
  

நில அளவைப் பதிவைடுகள் சார்நிவலப் பணியில் அடங்கிய நிலஅளைர் மற்றும் ைவைைாளர் மற்றும் 
தமிழ்நாடு நகர் ஊைவமப்பு சார்நிவலப் பணியில் அடங்கிய அளைர்/ உதவி ைவைைாளர் ஆகிய 
பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம் செய்வதற்கான எழுத்துத் நதர்விற்கு 27.08.2022 
அன்று வரர இரைய வழி மூலம் மட்டுநம விண்ைப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன. 

எச்சரிக்வக 
 

 வதர்ைாவையத்தின் ததரிவுகள் அவனத்தும் விண்ைப்பதாைரின் தை ைரிவசப்படிவய 
வமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. 

 தபாய்யான ைாக்குறுதிகவளச் தசால்லி, தைறான ைழியில் வைவல ைாங்கித் தருைதாகக் கூறும் 
இவைத்தைகர்களிைம் விண்ைப்பதாைர்கள் மிகவும் கைனமாக இருக்குமாறு எச்சரிக்கப்படுகின்றனர். 

 இது வபான்ற தைறான மற்றும் வநர்வமயற்றைர்களால் விண்ைப்பதாைர்களுக்கு ஏற்படும் எவ்வித 
இழப்புக்கும் வதர்ைாவையம் எந்தவிதத்திலும் தபாறுப்பாகாது. 

 இவையைழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிைப்படும் அவனத்துத் தகைல்களுக்கும் விண்ைப்பதாைவை முழுப் 
தபாறுப்பாைார். விண்ைப்பதாைர், வதர்விற்கு இவையைழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாழுது, ஏவதனும் 
தைறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இவையச்வசவை வமயங்கவளவயா, தபாதுச் வசவை 
வமயங்கவளவயா குற்றம் சாட்ைக் கூைாது.  

 விண்ைப்பதாைர் இவையைழி விண்ைப்பத்திவன சமர்பிக்கும்தபாழுவத, அைர்களால் அளிக்கப்படும் 
தகைல்கள் / உரிவம வகாைல்களுக்கு ஆதாைமான அவனத்து சான்றிதழ்கவளயும் / ஆைைங்கவளயும் 
கட்ைாயம் பதிவைற்றம் தசய்ய வைண்டும். விண்ைப்பதாைர் வதவையான சான்றிதழ்கவள / 
ஆைைங்கவள பதிவைற்றம் தசய்யாமல் விண்ைப்பம் சமர்பிக்கப்பைவில்வல என்பவத உறுதி தசய்து 
தகாள்ள வைண்டும். [பிற்வசர்க்வக-IVஐக் காண்க]. 

 இந்த பதவிக்கு விண்ைப்பிப்பதற்கு முன் விண்ைப்பதாைர்கள் இவ்ைறிக்வகயில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
தகைல்கள்/ ைழிமுவறகள்/ ைழிகாட்டுதல்கள் ஆகியைற்வற படித்து பார்க்குமாறு 
ததரிவிக்கப்படுகிறார்கள்.  ததளிவுவைகள் ஏவதனும் வதவைதயனில் விண்ைப்பதாைர்க்ள இவையைழி 
விண்ைப்பத்வத சமர்ப்பிப்பதற்கு இறுதி நாளுக்கு முன் ததாவலவபசி அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாக 
வகாைலாம். விண்ைப்பதாைர்கள் இவையைழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அறிவுவைகவளயும் 
பின்பற்றுமாறு ததரிவிக்கப்படுகிறார்கள். 

1. ஒரு முவற பதிவு: 
விண்ைப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டைமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது மட்டும்) செலுத்தி தங்களது 

அடிப்பரட விவரங்கரள இவையைழி 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. வமலும் 
விைைங்களுக்கு “விண்ைப்பதாைர்களுக்கான அறிவுவைகள்” பத்தி-2-ஐ காண்க. 

 
 

 

   

விளம்பர எண். 622 613 
அறிவிக்ரக  எண்: 18/ 2022                                                                                                                                                                         ோள்: 29.07.202204.04. 
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2. .பணியிைங்கள் பற்றிய விைைங்கள்: 

பதவியின் சபயர்  
பணியின் சபயர் மற்றும் 

பணிக்குறியீடு 
காலிப் பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்ரக  
ெம்பள ஏற்ற முரற 

நில அளைர் 
(நில அளவை மற்றும் நிலைரித் திட்ைத் 

துவற) (பதவிக் குறியீடு:2800) 

நில அளவைப் பதிவைடுகள் 
சார்நிவலப் பணி (பணிக் 

குறியீடு :006) 

794*+4 மு.தகா. கா  
 

Rs.19500-71900/-  
(நிரல - 8) ைவைைாளர் 

(நில அளவை மற்றும் நிலைரித் திட்ைத் 
துவற) (பதவிக் குறியீடு:2900) 

நில அளவைப் பதிவைடுகள் 
சார்நிவலப் பணி(குறியீட்டு 

எண்:006) 

236* 

அளைர்/  உதவி ைவைைாளர் 
(நகர் ஊைவமப்புத் துவற) (பதவி 

குறியீட்டு எண் - 3234) 

தமிழ்நாடு  நகர் ஊைவமப்பு 
சார்நிவலப் பணி  

(பணிக் குறியீடு:  066) 
55* 

Rs.19500-71900/-  
(நிரல - 8) 

தமாத்தம் 1089  

( மு.தகா. கா.  -  முன்தகாைைப்பட்ை காலிப் பணியிைங்கள்) 
*வமற்குறிப்பிட்ை பணியிைங்கள் அைசாவை (நிவல) எண்.6, இவளஞர் நலன் மற்றும் விவளயாட்டு வமம்பாட்டுத் 
(எஸ்1) துவற, நாள் 20.02.2019-இன் படி தகுதி ைாய்ந்த விவளயாட்டு வீைர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ை 3% 
பணியிைங்கவள தவிர்த்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
குறிப்பு: 

குறிப்பிட்டு தசால்லபட்டிருந்தாலன்றி அறிவிக்கபட்ை காலிப்பணியிைங்களின் எண்ணிக்வக 
வதாையமானதாகும்.  [விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 11-A-ஐ காண்க]. 

