
படித்தவராவார்.  
(ii)தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிரம நகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான 
ொன்றாவைமாக, பத்தாம்வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாற்றுச்ொன்றிதழ் / தற்காலிகச்ொன்றிதழ் 
/பட்டச்ொன்றிதழ் /மதிப்சபண்பட்டியல் / நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியிரன விண்ைப்பதாரர் 
தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என பதிவுசெய்யப்பட்டு, குழுமம் அல்லது பல்கரலக்கழகம் அல்லது 
கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட பட்டச்ொன்றிதழ் / பட்டநமற்படிப்புச் ொன்றிதழிரன  
இரையவழி  விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்யநவண்டும்.  
(iii)விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிவரரக்கும் அரனத்துக் கல்வித் 
தகுதியிரனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான ொன்றுகரள கட்டாயம் 
இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும்.  
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உதாரைம்:- 
ஒரு பதவிக்கு பட்ட நமற்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியாக இருப்பின், விண்ைப்பதாரர் 
ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு, நமல்நிரலக்கல்வி, பட்டப்படிப்பு  மற்றும்  பட்ட நமற்படிப்பிரன 
கட்டாயம் தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும்.  
(iv) தமிழ்வழியில்கல்வி பயின்றதற்கான ொன்றாவைம் எதுவும் இல்ரலசயனில், கல்விநிறுவனத்தின் 
முதல்வர் / தரலரமயாசிரியர் / மாவட்டக்கல்வி அலுவலர் / முதன்ரமக்கல்வி அலுவலர்/ மாவட்ட 
ஆதிதிராவிடர் ேல அலுவலர் / பதிவாளர்/ நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் /கல்விநிறுவனத்தின் 
தலைவர் / இயக்குேர் / சதாழில்நுட்ப கல்வி இயக்குேர் /இரை இயக்குேர் / பல்கரலகழகங்களின் 
பதிவாளரிடமிருந்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுரறகளில் குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில், 
நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரயிலான ஒவ்சவாரு கல்வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதரழப்சபற்று 
இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன்  இரைத்து  பதிநவற்றம்  செய்ய நவண்டும். 
(v)நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி வரரயிலான அரனத்து கல்வித்தகுதிகரளயும் தமிழ்வழிக் 
கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச்ொன்றிரன இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 
இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய தவறும்பட்ெத்தில் விண்ைப்பம்  உரிய ேரடமுரறகளுக்குபின்னர் 
நிராகரிக்கப்படும்.  
(vi) ஏநதனும் ஒரு பாடத்ரத பகுதி நேரமாக படித்ததற்காகநவா / ஏநதனும் நதர்விரன தனித்நதர்வராக 
எழுதியதற்காகநவா, தனியர் தமிழ்வழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என ொன்றாவைம் ஏநதனும் 
ெமர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு 
விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். (நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகளில் உள்ள பத்தி  14(R) & 2W  ஐக்” காண்க) 

C) இப்பதவிக்குரிய சதரிவு சதாடர்பாக, சென்ரன உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுரரக் 
கிரளயில் ஏநதனும் வழக்குகள் நிலுரவயில் இருப்பின், அவற்றின் மீதான இறுதி 
ஆரைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக சதரிவு செய்யப்படும். 

D) தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26 மற்றும் 27(இ)-ல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஆதரவற்ற விதரவ மற்றும் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடு  
இப்பதவிக்கு சபாருந்தாது. 

E) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குலைபாடுலடய மாற்றுத்திறனாளிகள் :- 
அலனத்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட குலைபாடுகளுலடய மாற்றுத்திைனாளிகளும் சமூக அலுவைர் பதவிக்கு 
விண்ணப்பிக்கைாம்.  அரொரை (நிரல) எண்.20, மாற்றுத்திறனாளிகள் ேலத்(DAP3-2) துரற, ோள் 
20.06.2018–ன்படி கீழ்க்காணும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குலைபாடுகளுலடய மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கு 
ததாழில் ஆலைாசகர்  பதவி தபாருந்தும்.  

பதவியின் தபயர் நிர்ையிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய 
மாற்றுத்திறனாளிகளின் வரக 

ததாழில் ஆலைாசகர் (மருத்துவக் கல்வித் துலை) க. பா.,  கு.பா.,  தச.கு., லக.கா.இ.கு., மூ.மு.பா., 
ததா.லநா.கு., கு.த., அ.வீ.பா.,,  பு.உ.சி., கு.க.கு., ப.கு., 

 

 [க.பா – கண்பார்லவயின்லம; கு.பா – குலை பார்லவ; தச.கு.,- தசவித்திைன் குலைபாடு;  
லக.கா.இ.கு – லக கால் இயக்கக் குலைபாடு; மூ.மு.பா.-மூலள முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்லடார்;   
ததா. லநா.கு - ததாழுலநாயிலிருந்து குணமலடந்லதார்;  கு.த – குள்ளத் தன்லம; அ.வீ.பா.,-அமிை 
வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்லடார்;  பு.உ.சி.: புை உைக சிந்தலனயாளர்; கு.க.கு., - குறிப்பிட்ட கற்ைலில் 
குலைபாடு; ப.கு., - பல்வலக குலைபாடு]. 
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F) நிர்ையிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றுத் திைனாளிகளுக்கான உரிலமகள் விதி 
2017-ல் (மாற்றுத் திைனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துலை (Divyangjan), சமூக நீதி மற்றும் 
அதிகாரமளித்தல் அலமச்சகம், இந்திய அரசு) குறிப்பிட்டுள்ள கீழ்காணும் படிவத்தில் அரசாலண (நிலை) 
எண்.28, மாற்றுத்திைனாளிகள் (DAP 3.1)  நைத்துலை, நாள் 27.07.2018-ல் வலரயறுக்கப்பட்டுள்ள சான்றிதழ் 
வைங்கக் கூடிய தகுதி வாய்ந்த அலுவைரிடமிருந்து தபைப்பட்ட மாற்றுத்திைனாளிச் சான்றிதலை சமர்ப்பிக்க 
லவண்டும்.  (நமலும் விவரங்களுக்கு “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில் உள்ள பத்தி  14(M)  
ஐக்” காண்க) 

G) நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குரறந்தபட்ெம் 30% சபண்களுக்காக 
ஒதுக்கீட்டில் சதரிவு செய்யப்பட நதர்ச்சியும், தகுதியும் வாய்ந்த நபாதிய சபண் விண்ைப்பதாரர்கள் 
கிரடக்கப் சபறாவிடில், அவர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அநத வகுப்பினரர ொர்ந்த 
தகுதிவாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதாரர்கரளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி 
முரறரமகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

H) ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் அவர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட 
இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் இருப்பின் 
அவ்விண்ைப்பதாரர்கள், ஆதிதிராவிட வகுப்பினர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டிற்கும் 
மதிப்சபண் தரவரிரெப்படி நிரப்பப்படுவர். அருந்ததியர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு 
தகுதிவாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்கள் கிரடக்கப்சபறாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிற ஆதிதிராவிடர் 
வகுப்ரபச் ொர்ந்தவர்கரளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். (தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி முரறரமகள்) 
ெட்டம் 2016, பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

I) இரையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட உரிரம நகாரல்களுக்கான ஆவைச் ொன்றுகரள 
இரையவழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். விண்ைப்பத்தில் 
சதரிவிக்கப்படாமல் பின்னர் நகாரப்படும் எந்தசவாரு மாற்றமும், நகாரிக்ரகயும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படாது. 
குறிப்பிட்ட காலநேரத்திற்குள் ஆவைங்கரள பதிநவற்ற தவறினால்  உரிய  ேரடமுரறகளுக்குப் 
பின்னர்  விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

J) கீழ்க்காணும் உண்ரமகரள மரறக்கும்பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களின் விண்ைப்பம் உரிய 
வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும் மற்றும் விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வாரையத்தால் 
நிரந்தரமாகநவா அல்லது தக்கசதன கருதப்படும் காலம் வரரயில் விலக்கிரவக்கப்படுவர். 

(i) முந்ரதய நதர்வுகளில் கலந்துசகாண்டது மற்றும் இலவெ ெலுரகரய பயன்படுத்தியது. (ii) அரசு 
அல்லது மத்திய மாநில அரசின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி மன்றங்கள், சபாதுத் துரற 
நிறுவனங்கள், ெட்டத்தின் வாயிலாக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள், அரசுத் துரற கழகங்கள், 
பல்கரலக்கழகங்கள் முதலியவற்றில் முரறயாகநவா/ தற்காலிகமாகநவா பணிபுரிந்து வருவது / 
பணிபுரிந்தது. (iv) குற்றவியல் நிகழ்வுகள்,  ரகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டரன சபற்றது. (v) 
மத்திய அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரையம் / மாநில அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரையங்களினால் நதர்வு 
எழுதும் உரிரம இரத்து செய்யப்பட்டது அல்லது தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டது. 

K) ரகது செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருத்தல், நவரலக்கு ஆட்கள் சதரிவு செய்யும் 
ஏநதனும் ஒரு முகரமயினால் தரட / தகுதியின்ரம செய்யப்பட்டிருத்தல், குற்ற ேடவடிக்ரக (அல்லது) 
ஏநதனும் ஒழுங்கு ேடவடிக்ரக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்/ முடிவுற்றிருத்தல், ஆகியவற்றுடன் 
சதாடர்புரடய சரியான மற்றும் உண்லமயான தகவல்கரள, விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் 
அெல் / ஆரை / அரொரை/ துரற ேடவடிக்ரக ரகவிடப்பட்ட அரொரை அல்லது இதர 
ஆவைங்கரள இரையவழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். 
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நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் ெமர்ப்பித்த பின்னர், நியமனம் சபறும் காலம் வரர எப்நபாது 
ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடியாக நதர்வாரையத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட நவண்டும். தவறினால், தகுந்த 
தண்டரனக்குரிய ேடவடிக்ரகரய நதர்வாரையம் எடுக்கும்.. விண்ைப்பதாரர்களுக்கான  
விதிமுரறகள் பத்தி 12 ஐக்  காண்க). 

L)  இடஒதுக்கீடு குறித்த தவறான தகவல்கள்/ தகுதிக்கான காரணிகளான வயது, பாலினம், வகுப்பு பிரிவுகள், 
கல்வித் தகுதி, பயிற்று சமாழி, உடற் தகுதி நபான்ற அடிப்பரடத் தகுதிகள் குறித்த தவறான தகவல் 
சகாண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுரமயாக நிரப்பப்படாத விண்ைப்பங்களும் உரிய  வழிமுரறகரளப் 
பின்பற்றிய  பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 

M) நிரந்தரப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவி/ நியமனத்துக்கான விண்ைப்பமாக கருதப்பட மாட்டாது. 
விண்ைப்பதாரர்களால் நிரந்தரப்பதிவில் சபாதுவான தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் 
நதர்வுக்குரிய விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விவரங்கள் / தகவல்கள் மட்டுநம இத்நதர்வுக்கு 
பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நியமனத்திற்கான இரையவழி விண்ைப்பத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட நதரவயான 
விவரங்கள் / தகவல்கள் தவறானதாக அல்லது முழுரம சபறாதரவயாக  இருந்தால் அதற்கு 
நதர்வாரையம் சபாறுப்பாகாது. 

