
 
தமிழ்ாடு அரசுப்பணியாளர் ததர்வாணணயம் 
செய்தி சவளியீடு - 08/2020, ாள்:07.02.2020 

 
இந்தின அபசினமநப்புச் சட்டத்தின் யானிாக உருயாக்கப்ட்ட தநிழ்ாடு 

அபசுப்ணினார் ததர்யாமணனம், தமயர் நற்றும் உறுப்ிர்கள் உள்டங்கின 
ததர்யாமணனக் குழுநத்தின் சீரின யமிகாட்டுதல் அடிப்மடனில் ததர்யர்கள் மக் 
கருத்தில் ககாண்டு யாய்ப்புள் இங்கில் தயறுகமக் கமன தது ததர்வு 
பமகில் கடந்த சி ஆண்டுகாக அவ்யப்தாது ல்தயறு சீர்திருத்தங்கமச் கசய்து 
யந்துள்து. இருப்ினும் ததர்யாமணனத்தால் டத்தப்ட்ட சி ததர்வுகில் சி 
யிரும்த்தகாத பமதகடுகள் ிகழ்ந்துள்.  

ததர்யாமணனம் டத்தின ததர்வு டயடிக்மககின் படியில்  எந்த ஒரு ரும் 
ததர்வு கசய்னப்ட்ட ததர்யர்கள் கதாடர்ா நதிப்கண், தபயரிமச, ததர்கயழுதின மநனம் 
பதா தகயல்கம கதரிந்துககாள் இனலும் என் கயிப்மடனா ிமனிால் 
ததர்யர்கத ததர்வு மடபமனில் இருந்த குமாடுகம ததர்யாமணனத்தின் 
கயத்திற்கு ககாண்டுயந்ததன் அடிப்மடனில், ததர்யாமணனத் தமயர் எடுத்த 
உறுதினா ிமப்ாட்டிால் உடடி யிசாபமண தநற்ககாள்ப்ட்டு குற்யினல் 
டயடிக்மக எடுக்க ஆய கசய்னப்ட்டுள்து. தநலும், ததர்யாமணனம் அமத்து 
டயடிக்மககிலும் கதாடர்ந்து நிகுந்த கயிப்மடத்தன்மநபடன் ணினாற் 
உறுதிபூண்டுள்து.  

புதிய மாற்றங்கள்: 

இந்ிமனில் கயிப்மடத்தன்மநமன தநலும் அதிகரிக்கும் யண்ணநாக ல்தயறு 
படிவுகமத் ததர்யாமணனம் எடுத்துள்து. தநலும்  ஆக்கபூர்யநா சீர்திருத்த 
டயடிக்மககம எடுக்க ஆய கசய்து யருகிது. பதற்கட்டநாக ததர்யாமணனம் 
கீழ்கண்ட ஆறு படிவுகம உடடினாக கசனல்டுத்தவுள்து.  

1. ததர்வு மடபமகள் பழுயதும் ிமயமடந்தவுடன், இறுதினாகத் 
ததர்வுகற் ர்கள் கதாடர்ா அமத்துத் யியபங்களும் ததர்யாமணன 
இமணன தத்தில் கயினிடப்டும். இதன் கதாடக்கநாக 2019ம் ஆண்டு 
மடகற் கதாகுதி-1 ததர்யின் மடபமகள் பற்ிலுநாக ிமயமடந்த 
ிமனில் ததர்ச்சினமடந்த 181 ததர்யர்கின் யியபங்கள் ததர்யாமணன 
இமணனதத்தில் கயினிடப்ட்டுள்து.  
 

2. ததர்வு டயடிக்மககள் பழுயதும் ிமயமடந்த ின் ததர்யர்கின் 
யிமடத்தாள் கல்கம (OMR நற்றும் எழுத்துத் ததர்வு யிமடத்தாள்கள்) 



இமணனதம் பநாக உரின கட்டணம் கசலுத்தி உடடினாக கற்றுக்ககாள் 
அனுநதிக்கப்டும்.  இம்பம ஏப்பல் 1 பதல் மடபமப்டுத்தப்டும். 

 
3. ல்தயறு தயிகள் கந்தாய்வு பம் ிபப்ப்டுகின். இவ்யாறு கந்தாய்வு 
மடகறும் ாட்கில் அந்தந்த ாின் இறுதினில் துமயாரினாக, நாயட்ட 
யாரினாக, இடஒதுக்கீடு யாரினாக ிபப்ப்ட்ட இடங்கள் நற்றும் 
காினிடங்கின் யியபம் ததர்யாமணன இமணன தத்தில் கயினிடப்டும். 
இம்பமபம் ஏப்பல் 1 பதல் மடபமப்டுத்தப்டும். 

இியருங்காங்கில் கயிப்மடத்தன்மநமன தநலும் அதிகரிக்கத் ததமயனா 
டயடிக்மககள் உறுதினாகத் கதாடர்ந்து எடுக்கப்டும்.  

4. ததர்வு ணமயம் ஒதுக்கீடு: 

ததர்யாமணனம் ததர்யர்கின் ன் கருதிதன அயர்தம் யிருப்ப்டி ததர்வு 
மநனத்திம இமணன யமி யிண்ணப்ித்தின் தாது ததர்வு கசய்பம் மடபமனிம 
ின்ற்ி யருகிது. இி ததர்யர்கள் இமணன யமிதன யிண்ணப்ிக்கும் தாது பன்று 
நாயட்டங்கமத் தங்களுமடன ததர்வு மநன யிருப்நாக ததர்வு கசய்ன 
அனுநதிக்கப்டுயர். ததர்வு எழுதும் மநனங்கம (யருயாய் யட்டம் – Taluk நற்றும் 
ததர்வுக் கூடம்) ததர்யர்களுக்கு அதிக சிபநம் ஏற்டாத யமகனில் ததர்யாமணனதந 
ஒதுக்கீடு கசய்பம். 

5. ஆதார் கட்டாயம்: 

ததர்வு டயடிக்மககம தநலும் கசம்மநப்டுத்தவும், ஒதப ர் ஒன்றுக்கு 
தநற்ட்ட யிண்ணப்ங்கம திவு கசய்யமதத் தடுக்கும் யண்ணம் யிண்ணப்ிக்கும் 
தாது ஆதார் எண் அிப்து கட்டானநாக்கப்டும். ததர்வு எழுத யரும் ததர்யர்கின் யிபல் 
தபமகமன ஆதார் தகயதாடு ஒப்ிட்டு கநய்த்தன்மநமன  சரிார்த்த ின்தப 
ததர்கயழுத அனுநதிக்கப்டுயர். 

6. சதாழில்நுட்பத் தரீ்வு: 

தநலும், இியரும் ததர்வு படிவுகள் கயினிடுயதற்கு பன்ாகதய பமதகடுகள் 
ஏததனுநிருப்ின் அதம பன்கூட்டிதன அிந்து, பழுயதும் தடுக்கும் யண்ணநாக உனர் 
கதாமில் நுட்த் தீர்வு யபயிருக்கும் ததர்யிிருந்து மடபம டுத்தப்டும். 

இதுநட்டுநல்ாநல் ததர்வு மடபம சார்ந்த ி கசனல்ாடுகிலும் யிமபயில் 
தக்க நாற்ங்கள் அியிக்கப்ட்டு கசனல்டுத்தப்டும்.  

 

 

ாள்: 07.02.2020           கசனார். 


