
தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் ததர்வாணணயம் 

செய்திக் குறிப்பு 
• கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலல உதவியாளர் ப ான்ற  தவிகலள உள்ளடங்கிய  

9,398  ணியிடங்களுக்கு 01.09.2019 அன்று ததாகுதி IV பதர்வு  ல்துலறகலளச் சார்ந்த 
சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் பமற் ட்ட அலுவலர்களின் ஒத்துலைப்புடன் நடத்தப் ட்டது. 
16,29,865  விண்ணப் தாரர்களுக்கு நலடத ற்ற பதர்வு முடிவுகள் 12.11.2019 அன்று 
தவளியிடப் ட்டு 24,260 ந ர்களுக்கு சான்றிதழ் சரி ார்ப்பு தற்ப ாது நலடத ற்று 
வருகிறது. 
 

• கடந்த 05.01.2020 அன்று சமூக வலலதளங்களிலும்  ிறகு ஊடகங்களிலும் இராமநாதபுரம் 
மாவட்டம் இராபமஸ்வரம் மற்றும் கீைக்கலர லமயங்களில்  ிற மாவட்டங்களிலிருந்து 
வந்து பதர்வு எழுதியவர்கள் தரவரிலசப் ட்டியலில் முதல் நூறு இடங்களுக்குள் 
அதிகப் டியாக ததரிவாகியுள்ளதாக தசய்தி தவளிவந்தது.  
 

• இலதயடுத்து பதர்வாலணயம் நடத்திய ஆரம் கட்ட விசாரலணயில் 99 பதர்வர்கள் 
இலடத்தரகர்களின் ஆபலாசலையின் ப ரில் கீைக்கலர மற்றும் இராபமஸ்வரம் பதர்வு 
லமயங்கலளத் பதர்வு தசய்ததாகவும் பதர்வுக்காக பமற் டி பதர்வர்கள் 
இலடத்தரகர்களிடமிருந்து த ற்ற விலடகலளக் குறித்தவுடன் சில மணி பநரங்களில் 
மலறயக்கூடிய சிறப்பு லமயிைாலாை ப ைாவிைால் விலடகலளக் குறித்துவிட்டு 
வந்ததாகவும் ததரிய வருகிறது.  
 

• பமலும் சந்பதகத்திற்குரிய இலடத்தரகர்கள் பதர்வுப் ணியில் ஈடு ட்டிருந்த ந ர்களின் 
துலணயுடன் 52 பதர்வர்களின் விலடத்தாள்களில் திருத்தம் தசய்து மாற்று விலடகலளக் 
குறித்து, அபத விலடத்தாள் கட்டுகளில் பசர்த்து லவத்துள்ளதும் ததரிய வந்துள்ளது. 
இதில் 39 பதர்வர்கள்  முதல் 100 தரவரிலசக்குள் வந்துள்ளைர்.  
 

• இத்பதர்வு குறித்து பதர்வாலணயம் சம் ந்தப் ட்ட அலைத்து ஆவணங்கலளயும் தீவிர 
ஆய்வு தசய்தும், சம் ந்தப் ட்ட பதர்வுக்கூடங்கள் மற்றும் கருவூலங்கலளத் தலஆய்வு 
தசய்தும், பதர்வுப் ணியில் ஈடு ட்டிருந்த அலுவலர்கள் மற்றும் சம் ந்தப் ட்ட 
பதர்வர்களிடம் பநரடி விசாரலண தசய்ததன் அடிப் லடயில் பமற்கண்ட தவறுகள், 
இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீைக்கலர மற்றும் இராபமஸ்வரம் லமயங்களில் 
நலடத ற்றது உறுதி தசய்யப் ட்டுள்ளது. 
 

• பமற்கூறிய லமயங்கலளத் தவிர பவறு எந்த இடத்திலும் பவறு எந்தவிதமாை தவறும் 
நலடத றவில்லல என்றும் உறுதி தசய்யப் ட்டுள்ளது.  
 

• பமலும், பதர்வாலணயம் தவளியிடும் பதர்வு அறிவிக்லககளிலும் பதர்வாலணய 
இலணயதளம், பதர்வர்களுக்களுக்காக தவளியிடப் ட்டுள்ள அறிவுலரகள் ப ான்ற 
அலைத்து தளங்களிலும்  

1. பதர்வாலணயத்தின் ததரிவுகள் அலைத்தும் விண்ணப் தாரர்களின் தர வரிலசப் டிபய 
பமற்தகாள்ளப் டுகின்றை. 



2. த ாய்யாை வாக்குறுதிகலள தசால்லி, தவறாை வைியில் பவலல வாங்கி தருவதாக 
கூறும் இலடத்தரகர்களிடம் விண்ணப் தாரர்கள் மிகவும் கவைமாக இருக்குமாறு 
எச்சரிக்கப் டுகிறார்கள். 

என் ை ப ான்று  ல வைிகளில் அறிவுறுத்தியும் இதுப ான்ற தவறுகளில் ஒரு சில 
பதர்வர்கபள ஈடு ட்டிருப் து பதர்வாலணயத்திற்கு வருத்தமளிப் தாகவும் பதர்வாலணயத்தின் 
மாண்ல க் குலலப் தாகவும் உள்ளது.  

• எைபவ பமற் டி காரணங்களின் அடிப் லடயில் பதர்வாலணயம் கீழ்கண்ட முடிவுகலள 
எடுத்துள்ளது.   
1. சம் ந்தப் ட்ட 99 பதர்வர்கலள தகுதி நீக்கம் தசய்து, வாழ்நாள் முழுவதும் பதர்வு 

எழுதத் தலடவிதிக்கப் ட்டுள்ளது.  . 
2. தரவரிலசப் ட்டியலில் வந்துள்ள 39 பதர்வர்களுக்கு  தில் தகுதியாை பவறு 39 

ந ர்கலளத் ததரிவு தசய்து சான்றிதழ் சரி ார்ப்புக்கு அனுமதிக்கப் ட்டுள்ளது.. 
3. சம் ந்தப் ட்ட 99 பதர்வர்கள் மற்றும் இலடத்தரகர்களாக தசயல் ட்ட 

சந்பதகத்திற்குரிய ந ர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்லக பமற்தகாள்ள  முதல் 
தகவல் அறிக்லக  தியப் ட்டுள்ளது. 

4. சான்றிதழ் சரி ார்த்தல் அடிப் லடயில் தகுதியாை பதர்வர்களுக்கு உடைடியாக 
கலந்தாய்வு நடத்தப் டும்.  

5. இைிவரும் காலங்களில் எவ்விதமாை தவறுகளும் நிகைாவண்ணம் பதர்வு 
நலடத றும் முலறயில் தகுந்த சீர்திருத்தங்கள் விலரந்து பமற்தகாள்ளப் ட்டு 
வருகின்றை. 
 

• பதர்வாலணயத்தின் ஒவ்தவாரு நடவடிக்லகயும் தவளிப் லடயாக ஒளிவு மலறவின்றி 
நலடத றுகிறது. எைபவ பதர்வர்கள் பதர்வாலணயத்தின் மீது நம் ிக்லகலவத்து 
பநர்லமயாை முலறயில் பதர்விலை அணுகுமாறு பகட்டுக்தகாள்ளப் டுகிறார்கள் 
 

 
தசயலாளர். 