N) திருேங்ரககளின் பாலினத்தவரின் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரொரை நிரல எண்.90,  ெமூக ேலம் 
மற்றும் ெத்துைவுத் [sw8(2)] துரற,  ோள். 22.12.2017 –இல்  சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருேங்ரககளின்  வகுப்பு  நிர்ையம்-: 
i) எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்லாத திருேங்ரக விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது இரையவழி 
விண்ைப்பத்தில் அரொரை (நிரல) எண். 28, பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் மற்றும் சிறுபான்ரமயினர் ேலத்துரற, ோள் 06.04.2015-ன்படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர்  பிரிவிரனநயா அல்லது ஏரனநயார் பிரிவிரனநயா நதர்வு செய்து சகாள்ளலாம்.  
ii) ொதிச்ொன்றிதழ் ரவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் 
வகுப்பிரனச் ொர்ந்த திருேங்ரக விண்ைப்பதாரர், அவர்களது ெமூகத்திரனச் ொர்ந்தவர்களாகநவ 
கருதப்படுவர்.  
iii) ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்ரபத்தவிர மற்ற 
வகுப்பிரனச்ொர்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் ொதிச்ொன்றிதழ்சபற்றுள்ள திருேங்ரக 
விண்ைப்பதாரர், அவருரடய வகுப்பு (class) அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு ஆகிய 
இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு ொதகமாக நதான்றுகின்ற ஒன்ரற, ஒருமுரறப்பதிவின்நபாநத 
நதர்வு செய்யநவண்டும். அதன்பிறகு, வகுப்ரப எப்சபாழுதும் மாற்ற இயலாது. 
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி  14F (vi)-(xi) ஐக் காண்க] 

O) நவரலவாய்ப்பில் திருேங்ரக  விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு:- 
1. திருேங்ரக விண்ைப்பதார்களின் சபண் என தன்ரன அரடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும்  

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

2. திருேங்ரக விண்ைப்பதாரர்களின் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என தன்ரன 
அரடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 ெதவிகிதம் இட 
ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் சபண்) கருதப்படுவர். 
தமிழ்ோடு திருேங்ரககள் ேல வாரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட திருேங்ரககள்/ திருேங்ரக ஆண் 
/திருேங்ரக சபண் ொன்றிதழ்  சகாண்ட  விண்ைப்பதாரர்களுக்கு  மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட 
ஒதுக்கீடு சபாருந்தும். 
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14)  ஏரனய முக்கிய அறிவுரரகள் 
அ ) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்விற்கான தங்களுரடய  தகுதிகரள  உறுதி செய்தல் 
        நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுரரகரள ேன்கு படித்த பின்னர் 

தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அரனத்துத் தகுதிகரளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி செய்து சகாள்ள 
நவண்டும். கணினி வழித் நதர்வு / ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு /  கலந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது 
சதரிவு செய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் தற்காலிகமாக விண்ைப்பதாரரின் சபயர் நெர்க்கப்படுவதால் 
மட்டுநம, ஒரு விண்ைப்பதாரர் பதவி நியமனம் சபற உரிரம அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார். எனநவ, 
விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம், எல்லா நிரலகளிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் விண்ைப்பதாரரால்  

       அளிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தவறு என்றாநலா நதர்வாரைய அறிவுரரகள் அல்லது விதிகள் 
மீறப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும் பட்ெத்தில், எந்நிரலயிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் 
கூட, விண்ைப்பத்ரத உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கும் உரிரம 
நதர்வாரையத்திற்கு உண்டு. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) -ல் 
உள்ளவாறு]. 

ஆ) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச்சீட்டுகள், www.tnpscexams.in / 
www.tnpsc.gov.in என்ற நதர்வாரைய இரையதளத்தில் பதிநவற்றம் செய்யப்படும். விண்ைப்பதாரர் 
அவற்ரற பதிவிறக்கம் செய்து சகாள்ளநவண்டும். அனுமதிச்சீட்டு தனியாக அஞ்ெல் மூலம் 
அனுப்பப்பட மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர் நதர்வின் சபாழுது அனுமதிச்சீட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
ஒவ்சவாரு நிபந்தரனரயயும் கட்டாயம் கரடப்பிடிக்க நவண்டும்.. [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான  
விதிமுரறகள்” பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ளவாறு]. 

இ)  சதளிவுரர நவண்டுநவார், தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரைய அலுவலகத்திரன நேரில் 
அல்லது 1800 4190958 என்ற கட்டைமில்லா சதாரலநபசி எண்ணின் மூலம், அரனத்து நவரல 
ோட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி வரரசதாடர்பு சகாள்ளலாம். ஒரு முரறப் 
பதிவு மற்றும் இரையவழி விண்ைப்பம் குறித்த ெந்நதகங்களுக்கு helpdesk@tnpscexams.in என்ற 
மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கும் இதர ெந்நதகங்களுக்கு grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்ெல் 
முகவரிக்கும் அனுப்பலாம். [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி -2(V)–ல் குறிப்பு  (h)(i)(j)  ல்  
உள்ளவாறு]. 

ஈ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான தகவல் பரிமாற்றம்: ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு/ கலந்தாய்விற்கான ோள் மற்றும் 
நேரம் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அஞ்ெல் மூலமாக அனுப்பப்படமாட்டாது. இது 
குறித்த தகவல்கள் நதர்வாரைய இரையதளத்தில் சவளியிடப்படும். நமற்கூறிய தகவல் 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு குறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் ஆகியவற்றின் மூலம் மட்டுநம 
விண்ைப்பதாரர்களுக்கு சதரிவிக்கப்படும். குறுஞ்செய்தி/ மின்னஞ்ெல் ஏநதனும் காரைங்களினால் 
சென்றரடயாமல் / கிரடக்கப்சபறாமல் இருப்பின் அதற்கு நதர்வாரையம் சபாறுப்பாகாது. 

   உ)  விளம்பர அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக முடிவுறாமல் தகவல் அறியும் 
உரிரமச் ெட்டம், முதைலமச்சரின் தனிப்பிரிவு மூைம் தபைப்படும் மனுக்கள் மற்றும் குலைதீர் லமயம் 
ஆகியவற்றின் கீழ் எவ்வித தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது. 

 

ஊ) ரகப்நபசி  மற்றும்  இதர  மின்னணு  ொதனங்களுக்குத்  தரட: 
1) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்களான கருப்பு 

பந்துமுரன நபனா தவிர, மின்னணு ொதனங்களான தரவி (Blue Tooth) ரகப்நபசி, 

mailto:சந்தேகங்களுக்கு%20helpdesk@tnpscexams.in
mailto:grievance.tnpsc@tn.gov.in


17 
 

நிரனவூட்டு உள்கட்டரமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ரகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் நமாதிரம் 
அல்லது ஏரனய மின்னணு ொதனங்கள், மின்னணு அல்லாத பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், 
குறிப்புகள், ரகப்ரப வண்ை எழுது நகால், சபன்சில், தனித் தாள்கள், கணித மற்றும் வரரப்படக் 
கருவிகள், மடக்ரக அட்டவரை, படிசயடுக்கப்பட்ட வரரபடம், காட்சி வில்ரலகள், 
பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சபாதுக் குறிப்புத் தாட்கள் மற்றும் பதிவுசெய்யும் 
தனிக்கருவிகளாகநவா நமாதிரம் அல்லது ரகக்கடிகாரத்தின் இரைப்பாகநவா 
சகாண்டுவரக் கூடாது. 

2) அவ்வாறான சபாருட்கரள ரவத்திருப்நபார் காைப்பட்டால் அவர்கள் சதாடர்ந்து நதர்வு எழுத 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். நமலும், அவர்களது விரடத்தாள் செல்லாததாக்கப்படுவதுடன் 
நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கியும் ரவக்கப்படுவர். நதரவப்படின், அவ்விடத்திநலநய 
முழுச் நொதரனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 

3) விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் ரகப்நபசி உள்ளிட்ட தரடசெய்யப்பட்ட சபாருட்கரள 
நதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுவர நவண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுவதுடன், 
அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தர இயலாது எனவும் சதரிவித்துக் 
சகாள்ளப்படுகிறது. (நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 17 (E)  
ஐக் காண்க) 

எ)  நதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அரனத்து தகுதிகரளயும் சபற்றவராக 
இருத்தல் நவண்டும். விண்ைப்பதாரர்களால் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கரள நதர்வாரையம் 
ஐயமறத் சதரிந்து சகாள்ளும்வரர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் கணினி வழித்  நதர்விற்கு (அதாவது 
எல்லா நிரலகளிலும்) தற்காலிகமாக ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகநவ கருதப்படும். விண்ைப்பதாரர் நதர்விற்கு 
முன்நபா அல்லது பின்னநரா நியமனத்திற்கு நபாட்டியிடத் தகுதியற்றவர் என்று நதர்வாரையத்தால் 
கண்டறியப்பட்டால், எந்நிரலயிலும், அதாவது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்ரத உரிய 
வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கும் உரிரம உண்டு. 

ஏ) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய  வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய 
பிறகு விண்ைப்பம்  நிராகரிக்கப்படுவதுடன் அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த ேடவடிக்ரக 
நமற்சகாள்ளவும் நேரிடும். 

ஐ) ஒழுங்கீனச் செயல்களுக்குத் தரட: 
நதர்வு எழுதும் அரறயில் மற்ற விண்ைப்பதாரர்களுரடய விரடரய பார்த்து எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத 
அனுமதித்தல் அல்லது நவறு ஏநதனும் முரறயற்ற உதவிகரளப் சபறநவா அல்லது சபற முயற்சிக்கநவா 
அல்லது அத்தரகய முரறயற்ற  உதவிகரளத் தரநவா அல்லது தர முயற்சிக்கநவா கூடாது.     

ஒ) நதர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து சகாள்ளும் முரற: 
நதர்வு எழுதும் எந்த ஒரு விண்ைப்பதாரரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தவறான ேடவடிக்ரகயிநலா (அல்லது) 
நதர்விரன சீர்குரலக்கும் நோக்கத்திநலா (அல்லது) நதர்வாரையத்தால் நதர்விரன ேடத்த பணியில் 
அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவலர் / பணியாளர்கரள தாக்கும் முயற்சியிநலா ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு 
ஈடுபடும் விண்ைப்பதாரர்களின் செயல்கள் கடுரமயான தவறாக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் 
தண்டரனக்கு உட்படுத்தப்படுவர். 
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ஓ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகரள மீறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 
பத்தி 17(E) ன்படி அல்லது நதர்வாரையம் சபாருத்தமானசதனக் கருதும் தண்டரன விதிக்கப்படும். 

ஔ) சகாள்குறி வரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் நதர்வு  ேரடசபற்ற ோளிலிருந்து 6 லவலை 
ோட்களுக்குள்  நதர்வாரைய இரையதளத்தில் சவளியிடப்படும். நதர்வாரையத்தால் சவளியிடப்படும் 
சகாள்குறிவரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் சதாடர்பாக முரறயீடு செய்ய நவண்டுமானால் 
நதர்வாரைய இரையதளத்தில் உள்ள Answer Key Challenge என்ற ொளரத்ரதப் பயன்படுத்தி 
முரறயீடு செய்யலாம் (Result – >Answer keys) 

விண்ைப்பதாரர்கள் சகாள்குறிவரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் நதர்வாரையத்தால் 
சவளியிடப்பட்ட 7  ோட்களுக்குள் இரையவழி வாயிலாக மட்டுநம முரறயீடு செய்யநவண்டும்.  அஞ்ெல் 
வழியாகநவா அல்லது   மின்னஞ்ெல் வழியாகநவா சபறப்படும் முரறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

உத்நதெ விரடகரள முரறயீடு செய்வதற்கான அறிவுரரகள் மற்றும் வழிமுரறகள் 
நதர்வாரைய இரையதளத்திநலநய வழங்கப்பட்டுள்ளது.  நமலும் முரறயீடு செய்ய இரையவழி 
மூலமாகநவா அல்லது நவறுவழியாகநவா வழங்கப்பட்டுள்ள கால அவகாெம் முடிவுற்ற நிரலயில் 
சபறப்படும் எவ்வித முரறயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. 

இரையவழியில் உத்நதெ விரடகரள முரறயீடு செய்வதற்கு உரிய நேரத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
நவண்டுநகாளானது ஒவ்சவாரு பாடத்திற்சகன வல்லுேர்கரள சகாண்ட குழுவிற்கு 
பரிந்துரரக்கப்படும்.  நமலும், வல்லுேர் குழுவின் பரிந்துரரயின் அடிப்பரடயில், இறுதியான விரடகள் 
முடிவு செய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் விரடகள் மதிப்பீடு செய்யும் பணியானது சதாடங்கப்படும். 
 சதரிவுப் பணிகள் முடிவரடயும் வரர இறுதியான விரடகரள நதர்வாரையம் சவளியிடாது. 
 நதர்வு ேரடமுரறகள் முழுவதும் நிரறவரடந்த பின்னர், அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த 
விண்ைப்பதாரர் அரனவருரடய  விவரங்களும் நதர்வாரைய இரையதளத்தில் சவளியிடப்படும்.  
[நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி  (17(D)(IV) – (XII)ஐக் காண்க) 

15.  விண்ைப்பிக்கும் முரற 
1. விண்ைப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகிய நதர்வாரையத்தின் 

இரையதளங்கள் மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 
2. எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூலம் ஒருமுரறப்பதிவு எனப்படும் 

நிரந்தரப்பதிவு (OTR) மற்றும் தன்விவரப்பக்கம் (Dashboard) ஆகியன கட்டாயமாகும். 
விண்ைப்பதாரர்கள் நிரந்தர பதிவு மூலம் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/- ஐ செலுத்தி, பதிவு செய்து 
சகாள்ள நவண்டும். ஒருமுரறப்பதிவு, பதிவு செய்த ோள் முதல் ஐந்தாண்டுகள் வரர 
ேரடமுரறயிலிருக்கும், தங்களுக்குரிய ஒரு முரறப் பதிவு கைக்கு (One Time Registration ID) 
மற்றும் கடவுச் சொல் மூலமாக மட்டுநம விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ைப்பங்கரள ெமர்ப்பிக்க 
நவண்டும். 

3. ஒருமுரறப்பதிவில் பதிநவற்றம்செய்ய, விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது புரகப்படம், ரகசயாப்பம் 
ஆகியவற்ரற CD/DVD/Pen drive நபான்ற ஏநதனும் ஒன்றில் பதிவு செய்து தயாராக ரவத்திருக்க 
நவண்டும். 

4. ஒரு விண்ைப்பதாரர் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ஒருமுரறப் பதிவுக் கைக்ரக (One Time Registration 
ID)  உருவாக்க அனுமதியில்ரல. 

5. விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களுக்குரிய தனித்துவமான பதிவுக்கைக்கு மற்றும் கடவுச்சொல்ரலப் 
பயன்படுத்தி ஏற்கனநவ பதிவிட்ட தங்களது விவரங்கரள பார்ரவயிடவும், புதுப்பிக்கவும் செய்யலாம். 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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தங்களது ஒருமுரறப் பதிவு , கடவு சொல்லிரன நவறு ேபரிடநமா (அ) முகவர்களிடநமா பகிர்ந்து 
சகாள்ள கூடாது. 

6. ஒருமுரறப்பதிவு என்பது எந்தசவாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ல. இது விண்ைப்பதாரர்களின் 
விவரங்கரளப் சபற்று அவர்களுக்கு தன்விவரப் பக்கம் ஒன்றிரன உருவாக்க மட்டுநம பயன்படும். 
எந்தசவாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் விண்ைப்பதாரர்கள், அறிவிக்ரகயில் “Apply”  
என்ற உள்ளீடு வழிநய நிரந்தரப்பதிவுக்குரிய பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் ஆகியவற்ரற 
உள்ளீடு செய்து விண்ைப்பிக்க நவண்டும். 

7. விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயரர சதரிவு செய்ய நவண்டும். 
8. புரகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் ரகசயாப்பம் இல்லாமல் பதிநவற்றம் செய்யப்படும் 

இரையவழி விண்ைப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கப்படும். 
9. இரையவழி விண்ைப்பத்தில் அளித்துள்ள தகவல்கரள, விண்ைப்பதாரர் அவ்விரையவழி 

விண்ைப்பங்கரள ெமர்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள கரடசி ோள் வரர திருத்தம் செய்து சகாள்ள  
அனுமதிக்கப்படுவர்.  இரையவழி விண்ைப்பத்திரன ெமர்பிப்பதற்கான கரடசி ோளுக்குப் பின்னர்,  
விண்ைப்பத்தில் விண்ைப்பதாரரால் ெமர்பிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கரள திருத்தம் செய்ய 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 
(நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி  2W ஐக் காண்க) 

10. இலணயவழி விண்ணப்பத்லத திருத்தம் தசய்தல்:- 
இலணயவழி விண்ணப்பத்லத சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி லததிக்குப் பிைகு, அறிவிக்லகயின்  
பத்தி-4ல் (முக்கியமான லததி மற்றும் லநரம்) குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இலணயவழி விண்ணப்பத்திருத்த 
காைத்தில் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது இலணயவழி விண்ணப்பத்லத திருத்தம் தசய்ய 
அனுமதிக்கப்படுவர்.  திருத்தம் தசய்தல் காைத்தின் இறுதி லததிக்குப் பிைகு, இலணயவழி 
விண்ணப்பத்தில் எந்த மாற்ைமும் தசய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.  விண்ணப்பதாரர்கள்  
தாங்கள் இறுதியாக அளித்துள்ள விவரங்களின்படி விண்ணப்பங்கள் தசயைாக்கப்படும்.  
 இது   விண்ணப்பதாரர்களின்   தபாறுப்பாகும்.   லமலும்   இலணயவழி   விண்ணப்பத்தில் ஏற்கனலவ     
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விவரங்கலளத் திருத்தியதால் ஏற்படும் விண்ணப்பம் நிராகரிப்பிற்கு 
லதர்வாலணயம் தபாறுப்பாகாது.  எந்ததவாரு முலையிலும் இலணயவழி விண்ணப்பத்தில் உள்ள 
உரிலம லகாரல்கலள மாற்றியலமப்பதற்காக லதர்வாலணயத்திற்கு அனுப்பப்படும் லகாரிக்லககள்/ 
மனுக்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படமாட்டாது. 

11. அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு 
அ) விண்ைப்பத்ரத இரைய வழியில் அனுப்பியபின், விண்ைப்பதாரர்கள் PDF முரறயில் 

தங்கள் விண்ைப்பத்ரத அச்சிட / நெமிக்க முடியும். 
ஆ) விண்ைப்பதாரர்களுக்கு விண்ைப்ப ேகல் நதரவப்பட்டால், பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச் 

சொல்ரல பயன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சகாள்ளலாம் / பதிவிறக்கமும் செய்து சகாள்ளலாம். 
இ) இரையதள விண்ைப்ப அச்சுப்படி (PRINT) அல்லது நவறு எந்தவிதமான ஆதார 

ஆவைங்கரளயும் நதர்வாரையத்திற்கு அனுப்ப நவண்டாம். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள்” பத்தி - 2–ல் உள்ளவாறு) 

16. ஆவைங்கள் பதிநவற்றம் 
I. இந்தப் பதவிக்கான விண்ைப்பத்ரதப் சபாறுத்தவரர, விண்ைப்பதாரர்கள் இரைய வழி 

விண்ைப்பத்ரத ெமர்ப்பிக்கும்நபாது ொன்றிதழ்கள் / ஆவைங்கரள இரைய வழி 
விண்ைப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அரனத்து உரிரம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் 
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ஆதரவாக கட்டாயமாக பதிநவற்றம் செய்யாமல், இரையவழி விண்ைப்பத்ரத ெமர்ப்பிக்க 
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

          விண்ைப்பதாரர்களால் பதிநவற்றம் செய்த ொன்றிதழ்கரள தங்கள் ஒரு முரறப் பதிவின் 
மூலமாக ெரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ளது. ஏநதனும் ொன்றிதழ்கள் தவறாகப் 
பதிநவற்றப்பட்டாநலா அல்லது பதிநவற்றம் செய்யப்படாவிட்டாநலா அல்லது ஆவைங்கரளப் 
பதிநவற்றுவதில் ஏநதனும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட நவண்டுமாயின் விண்ைப்பதாரர்கள், 
குறிப்பிட்ட பதவிக்கான நுரழவுச் சீட்டு வழங்கும் ோளுக்கு இரண்டு ோட்களுக்கு முன்பு வரர / 
கணினி வழித் நதர்வு ேரடசபறுவதற்கு பன்னிசரண்டு ோட்களுக்கு முன்பு வரர 
ஆவைங்கரளத் திருத்த மற்றும் பதிநவற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். (நமலும் 
விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் பத்தி  2W ஐக் காண்க) 

 

II. விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தகவல்:- சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கைந்தாய்வு ததாடர்பான லததி 
மற்றும் லநரம் லபான்ை தனிப்பட்ட தகவல்கள் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தபால் மூைம் 
அனுப்பப்படமாட்டாது.  அவ்விவரங்கள் லதர்வாலணய இலணயதளத்தில் தவளியிடப்படும்.  
இருப்பினும் விண்ணப்பதாரர்களின் பதிவு தசய்யப்பட்ட அலைலபசி எண்/ மின்னஞ்சலிற்கு 
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கைந்தாய்வு ஆகியவற்றிற்கான லததி மற்றும் லநரத்லத வைங்க 
லதர்வாலணயம் கூடுதல் வசதிலய தசய்கிைது.  அலனத்து புதுப்பிக்கப்பட்ட விவரங்கள்/ 
தகவல்களுக்கு லதர்வாலணய இலணயதளத்லத அவ்வப்லபாது பார்லவயிடுமாறு 
விண்ணப்பதாரர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிைார்கள்.  ததாழில்நுட்ப சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட 
காரணங்களால் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குறுஞ்தசய்தி/ மின்னஞ்சல் தசன்ைலடவதில்/ 
தபறுவதில் சிக்கல்/ தாமதம் ஏற்பட்டால் (தவறினாலும்) லதர்வாலணயம் அதற்கு தபாறுப்பாகாது.  
குறுஞ்தசய்தி அல்ைது மின்னஞ்சல் தபைாத விண்ணப்பதாரருகளிடமிருந்து தபைப்படும் 
லகாரிக்லககள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

17. விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி ோள் 
இரையவழி மூலம் 26.08.2022 அன்று இரவு 11.59 மணி வரர விண்ைப்பிக்க இயலும். பின்னர் அச்நெரவ 
நிறுத்தப்படும் .   இலணயவழி விண்ணப்பத்லத   31.08.2022 நள்ளிரவு 12.01 மணி முதல் 02.09.2022 இரவு 11.59 
மணி வலர சரிதசய்ய/ புதுப்பிக்க/ திருத்தம் தசய்யைாம்.  இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து 
பதிநவற்றம் செய்த ஆவைங்கரள மீள்பதிநவற்றம் செய்ய  31.10.2022 அன்று இரவு 11.59  மணி வரர 
அனுமதிக்கப்படுவர். பின்னர் அச்நெரவ  நிறுத்தப்படும். 
(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதர்வாரையத்தின் “விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகரள” 
நதர்வாரையத்தின் இரையதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல் காைலாம்) 
 

 
தசயைாளர் 

 
 
 
 
 
 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/


21 
 

மறுப்பு (DISCLAIMER) 
 

 இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரைகள் அறிவிக்ரகயின் 
பிற்நெர்க்ரக–I மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் லதர்வாலணயத்தின் 
இலணயதளத்தில் உள்ளன. எனினும், விண்ைப்பதாரர்கள் இத்நதர்விற்கு 
விண்ைப்பிக்கும் நபாது இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரைகள் 
இத்நதர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட ோளிநலா அல்லது 
அதற்கு முன்நபா இரைக்கல்வி ஏநதனும் இருப்பின் அது குறித்த தகவரல 
விண்ைப்பத்தில் சதரிவித்தும், நமலும் ொன்றிதழ்கள் பதிநவற்றம் செய்யும் 
நபாது அவ்வரொரைகரளயும் நெர்த்து இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் 
இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும்.  இவ்வாறு செய்யத் தவறினால் 
விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுரறகரளப் பின்பற்றிய 
பிறகுநிராகரிக்கப்படும்.  இத்நதர்வின் விளம்பர அறிவிக்ரக ோளிற்கு பின்பு 
சவளியிடப்பட்ட இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரைகள் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 
      தசயைாளர் 
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பிற்நெர்க்ரக - I 
G.O relating to equivalence of qualification 

 

 

Degree considered as Equivalent to the 
Qualification prescribed in the Rule 

G.O. in which ordered 

திருச்சிராப்பள்ளி பிஷப் ஈபர் கல்லூரியால் வைங்கப்பட்ட 
முதுநிலை சமூகப் பணி பட்ட லமற்படிப்பானது (Master of 

Social Work) அலத கல்லூரியால் வைங்கப்தபற்ை 
முதுநிலை (சமூகப்பணி) பட்ட லமற்படிப்பிற்கு  (M.A. 

Social Work) இலணயானது. 
 
 

அரசாலண நிலை எண்.2, பணியாளர் மற்றும் 
நிர்வாகச் சீர்திருத்தத் (ஆர்) துலை, நாள் 

03.01.2000. 
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பிற்நெர்க்ரக - II 
FORMAT OF EXPERIENCE CERTIFICATE FOR THE POST OF COMMUNITY 

OFFICER IN TAMIL NADU URBAN HABITAT DEVELOPMENT BOARD 
 

1. Name and Address of the  Institution / 

Organisation worked 
:  

2. Types of Institution/ Organisation : Govt / Non-Govt 

3. Registration Number of Institution / Organisation  :  

4. Institution/ Organisation having 80G? : Yes/ No 

5. Institution/ Organisation Year of experience in 

Social Welfare field 
:  

6. Coordination with Government program/ 

schemes 
: Yes/ No 

7. Media publications if any : Yes/ No 

8. Name of the Employee and Date of Birth :  

9. Qualification possessed by the Employee on the 

Date of Joining Service in the above said 

Institution / Organisation 

:  

10. Designation and period of Experience of the 

Employee 

: 
 

11. Whether the employee possess experience as 

laid in para 5(B) of this Notification 

: 
Yes/ No 

12. Whether Attendance Register/ Attendance Rolls/ 

Pay Register and other Records available for this 

Employee 

 : 

Yes / No 

13. Nature of the Work/ Duty performed by the  

Employee - To be mentioned in brief 
:  

14. Contact person in Institution/ organisation 

(Name, Designation, Mail ID, contact no.) 
:  

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

 
 

Office Seal: 
 

 

Date: 
 

Place:                                                                                                   Signature of the Authority  

 
 

 

                                                                           Name & Designation of the issuing Authority: 
 

Note: 
 

Institution / Organisation which issues the certificate is cautioned that issuing of any certificate 
containing false details will lead to legal / penal action on them. 
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பிற்நெர்க்ரக - III 
SYLLABUS FOR EXAMINATION (CBT Method) 

Paper-I    

SOCIAL WORK 

P.G DEGREE STANDARD 
SUBJECTCODE: 370 

 

UNIT-I: SOCIAL WORK PROFESSION 
 

Definition and meaning; historical evolution of Social Work – UK, USA and 

India; Growth of Social Work as a Profession; Social Work  concepts, methods, 

fields; international and national professional bodies/ forums; status and 

problems of the profession in India. 

Social Work ideologies: socialism, marxism, equality, equity, social justice 

and humanitarianism; Indian socio-cultural and religious thought, social reforms 

purusharthas; Gandhian Social Work; contributions of religions- Hinduism, 

Buddhism, Jainism, Islam and Christianity; Rights  based approach. 

Philosophy of Social Work Profession – values, beliefs, principles and code 

of ethics; Social Work theories; International Social Work – basic concepts, 

Global Agenda and Global standards for practice; Human Rights and Social 

Work; Constitutional safeguards; India as a welfare state; role and 

contributions of voluntary organizations, INGOs, NGOs and CSOs. 

UNIT-II: FUNDAMENTALS OF SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY 

Sociology: Definition, meaning, scope and relevance to social work; basic 

sociological concepts: Society-meaning, definition and types, structure, 

features; social institutions; concept of social system and sub system, 

classification of social systems, culture: concept, characteristics, social 

stratification, social processes- social control, social change in India, social 

movements, crime and delinquency; social problems-poverty, inequality, 

casteism, causes and consequences. 

Psychology: Definition, meaning and scope, Psychology and Social Work; 

lifespan, phases of human growth and development, (Erik  Erikson  and Freud) 

needs, tasks and challenges, influence of hereditary  and environment; 

psychological processes for understanding behaviour, intelligence, sensation, 

emotions, learning, memory, attitudes, behaviour, perceptions and prejudices; 

life events and their impact on behaviour. 

UNIT-III: DIRECT METHODS OF SOCIAL WORK PRACTICE–I 
 

Social Case Work: Historical development, CW as a direct method of Social 

Work, definition and meaning, philosophy, values, principles, skills, components 

of social case work, case work relationship; empathy, skills in building 

relationship, transference and counter transference; difference between 

casework, counseling and psychotherapy for  different  target groups, the 

helping process, approaches: Skills-referrals, interview, observation, collateral 

contact; types of recording, application of CW in various settings; limitations of 

the method. 
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Social Group Work: Definition of group, types, and characteristics of groups; 

Historical development of GW as a direct method in Social Work, definition and 

meaning, purpose, objectives, values, skills, principles of GW, phases of group 

work process-group processes and dynamics-stages  in group development, the 

influence of new comers on group processes, isolation, rejection in groups, 

group-bond, subgroups, clique, dyad, triad, group norms, group membership, 

group cohesiveness, group  pressure, group morale, leadership, team building, 

decision making, problem solving, conflict management, communication; role 

clarity in a group; use of sociometry; Group Work models; social goals model, 

remedial model, reciprocal model, Application in various settings; types of 

recording in Group Work. 
 

UNIT-IV: DIRECT METHODS OF SOCIAL WORK PRACTICE–II 

Community Organisation: Definition, philosophy, principles, goals, scope of 

CO; community as a social system; subsystems; types and characteristics 

community power structure, community dynamics, evolution of  CO as a direct 

method in social work, community organization models: Rothman- social 

planning, locality development and social action; Murray Ross-general content, 

specific content and process objective; process and skills in community 

organisation. 

Social Action: Concept, definition, aims and objectives, scope, social action as 

a method in social work, paradigm of five elements:  causes, change agent, 

change target, change channels, change strategy, strategies and tactics for 

social action: channels topology; skills of a social activist, models and 

approaches to social action: Paulo Freire- Martin Luther King ,Saul Alinsky, social 

action movements in India- Narmada Bachao Andolan, Chipko movement, Dalit 

movements, women’s movements, Contemporary Social Reforms movement. 

UNIT-V: INDIRECT METHODS OF SOCIAL WORK PRACTICE-I 
 

Social Work Research: Definition, objectives, scope, characteristics and 

functions– scientific method, concepts, variables, types of research, research as 

an indirect method of social work, qualitative methods – case study, 

Ethnography, Grounded, Theory, Content Analysis, Narrative, SWOC; 

quantitative research Methods-Tools and techniques inqualitative data 

collection: Observation, focus group discussion, unstructured in-depth 

Interview; iteration, triangulation and saturation. Mixed Methods: problem 

formulation: formulation of hypotheses; typology of research designs; ethical 

issues; sampling: definition, types, techniques: probability and non- probability 

sampling; sampling errors; data sources; types of data-nominal, ordinal, 

discrete numeric, continuous, sources of data; methods, tools and techniques of 

data collection, classification and coding, tabulation, analysis and interpretation–

research reporting. 

Statistics: Meaning, definition, limitations and uses- frequency distribution- 

construction of frequency tables–diagrammatic and graphical representation; 

measures of central tendency – mean, median, mode, measures of dispersion- 
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standard deviation, variance, quartile range, measures of correlation and 

regression; tests of significance: hypothesis testing; Type I & Type II errors, 

Level of confidence, degrees of freedom Chi square, ‘t’ test, reliability and 

validity methods; Scales: Rating scales, Attitude scales–Likert, Thurstone, 

Guttman; using software for data analysis; 
 

UNIT-VI: INDIRECT METHODS OF SOCIAL WORK PRACTICE-II 
 

Social Work Administration: Concept, definition, characteristics, Social work 

Administration as an indirect method of Social work; Organizational structure, 

boards and committees: executive: functions and qualities - administrative 

process: policy formation, planning, decision making, co- ordination, 

communication; Human Resource Management: selection of staff, orientation, 

placement, service conditions, promotions, discipline, welfare programmes for 

staff-financial administration: budgeting, accounting, bookkeeping and fund-

raising-office administration: office management and maintenance of records- 

supervision, evaluation and public relations; Central Social Welfare Board, State 

Social Welfare Board, Nehru Yuvak Kendra, Ministry of Social Defence 

Department of Social Welfare; Role of Voluntary Agencies, Board, Trustee, 

Committees, Executives –Roles and Functions; Laws related to NGOs; 

Registration of organizations: Tamil Nadu Societies Registration Act 1975, Trust 

Act 2001, Foreign Contribution (Regulation) Act 1976, Tax Exemptions and 

Foreign grants; Role and contribution of international funding organizations; 

Project and Project Cycle Management; Project Proposal Writing, Overview   of 

Logical Framework Analysis; Types and Steps, Format; Fund-Raising (Types, 

Methods, Skills); Monitoring and Evaluation of Projects. 
 

UNIT–VII: SPECIALIZATION IN HEALTH CARE AND SOCIAL WORK 

 

Health-definition and concept; Healthcare approaches: patient as a person, 

psychosomatic approach, holistic approach. Problem assessment process: 

Rehabilitation, definition, types and principles, levels-prevention, promotion and 

tertiary; rehabilitation therapies; gender dimensions in disability, rehabilitation 

in various settings – UN convention on the rights of persons with disabilities; 

policies and programmes; Community  –Based Rehabilitation. 

 
Community health; definition, health indicators, disease, sickness/illness, 

definition of public health, changing concepts, primary healthcare: preventive, 

curative and social medicine. wellbeing, HDI; Communicable and non-

communicable diseases: causes, prevention and treatment, Primary Health 

Care; Health Education; Skills of Social Worker in healthcare. 

Concept of mental health; magnitude of mental  health  problems, changing 

trends in mental healthcare; psychiatric assessment: common mental disorders 

(as per ICD 10); mental health and Well Being; definition, 

 
history and scope of psychiatric social work, changing perspectives of psychiatric 

social work, application of methods in psychiatric settings-theory and models; 

psychoanalytical, psycho social, transactional analysis, family therapy, crisis 

intervention, behaviour therapy, rational emotive therapy, group therapy & 
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strengths based approach; counselling:  definition, principles, goals, approaches 

and techniques- CBR and Community Mental Health, Mental Health Act 2018. 

UNIT–VIII: SPECIALIZATION IN RURAL AND URBAN COMMUNITY 

DEVELOPMENT 
 

Rural Community development: definition, philosophy, objectives, scope; 

history of RCD; Rural development: need and importance,  approaches, power 

structure, caste and untouchability, poverty and indebtedness; land reform 

measures, Farm laws, agricultural laborers, marginal and small famers; water 

shed management; 

Development Administration: Organization and administration of rural, tribal 

and urban development from block to National levels. Panchayat systems and 

local self-government in India; rural development programmes and policies; 

implementation strategies, PMERG, SUMCY, PMKVY tribal communities: 

Adivasis, Indigenous, aborigines; tribal social systems and structures; types, 

characteristics, tribal social systems and structures; belief systems, culture-

indigenous vs. mainstream, Atrocities against SC/ST and Constitutional 

Provisions for the safeguard of SC/ST. 

Urban Community development: definition, philosophy and objectives, 

history of UCD, scope; Slums: definition, causes, characteristics, functions, 

classification, approaches, theories and culture of slums; in and out migration, 

urbanization, urbanism: theories of urbanization, Unorganized/Informal sectors; 

urban services and urban deficiencies; 74th amendment and salient features of 

Nagarpalika Act; structure and functions of Urban Development Agencies: Urban 

Development Programmes: role of community development worker; rural, tribal 

and urban policies; tools and techniques for development practice; Application 

of social work methods in rural, tribal and urban communities, Role of CSR in  

Community Development. 

Disaster: Definition, types, problems, Disaster Management and its process. 
 

UNIT-IX: SPECIALIZATION IN FAMILY AND CHILD SOCIAL WORK 
Family: Definition, concept, characteristics, types, functions,  family patterns; 
marriage: forms, functions, changing situations in marriage, challenges, 

separation and divorce; assessment of family needs; laws on family  and  
marriage; Gerontology and Geriatric Care: Definition, Theories of Aging, 

Dimensions of Aging, disabilities; Interventions with older persons; Policies and 
programmes for senior citizens -NPOP and Maintenance and Welfare of Parents 
and Senior Citizens Act 2007, stress management of caregivers, Role of 

government and non-governmental services, institutional and non-institutional;, 
hospice & palliative care. 

Youth: Definition, demographic profile; Youth Policy–2014; needs of youth; 
impact of westernization, modernization, urbanization and globalization; 
problems of youth; programmes forrural/urban youth, career counselling, 

Organisations and Movements in India. 

Women: Sex and gender, gender identity; gender stratification; sex ratio in 

India; feminism: concept, meaning and definition and types; empowerment: 
concept, definition, types; GDI, GEM; Constitutional provisions and  protective 
laws for women; special initiatives and programmes for women, national and 

state commissions;   Convention on  elimination  of all forms of discrimination   
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against women and girls (CEDAW) 1982, micro finance and self-help groups 

(SHGs), challenges of Indian women Status of Women in India, Problems of 

Women, Cyber Security. 

Children: Demography; Constitutional safeguards; UNCRC, Post 2015 

Development Agenda; Common Problems of Children-School Dropouts, 

Truancy, street children, child labour, child abuse, child trafficking, child 

prostitution, Child marriage, Teenage Pregnancy, Children and Gaming 

Addiction, Social Media  and related problems, disabled children, the girl child; 

Child services: mechanisms, National commission for  protection of child rights/ 

State commission for protection of child rights, District Child protection Unit; 

Legislations for Protection of Children-POCSO, JJ Act, Information Technology 

Act-2000; Approaches: Adoption – sponsorship and foster care, Institutional 

Care; application of Social work methods in Family and Child setting. 

 

UNIT-X: SPECIALIZATION IN INDUSTRIAL RELATIONS, LABOUR 

WELFARE AND SOCIAL WORK 

 

Industrial Relations-Concept, characteristics, Industrial Relations at plant and 

shop floor level, Industrial conflicts: concepts of industrial peace; cause and 

consequence of industrial conflict, strikes and lock-outs; conflict resolution, 

meditation, conciliation: arbitration and adjudication; statutory and non-

statutory machinery for prevention and settlement of disputes. Trade Unions: 

Trade unionism in India, role in Industrial relations. 

Labour Welfare: Concept, definition, philosophies, need, objectives, principles, 

scope and limitations of labour welfare; Historical development of labour welfare 

in India. Statutory and Non-Statutory Welfare Provisions: Industrial Counseling- 

Pre-retirement, Quality of work life. Social security, social security measures; 

Standardization, Wage policy, Wage incentives, bonus and profit sharing. 

Collective Bargaining: Meaning, goal, phases, pre- requisites, principles, 

strategies and negotiation skills, factors influencing collective bargaining, Role 

of Social worker in industrial setting. 

HR System Concept and functions - HRM, HRD & HR; evolution, Asian trends; 

HRD system and sub-systems; elements, goals,  importance of HRD in Industry; 

360 Degree feedback; leadership and leadership development; mentors & 

modeling; Organizational commitment CSR in HR. 

 

 



        

Vocational Counsellor in Tamil Nadu Medical Subordinate Service 

Social Work with Medical and Psychiatric Social work 

(Post Graduate Standard) 

Code No.: 384 

UNIT-I: SOCIAL WORK PROFESSION 

 

Definition and meaning; Historical evolution of Social Work – UK, USA and 

India; Growth of Social Work as a Profession; Social Work  concepts, 

methods, fields; international and national professional bodies/ forums; 

status and problems of the profession in India. 

Social Work ideologies: Socialism, marxism, equality, equity, social 

justice and humanitarianism; Indian socio-cultural and religious thought, 

social reforms purusharthas; Gandhian Social Work; contributions of 

religions- Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam and Christianity; Rights  based 

approach. 

Philosophy of Social Work Profession – Values, beliefs, principles and 

code of ethics; Social Work theories; International Social Work – basic  

concepts, Global Agenda and Global standards for practice; Human Rights 

and Social Work; Constitutional safeguards; India as a welfare state; role 

and contributions of voluntary organizations, INGOs, NGOs and CSOs. 

UNIT-II: FUNDAMENTALS OF SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY 

 

Sociology: Definition, meaning, scope and relevance to social work; basic 

sociological concepts: Society-meaning, definition and types, structure, 

features; social institutions; concept of social system and sub system, 

classification of social systems, culture: concept, characteristics, social 

stratification, social processes-social control, social change in India, social 

movements, crime and delinquency; social problems-poverty, inequality, 

casteism, causes and consequences. 

Psychology: Definition, meaning and scope, Psychology and Social Work; 

lifespan, phases of human growth and development (Erik  Erikson  and 

Freud) needs, tasks and challenges, influence of hereditary  and 

environment; psychological processes for understanding behaviour, 

intelligence, sensation, emotions, learning, memory, attitudes, behaviour, 

perceptions and prejudices; life events and their impact on behaviour. 

UNIT-III: DIRECT METHODS OF SOCIAL WORK PRACTICE–I 

 

Social Case Work: Historical development, CW as a direct method of Social 

Work, definition and meaning, philosophy, values, principles, skills, 

components of social case work, case work relationship; empathy, skills in 

building relationship, transference and counter transference; difference 

between casework, counseling and psychotherapy for  different  target 
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groups, the helping process, approaches: Skills-referrals, interview, 

observation, collateral contact; types of recording, application of CW in  

various settings; limitations of the method. 

Social Group Work: Definition of group, types and characteristics of 

groups; Historical development of GW as a direct method in Social Work, 

definition and meaning, purpose, objectives, values, skills, principles of GW, 

phases of group work process-group processes and dynamics-stages  in 

group development, the influence of new comers on group processes, 

isolation, rejection in groups, group-bond, subgroups, clique, dyad, triad, 

group norms, group membership, group cohesiveness, group  pressure, 

group morale, leadership, team building, decision making, problem solving, 

conflict management, communication; role clarity in a group; use of 

sociometry; Group Work models; social goals model, remedial model, 

reciprocal model, Application in various settings; types of recording in Group 

Work. 

UNIT-IV: DIRECT METHODS OF SOCIAL WORK PRACTICE–II 

Community Organisation: Definition, philosophy, principles, goals, scope 

of CO; community as a social system; subsystems; types and characteristics 

community power structure, community dynamics, evolution of  CO as a 

direct method in social work, community organization models: Rothman- 

social planning, locality development and social action; Murray Ross-general 

content, specific content and process objective; process and skills in 

community organisation. 

Social Action: Concept, definition, aims and objectives, scope, social action 

as a method in social work, paradigm of five elements:  causes, change 

agent, change target, change channels, change strategy, strategies and  

tactics for social action: channels topology; skills of a social activist, models 

and approaches to social action: Paulo Freire- Martin Luther King, Saul 

Alinsky, social action movements in India-Narmada Bachao Andolan, Chipko 

movement, Dalit movements, women’s movements, Contemporary Social 

Reforms movement. 

UNIT-V: INDIRECT METHODS OF SOCIAL WORK PRACTICE-I 

 

Social Work Research: Definition, objectives, scope, characteristics and 

functions– scientific method, concepts, variables, types of research, research 

as an indirect method of social work, qualitative methods – case study, 

Ethnography, Grounded, Theory, Content Analysis, Narrative, SWOC; 

quantitative research Methods-Tools and techniques inqualitative data 

collection: Observation, focus group discussion, unstructured in-depth 

Interview; iteration, triangulation and saturation. Mixed Methods: problem 

formulation: formulation of hypotheses; typology of research designs; 

ethical issues; sampling: definition, types, techniques: probability and non-

probability sampling; sampling errors; data sources; types of data-nominal, 

ordinal, discrete numeric, continuous, sources of data; methods, tools and 
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techniques of data collection, classification and coding, tabulation, analysis 

and interpretation–research reporting. 

Statistics: Meaning, definition, limitations and uses- frequency distribution- 

construction of frequency tables–diagrammatic and graphical 

representation; measures of central tendency – mean, median, mode, 

measures of dispersion- standard deviation, variance, quartile range, 

measures of correlation and regression; tests of significance: hypothesis 

testing; Type I & Type II errors, Level of confidence, degrees of freedom Chi 

square, ‘t’ test, reliability and validity methods; Scales: Rating scales, 

Attitude scales–Likert, Thurstone, Guttman; using software for data analysis; 
 

UNIT-VI: INDIRECT METHODS OF SOCIAL WORK PRACTICE-II 
 

Social Work Administration: Concept, definition, characteristics, Social 

work Administration as an indirect method of Social work; Organizational 

structure, boards and committees: executive: functions and qualities - 

administrative process: policy formation, planning, decision making, co- 

ordination, communication; Human Resource Management: selection of 

staff, orientation, placement, service conditions, promotions, discipline, 

welfare programmes for staff-financial administration: budgeting, 

accounting, book keeping and fund-raising-office administration: office 

management and maintenance of records- supervision, evaluation and 

public relations; Central Social Welfare Board, State Social Welfare Board, 

Nehru Yuvak Kendra, Ministry of Social Defence Department of Social 

Welfare; Role of Voluntary Agencies, Board, Trustee, Committees, 

Executives –Roles and Functions; Laws related to NGOs; Registration of 

organizations: Tamil Nadu Societies Registration Act 1975, Trust Act 2001, 

Foreign Contribution (Regulation) Act 1976, Tax Exemptions and Foreign 

grants; Role and contribution of international funding organizations; Project 

and Project Cycle Management; Project Proposal Writing, Overview   of 

Logical Framework Analysis; Types and Steps, Format; Fund-Raising (Types, 

Methods, Skills); Monitoring and Evaluation of Projects. 

UNIT–VII:  HEALTH, COMMUNITY HEALTH AND POLICIES AND 

PROGRAMMES IN HEALTH CARE  

Health-Definition and concept; Healthcare approaches: patient as a person, 

psychosomatic approach, holistic approach. Problem assessment process: 

levels-prevention, promotion and tertiary;   Disability & gender dimensions 

in disability, rehabilitation in various settings – UN convention on the rights 

of persons with disabilities; policies and programmes. 
 

Community health; Definition, health indicators, disease, sickness/illness, 

definition of public health, changing concepts, primary healthcare: 

preventive, curative and social medicine, Health Committees, Concepts 

related to Wellbeing, Health indicators, Human Development Index (HDI), 

Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development Goals 

(SDGs), Health Education; Skills of Social Worker in healthcare. 
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Health Policies and Programmes: 

Health Policies: Constitutional Provisions for Health and Right to Health. 

Policy Analysis, National Health Policy, National Rural Health Mission, Health 

for All (HFA), State Health Insurance Scheme.  

Health Programmes: National Leprosy Eradication programme, National 

Malaria & Filaria Control programme, National Tuberculosis Elimination 

Programme (NTEP), National Tobacco Control Programme, National 

Programme for Control of Blindness, School Health Programmes, National 

AIDS Control Programme, National Mental Health Programme, Integrated 

Child Development Scheme, National Programme for Health Care of the Elderly 

(NPHCE) and National Vector Borne Diseases control programme.  
 

UNIT–VIII: MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC SOCIAL WORK 

PRACTICE 
 

Concept related to mental health and psychiatric Social Work: 

Normality & Abnormality, Mental Health, Psychiatric Social work, 

Community Mental Health and Community Psychiatry. Magnitude of mental 

health problems, changing trends in mental healthcare, history and scope of 

psychiatric social work, changing perspectives of psychiatric social work and 

Mental Health Care Act 2017. 
 

Classification and Assessment of Mental Health Disorders:  

Classification: Diagnostic Statistical Manual (DSM) & International 

Classification of Diseases (ICD) – history, classifications, rationale and its 
application. Psychiatric assessment:  Interviewing, case history taking, 

sources of intake, Mental Status Examination (MSE), Formulation of 
psychosocial diagnosis.  
  

Psychiatric Illness and Disorders: 
 

Types and Classification: Minor & Major: organic, Toxic (Drug) and 

Functional (Non-organic) disorders - Symptoms, signs, etiology, 

management and follow up. Behavioral Disorders and Childhood 

Disorders: Eating disorders – Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa: causes, 

prevention, intervention, Non Organic sleep disorders.  Common Mental 

Health disorders: Intellectually challenged or mentally retarded, disorders 

of psychological development: speech disorder, developmental disorders 

and autism, behavioral and emotional disorders.  
 

UNIT-IX: MEDICAL SOCIAL WORK 

 

Concept: Health, Hygiene, diseases, illness and Handicap.  

Medical Social Work: Meaning, objectives and scope, Disability and 

Geriatric care 

Communicable and Non-Communicable Diseases:  



33 

Communicable Diseases: TB, STD, HIV/AIDS, STI, UTI, Polio, Diarrheal 

diseases, Vector Borne Disease, Typhoid, Leprosy and Leptospirosis.  

Non-Communicable Diseases:  Cancer, Diabetes, Hypertension, Cardiac 

Disorders, Neurological disorders, Asthma.   

Other disorders: Physically Challenged, Nutritional Disorders, Occupational 

Health, Adolescent Health problems, Women’s Health and Geriatric Health 

problems.  

Roles and functions of Medical Social Worker: Concept of patient as a 

person, Social Assessment of patient’s family and environment, Counseling 

and Rehabilitation – organ transplantation, spinal cord injuries, epilepsy, 

Ambulance and Emergency crisis care and medico-legal cases. Institutional 

and non-institutional, Palliative care and pain Management, patient’s rights 

and medical ethics in health care. Team work and multidisciplinary approach. 

Roles in hospitals, Out Patient departments, ART centres, Hospice & Special 

Clinics.  

UNIT-X:  THERAPEUTIC INTERVENTION IN SOCIAL WORK  
 

Counselling: concept, process, principles, values and ethics.  

Therapy: Meaning, types – Medical, psycho and Behavioral therapy & skills. 

Difference between therapy, theory and intervention.  

Phases of therapy: Early, middle and final phase.  

Psycho Social Therapies: Therapeutic Counseling-meaning, techiques, goals, 

process and procedures.  

Types of therapies :  

Cognitive & Behavioural therapies: Cognitive therapy, Cognitive Behavioural 

therapy (CBT), Cognitive Analytic Therapy (CAT), Acceptance and commitment 

therapy (ACT) & Behavioural Therapy.  

Psycho analytical and psycho dynamic therapies:  Jungian, Psycho analytic 

and Psycho dynamic therapy.  

Humanistic therapies: Getalt, Person centered/Client centered therapy, 

Solution focussed brief therapy, Transactional analysis and transpersonal 

psychology.  

Arts and Other Therapies : Arts therpies: Art therapy, Expressive Arts 

therapy, Drama Therapy, Music therapy.  

Other therapies : Couple Therapy, Family therapy,  Group therapy, Rational 

Emotive therapy, Rational Emotive Behaviour therapy, Psycho drama, Eye 

movement desensitisation and reprocessing (EMDR) and interpersonal therapy.  

Indegenious therapies : Yoga, Meditation, spiritual healing and relaxation 

therapy, Positive imaging, Pain management techniques, trauma counseling and 

PTSD therapy. 
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Rehabilitation: Concept, principles, options of rehabilitation, hospital based-

quarter way home, vocational and occupation rehabilitation, half way homes, 

therapeutic communities, day care centres and work place rehabilitation. 

Community Based Rehabilitation: Concept, objective, approaches, 

components and scope in mental health and psychiatric social work. 

****** 
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தாள்-II 
பகுதி-அ                 

கட்டாய தமிழ்மமாழி தகுதித் ததர்விற்கான பாடத்திட்டம் 
(மகாள்குறி வினாவிற்கான தலைப்புகள் ) 

பத்தாம் வகுப்பு தரம் 
1. பிரித்மதழுதுதல் / தேர்த்மதழுதுதல். 

 

2. எதிர்ச்மோல்லை எடுத்மதழுதுதல். 
3. மபாருந்தா ச்மோல்லைக் கண்டறிதல். 
4. பிலழ திருத்தம் (i) ேந்திப்பிலழலய நீக்குதல் (ii) மரபுப் பிலழகள், வழுவுச் 

மோற்கலை நீக்குதல் / பிறமமாழிச் மோற்கலை நீக்குதல். 
5. ஆங்கிைச் மோல்லுக்கு தநரான தமிழ்ச் மோல்லை அறிதல். 
6. ஒைி மற்றும் மபாருள் தவறுபாடறிந்து ேரியான மபாருலையறிதல். 
7. ஒரு மபாருள் தரும் பை மோற்கள். 
8. தவர்ச்மோல்லைத் ததர்வு மேய்தல். 
9. தவர்ச்மோல்லைக் மகாடுத்து / விலனமுற்று, விலனமயச்ேம், 

விலனயாைலையும் மபயர், மதாழிற்மபயலர / உருவாக்கல். 
10. அகர வரிலேப்படிமோற்கலை ேரீ் மேய்தல். 
11. மோற்கலை ஒழுங்குப்படுத்தி மோற்மறாடராக்குதல். 
12. இருவிலனகைின் மபாருள் தவறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குவிந்து-குவித்து 
13. விலடக்தகற்ற வினாலவத் ததர்ந்மதடுத்தல். 
14. எவ்வலக வாக்கியம் என க்கண்மடழுதுதல் - தன்விலன, பிறவிலன, 

மேய்விலன,  மேயப்பாட்டு விலன வாக்கியங்கலைக் கண்மடழுதுதல். 
15. உவலமயால் விைக்கப்மபறும்  மபாருத்தமான மபாருலைத் ததர்ந்மதழுதுதல் 
16. அலுவல்ோர்ந்தமோற்கள் (கலைச்மோல்) 
17. விலடவலககள். 
18. பிறமமாழிச் மோற்களுக்கு இலையான தமிழ்ச் மோற்கலைக் கண்டறிதல் 

(எ.கா.) தகால்டுபிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 
19. ஊர்ப் மபயர்கைின் மரூஉலவ எழுதுக (எ.கா.)  தஞ்ோவூர் – தஞ்லே 
20. நிறுத்தற்குறிகலை அறிதல். 
21. தபச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்கு (வாரான் – வருகிறான்). 
22. மோற்கலை இலைத்து புதிய மோல் உருவாக்கல். 
23. மபாருத்தமான காைம் அலமத்தல் 

 (இறந்தகாைம்,  நிகழ்காைம்,  எதிர்காைம்). 
24. ேரியான வினாச் மோல்லைத் ததர்ந்மதடு. 
25. ேரியான இலைப்புச் மோல் 

(எனதவ, ஏமனனில், ஆலகயால், அதனால், அதுதபாை). 
26. அலடப்புக்குள் உள்ை மோல்லைத் தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க. 
27. இருமபாருள் தருக. 
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28. குறில் – மநடில் மாற்றம், மபாருள் தவறுபாடு. 
29. கூற்று, காரைம் – ேரியா? தவறா? 
30. கலைச்மோற்கலைஅறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence – மேயற்லக நுண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கைினி 

31. மபாருத்தமான மபாருலைத் மதரிவு மேய்தல் 
32. மோற்கைின் கூட்டுப் மபயர்கள் (எ.கா.)  புல் –புற்கள் 
33. ேரியான மதாடலரத் ததர்ந்மதடுத்தல் 
34. பிலழ திருத்துதல் (ஒரு-ஓர்) 
35. மோல் – மபாருள் – மபாருத்துக 
36. ஒருலம-பன்லம பிலழ 
37. பத்தியிைிருந்து  வினாவிற்கான ேரியான விலடலயத் ததர்ந்மதடு. 
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தாள்-II 
பகுதி-ஆ 

தபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
அலகு–I: சபாது அறிவியல் 

(i) அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு – பகுத்தறிதல் - சபாருள் உைராமல் 
கற்றலும் கருத்துைர்ந்து கற்றலும் - கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து 
தகாள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல். 

(ii) நபரண்டத்தின் இயல்பு - சபாது அறிவியல் விதிகள் – இயக்கவியல் - பருப்சபாருளின் 
பண்புகள், விரெ, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் - அன்ைாட வாழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், 
காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, சவப்பம், அணுக்கரு இயற்பியல், நலெர் (LASER), மின்னணுவியல் 
மற்றும் தகவல் சதாடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்பரட லகாட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள். 

(iii) தனிமங்களும் நெர்மங்களும், அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், சபட்நராலிய சபாருட்கள், 
உரங்கள், பூச்சிசகால்லிகள். 

(iv) உயிரியலின் முக்கியநகாட்பாடுகள், உயிர் உலகின் வரகப்பாடு, பரிைாமம், மரபியல், 
உடலியங்கியல், உைவியல், உடல் ேலம் மற்றும் சுகாதாரம், மனிதநோய்கள். 

(v) சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல். 
அலகு-II: ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

(i) வரலாறு -  அண்லம நிகழ்வுகளின் சதாகுப்பு - நதசியச் சின்னங்கள் – மாநிலங்கள் குறித்த 
விவரங்கள் - செய்திகளில் இடம்சபற்ற சிறந்த ஆளுரமகளும் இடங்களும் - விரளயாட்டு – 
நூல்களும் ஆசிரியர்களும். 

(ii) ஆட்சியியல் - இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முலைலமகளும் - சபாது 
விழிப்புைாா்வும் (Public Awareness) சபாது நிர்வாகமும் – ேலன்ொர் அரசுத் திட்டங்களும் 
அவற்றின் பயன்பாடும், சபாது விநிநயாக அரமப்புகளில் நிைவும் சிக்கல்கள். 

(iii) புவியியல் - புவியியல் அரடயாளங்கள்.  
(iv) சபாருளாதாரம் - தற்நபாரதய ெமூக சபாருளாதார பிரச்சிரனகள். 
(v) அறிவியல் – அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத்தில் அண்லமக்காை கண்டுபிடிப்புகள். 
(vi) கலை, அறிவியல், இைக்கியம் மற்றும் தத்துவம் ஆகிய தவவ்லவறு துலைகளில் தனித்துவம் 

தகாண்ட ஆளுலமகள் 
அைகு–III: இந்தியாவின் புவியியல் 

(i) அலமவிடம் – இயற்லக அலமவுகள் – பருவமலை, மலைப்தபாழிவு, வானிலை மற்றும் 
காைநிலை – நீர் வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்லக 
வளங்கள் – காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் – லவளாண் முலைகள். 

(ii) லபாக்குவரத்து - தகவல் ததாடர்பு. 
(iii) சமூகப் புவியியல் – மக்கள் ததாலக அடர்த்தி மற்றும் பரவல் – இனம், தமாழிக் குழுக்கள் மற்றும் 

முக்கியப் பைங்குடிகள். 
(iv) இயற்லகப் லபரிடர் – லபரிடர் லமைாண்லம – சுற்றுச்சூைல் மாசுபடுதல்: காரணங்களும் தடுப்பு 

முலைகளும் – பருவநிலை மாற்ைம் – பசுலம ஆற்ைல். 
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அைகு–IV: இந்தியாவின் வரைாறும் பண்பாடும் 
(i) சிந்து சமதவளி நாகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள், முகைாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் 

– விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காைம் - ததன் இந்திய வரைாறு. 
(ii) இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரைாற்றில் மாற்ைங்களும் ததாடர்ச்சியும். 
(iii) இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், லவற்றுலமயில் ஒற்றுலம – இனம், தமாழி, வைக்காறு. 
(iv) இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ை நாடு, சமூக நல்லிணக்கம்.  

அலகு-V: இந்திய ஆட்சியியல் 
(i) இந்திய அரசியைலமப்பு - அரசியலரமப்பின் முகவுரர - அரசியலரமப்பின் முக்கிய கூறுகள் - 

ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிநரதெங்கள். 
(ii) குடியுரிரம, அடிப்பரட உரிரமகள், அடிப்பரடக் கடரமகள், அரசின் சேறிமுரறக் 

நகாட்பாடுகள். 
(iii) ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் - மாநில நிர்வாகம், மாநில ெட்டமன்றம் – 

உள்ளாட்சி அரமப்புகள், பஞ்ொயத்து ராஜ். 
(iv) கூட்டாட்சியின் அடிப்பலடத் தன்லமகள்: மத்திய - மாநில உறவுகள். 
(v) நதர்தல் - இந்திய நீதி அரமப்புகள் - ெட்டத்தின் ஆட்சி. 
(vi) சபாதுவாழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு ேடவடிக்ரககள்- லைாக்பால் மற்றும் லைாக் ஆயுக்தா - 

தகவல் உரிரம - சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் - நுகர்நவார் பாதுகாப்பு அரமப்புகள் - மனித 
உரிரமகள் ொெனம். 

அலகு-VI: இந்தியப் சபாருளாதாரம் 
(i) இந்தியப் சபாருளாதாரத்தின் இயல்புகள் - ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் - ஒரு மதிப்பீடு - 

திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆநயாக். 
(ii) வருவாய் ஆதாரங்கள் - இந்திய ரிெர்வ் வங்கி - நிதி தகாள்லக                 மற்றும் பணவியல் 

தகாள்லக - நிதி ஆரையம் – மத்திய மாநிை அரசுகளுக்கிலடலயயான நிதிப் பகிர்வு -  ெரக்கு 
மற்றும் நெரவ வரி. 

(iii) இந்திய சபாருளாதார அரமப்பு மற்றும் நவரலவாய்ப்பு உருவாக்கம்,  நிலச்  
சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் நவளாண்ரம - லவளாண்லமயில் அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்தின் 
பயன்பாடு – சதாழில் வளர்ச்சி – ஊரக நைன்ொர் திட்டங்கள் – ெமூகப் பிரச்சிரனகள் - மக்கள் 
சதாரக, கல்வி, ேலவாழ்வு,  நவரலவாய்ப்பு, வறுரம. 

அலகு–VII: இந்திய நதசிய இயக்கம் 
(i) நதசிய மறுமலர்ச்சி - ஆங்கிலையர் ஆட்சிக்கு எதிரான சதாடக்க கால எழுச்சிகள் – இந்திய 

லதசிய காங்கிரஸ் – தரலவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்நபத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், 
வ.உ.சிதம்பரனார், ஜவகர்ைால் நேரு, காமராசர், மகாத்மா காந்தி, சமௌலானா அபுல் கலாம் 
ஆொத், தந்லத தபரியார், இராஜாஜி, சுபாஷ் ெந்திர நபாஸ், ரவீந்திரநாத் தாகூர் மற்றும் பலர். 

(ii) விடுதரலப் நபாராட்டத்தின் பல்நவறு நிரலகள்: அகிம்ரெ முரறயின் வளர்ச்சி மற்றும் 
புரட்சிகர இயக்கங்கள். 

(iii) வகுப்புவாதம் மற்றும் லதசப்பிரிவிரன. 
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அைகு–VIII: தமிழ்நாட்டின் வரைாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல்  இயக்கங்கள் 
(i) தமிழ் ெமுதாய வரலாறு, அது ததாடர்பான சதால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், ெங்க காலம் முதல் 

இக்காலம் வரரயிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. 
(ii) திருக்குறள்:   

அ) மதச் ொர்பற்ற தனித்தன்ரமயுள்ள இலக்கியம். 
       ஆ) அன்றாட வாழ்வியநலாடு சதாடர்புத் தன்ரம 

இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் 
ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – ெமத்துவம், மனிதநேயம்  
     முதலானரவ 
உ) ெமூக அரசியல் சபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின்  
      சபாருத்தப்பாடு 
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் நகாட்பாடுகள் 

(iii) விடுதரலப் நபாராட்டத்தில் தமிழ்ோட்டின் பங்கு – ஆங்கிநலயருக்கு எதிரான சதாடக்க கால 
கிளர்ச்சிகள் – விடுதலைப் நபாராட்டத்தில் சபண்களின் பங்கு. 

(iv) பத்சதான்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்ோட்டின் ெமூக – அரசியல் 
இயக்கங்களின் பரிைாம வளர்ச்சி – நீதிக்கட்சி, பகுத்தறிவு வாதத்தின் வளர்ச்சி - சுயமரியாரத 
இயக்கம், திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்பரட சகாள்ரககள், 
தந்ரத சபரியார் மற்றும் நபரறிஞர் அண்ைாவின் பங்களிப்புகள். 

அலகு-IX: தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்  
(i) தமிழ்ோட்டின் மனிதவள நமம்பாட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்ரற நதசிய மற்றும் பிற 

மாநிலங்களுக்கான குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் -தமிழகத்தின் ெமூக சபாருளாதார 
வளர்ச்சிக்கு ெமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு.  

(ii) அரசியல் கட்சிகளும் பைதரப்பு மக்களுக்கான நைத்திட்டங்களும் – இடஒதுக்கீட்டுக் 
தகாள்லகக்கான நியாயங்களும் சமூக வளங்கலளப் தபறும் வாய்ப்புகளும் – தமிழகத்தின் 
சபாருளாதார லபாக்குகள் - தமிழகத்தின் சமூக சபாருளாதார வளர்ச்சியில் ெமூகேலத் 
திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும்.  

(iii) ெமூக நீதியும் ெமூக நல்லிைக்கமும் ெமூகப் சபாருளாதார நமம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள். 
(iv) தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நைவாழ்வு (Health) முரறரமகள் . 
(v) தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் சபாருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும். 
(vi) பல்நவறு துரறகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள ொதரனகள். 
(vii) தமிழகத்தில் மின்னாளுரக.  

அலகு–X: திறனறிவும் மனக்கைக்கு நுண்ைறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 
(i) சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்சபறு சபாதுக் காரணி (HCF) – மீச்சிறு தபாது மடங்கு (LCM). 
(ii) விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம். 
(iii) தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப்பு – தகாள்ளளவு – காைம் மற்றும் லவலை. 
(iv) தருக்கக் காரணவியல் – புதிர்கள் – பகலட – காட்சிக் காரணவியல் – எண் எழுத்துக் 

காரணவியல் – எண் வரிலச. 
********** 
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பிற்நெர்க்ரக - IV 
 

LIST OF DOCUMENTS TO BE SCANNED AND  UPLOADED 
ALONG WITH THE ONLINE APPLICATION 

(Size of each document should be less than 200 KB  

in PDF format (Single page or Multiple page)) 

1. SSLC Mark Sheet 

2. HSC Mark Sheet or its equivalent 

3. 

I. U.G. Degree  
II. P.G. Degree in Social Work with Medical and Psychiatric Social Work as Special 

subject/ Master’s Degree in Social Work 

Provisional Certificate / Degree Certificate and Consolidated Mark Sheet of P.G. 
Degree 

Note:  

     If the issue date of provisional certificate / U.G. Degree and P.G. Degree Certificate falls 

after the date of notification (i.e __.__.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 after due process.  

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

5. 
PSTM Certificate up to prescribed educational qualification of entire duration  
(if applicable) 

6. Community Certificate 

7. 
Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board / Differently Abled 

book (if applicable)  

8. 
Certificate regarding physical limitation in an examinee to write (if applicable) in the 

Format as given. 

9. Experience Certificate (if applicable as in the format in Annexure II) 

 10. Ex-Servicemen Certificate (if applicable) 

11. Destitute Widow Certificate (if applicable) 

12. Transgender ID Card with Gender (if applicable) 

13. Gazetted copy for name change (if applicable) 

14. No Objection Certificate (if applicable should be uploaded) 

15. 
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of pending 
cases for Criminal cases registered (if applicable) 

16. A passport size photo 

17. Other documents (if any) 

For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants” 
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பிற்நெர்க்ரக – V 
 

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY 
A SINGLE MEDICAL OFFICER 

THE CIVIL MEDICAL BOARD 

 

Signature of Candidate________________________________________ 

 

I/We do hereby certify that I/We have examined (full name) Thiru / Thirumathi / Selvan / 

Selvi _______________________________________ a Candidate ____________ for 

employment under the Government as __________ in the 

__________________________________ Office in the 

_________________________________________________ Department and whose signature 

is given above and cannot discover that he / she has any disease, communicable or otherwise, 

constitutional affliction or bodily infirmity / except that his / her weight is in excess of / below the 

standard prescribed, or except 

 

I / We do not consider this a disqualification of the employment he / she seeks. 

His / Her age is according to his / her own statement ________ years and by appearance 

about ___ / ___ years. 

 

I/We also certify that he / she has marks of Small Pox / Vaccination. 

 

Chest measurement in Inches 

On full Inspiration 

On full expiration 

Difference expansion 

 

Height in ft.  

Weight in kg. 

Cardio–Vascular System 

Respiratory System 

His / Her vision is normal 

Hypermetropic/                            Myopic/                       Astigmatic/ 

[Here enter the degree of defect and the strength of correction glasses] 

Hearing is normal / defective (much or slight)  

Urine - Does chemical examination show  

(i) Albumen   (ii) Sugar State                   specific gravity: 

Personal marks (at least two should be mentioned)  For Identification 

                1. 

         2. 

SIGNATURE:  

RANK:  

DESIGNATION:       PRESIDENT: 

Member (i) 

  (II)  

 

STATION:         STATION: 

DATE:          DATE: 
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The candidate must make the statement required below prior to his / her Medical 

Examination and must sign the declaration appended thereto. His attention is specially directed 

to the warning contained in the note below:- 

 

1. State your name in full: 

 

2. State your age and birth place: 

 

3. (a) Have you ever had small pox, intermittent 

or any other fever, enlargement or suppuration of 

glands spitting of blood, asthma, inflammation of  

lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism, 

appendicitis?  

OR  

    (b) any other disease or accident requiring confinement 

to bed and medical or surgical treatment? 

 

4. When, where your last vaccinated 

 

5. Have you or any of your near relations been  

    afflicted with consumption, serefula gout, 

    asthma, fits, epilepsy or insanity? 

 

6. Have you suffered from any form of nervousness 

    due to over work or any other cause? 

 

7. Furnish the following particulars concerning your family:  

 

Father's age, if living 

and state of health 

Father's age at death 

and cause of death 

No. of brothers 

living, 

their ages, state of 

health 

No. of brothers dead, 

their 

ages at and cause of 

death 

(1) (2) (3) (4) 

    

 

Mother's age, if living 

and state of health 

Mother's age at 

death 

and cause of death 

No. of Sisters living, 

their 

ages and state of 

health 

No. of Sisters dead, 

their 

ages at and cause of 

death 

(1) (2) (3) (4) 

    

 

I declare all the above answers to be to the best of my belief, true and correct. 

 

 

CANDIDATE’S SIGNATURE 
 

Note:- The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement by willfully 

suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and if appointed, of 

forfeiting all claim to superannuation allowance or gratuity. 

MedI. I-68. 
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பிற்நெர்க்ரக – VI 
 

COMPUTER BASED TEST (CBT) 

IMPORTANT INSTRUCTIONS 
OBJECTIVE TYPE 

 
 

a) One question will be displayed on the screen at a time.     

b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a 

countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the 
remaining time as Time Left. At the beginning of exam, timer will show 180 

minutes (240 minutes for Differently Abled candidates with scribe) which will 
reduce gradually with passage of time. When the timer reaches zero, the 
examination will end by itself and your examination will be submitted by the 

system automatically. 

 

c) Question Number Box: 

 
1. Question Number Box displayed on the right side of the screen will show the 

status of each question using one of the following symbols: 

 
 

The ‘Marked for Review’ status for a question simply indicates that you would 
like to look at that question again.  

 
2. You can click on the ">" arrow which appears to the left of question number 

box to minimize the question number box. This will enable you to view the 
question on a bigger area of the screen. To view the question number box 

again, you can click on "<" arrow which appears on the right side of the screen. 

You can click on  to navigate to the bottom and to navigate to  

the top of the question area, without scrolling. 
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3. The summary of number of questions answered, not answered, not visited, 
marked for review and answered and marked for review will be displayed above 
the question number box.  

 

d)  Answering a Question 

 
i) The questions will appear on the screen in ascending order, which can be 

answered one by one. 

.   
ii) To select your answer of a question, click on the button of one of the options. 

 

iii) Click on Save and Next button after answering every question to 

save your answer. Otherwise your answer will not be saved.  

        

iv) To deselect your chosen answer, click on the button of the chosen option 
again or click on the Clear Response button. 

. 

     e) Instruction for enlarging images 

To view the image provided in the question in a bigger size, click on the 
image and rotate the scrolling wheel on the mouse. 

 

          Any attempt of malpractice found, will render you liable to such 
action or penalty as Commission may decide. 
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APPENDIX-I 

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _________________________________(name of 

the candidate with disability) a person with ________________________( nature and percentage of 

disability as mentioned in the certificate of disability), S/O/D/o__________________ a resident of 

______________________________ (Village / District / State)  and to state that He / She has 

physical limitation which hampers his/her writing capabilities owning to his/her disability. 

Due to the above mentioned disability following concession may be given:- 

1. Exemption from tamil/second language  

2. Extra _________ hours for writing theory exam. 

3. Allocation of a scribe. 

4. Over looking spelling mistakes and grammatical errors. 

5. Using calculator / assistive devices. 

6. __________________(any other assistive devices or concessions). 

                   *strike out the not applicable. 

 

Signature 

                          (Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent/signature of the     

notified medical authority of a Government health care institution) 

 

Name & Designation 

Name of the Government Hospital/ Health Care Centre/The notified medical authority 

Place: 

Date: 

 

Signature / Thumb impression                                                                                        
 

of the Differently abled person 

 

 

 

Note: 

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/ disability 

 (eg, Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic specialist/ PMR .etc) 

 

 

 

(Photo of the Differently Abled Person 

and Stamp to be fixed here) 
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பிற்நெர்க்ரக - VII 
 

சதரிவு முரற குறித்த உத்நதெ கால அட்டவரை 
 

வ.எண் நிகழ்வு கால வரிரெ 

1. 
இரையவழி விண்ணப்பத்திலன விண்ைப்பிக்க/  
கட்டைம் செலுத்த இறுதி ோள் 

26.08.2022 

2. 
இலணயவழி விண்ணப்பத்லத திருத்தம் தசய்வதற்கான 
காைம் 

31.08.2022 நள்ளிரவு 
12.01 மணி முதல் 
02.09.2022 இரவு 11.59 
மணி வலர 

3. ொன்றிதழ்கரள மீள்பதிநவற்றம் செய்ய இறுதி ோள் 31.10.2022 

4. கணினி வழித் நதர்வு முடிவு சவளியீடு டிசம்பர் 2022 
5. சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு ஜனவரி 2023 
6. கலந்தாய்வு ஜனவரி 2023 

 
 

தசயைாளர் 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Secretary 

 