 

3. காலிப்பணியிைங்களுக்கான பகிர்மானப் பட்டியல்: 
இத்ததரிவுக்கு இைஒதுக்கீட்டு விதிகள் தபாருந்தும். மாைட்ை/அலகுைாரியாக பகிர்மானப் பட்டியல், 
நவைமுவறயில் உள்ள இைஒதுக்கீட்டு விதிகளின்படி, பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 

4. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் வநைம்: 
 

 

குறிப்பு: 
இத்நதர்வின் செயல்பாடுகளுக்கான உத்நதெ காலநிர்ையம் சதாடர்பாக பிற்நெர்க்ரக–VI-ஐ காண்க. 
 
 

அறிவிக்ரக ோள் 29.07.2022 

இரையதளம் மூலம் விண்ைப்பங்கள் 
ெமர்ப்பிப்பதற்குரிய இறுதி  ோள் 

 
27.08.2022 

இவையைழி விண்ைப்பத்வத திருத்தம் 
தசய்ைதற்கான காலம் 

01.09.2022 நள்ளிைவு 12.01 மணி முதல் 
03.09.2022 இைவு 11.59 மணி ைவை 

எழுத்துத் நதர்வு ேரடசபறும் ோள் மற்றும் நேரம் 
தாள் – 1 பாைத்தாள் ( ததாழிற்பயிற்சித்  தைம்) 06.11.2022  மு.ப.  09.30  முதல்  பி. ப. 12.30 

 மணி வரர 
தாள் – 2 
பகுதி-அ- கட்ைாயத்  தமிழ் தமாழித்  தகுதித் வதர்வு  
(10-ம் ைகுப்புத் தைம்) 
பகுதி-ஆ-சபாது அறிவு ( ததாழிற்பயிற்சித்  தரம்) 

06.11.2022  பி. ப . 02.00  முதல்  பி. ப . 05.00  
மணி வரர 
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5. தகுதிகள்: 
(அ) ையது ைைம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி)  

ை. 
எண். பதவியின் தபயர்  

அதிகபட்ச ையது ைைம்பு 
“ஏவனவயார்”  

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

பி.ை.(இஅ),பி.ை.(இ) மற்றும் அவனத்து 
ைகுப்பிவனச் சார்ந்த ஆ.வி. 

1. நில அளைர்   
(நில அளவை மற்றும் நிலைரித் திட்ைத் துவற)  

32* ையது  
 

உச்ெ வயது வரம்பு இல்ரல 
 
 
 

2. ைவைைாளர் 
(நில அளவை மற்றும் நிலைரித் திட்ைத் துவற) 

3. அளைர்/  உதவி ைவைைாளர்  
(நகர் ஊைவமப்புத் துவற)  

32* ையது 

4. 

 
தமிழ் நட்டிலுள்ள ததாழிற்பயிற்சி நிவலயங்களில் 
அளைர் பயிற்சி தபற்றிருப்பின் (ைரிவச எண் 1 
மற்றும் 2 ல் உள்ள பதவிகளுக்கு மட்டும்) 

37*ையது 

 

குறிப்பு: 
(i) * அைசாவை (நிவல) எண். 91 , மனிதைள வமலாண்வம (எஸ்) துவற, நாள் 13.09.2021 – ன் படி, உச்ச 

ையது ைைம்பு வநைடி நியமனத்திற்கு ைவையறுக்கப்பட்ை ையதிலிருந்து 2 ஆண்டுகள் 
உயர்த்தப்படுகிறது.  ( 30 ஆண்டுகளிலிருந்து 32 ஆண்டுகள், 35 ஆண்டுகளிலிருந்து 37 ஆண்டுகள்) 

(ii) ஆ.தி., ஆ.தி(அ)., ப.ப., மி.பி.ை.,/சீ.ம., பி.ை., மற்றும் பி.ை.(மு) தவிை “ஏவனவயார்” மாநில, மத்திய அைசில் 
ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு வமற்பட்டு முவறயான பணியில் பணிபுரிந்து ைருபைர் 
இப்பதவிக்குரிய ையது ைைம்பிற்குள் இருந்தாலும், இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் தகுதியற்றைர்கள்  
ஆைார்கள். [“விண்ைப்பதாைர்களுக்கான அறிவுரரகள்” பத்தி 3(F) மற்றும் தமிழ்நாடு அைசுப்  
பணியாளர்கள்  (பணி நிபந்தவனகள்)   சட்ைம்  2016,  பிரிவு   3(r) -ல்  குறிப்பிட்டுள்ளைாறு ] 

ையது ைைம்புச் சலுவக (அவனத்து பதவிகளுக்கும்) 
(i) நிர்ையிக்கப்பட்ை  குவறபாடுவைய  மாற்றுத்  திறனாளிகள் (ஏவனவயார்):  

நிர்ையிக்கப்பட்ை அதிகபட்ச ையது ைைம்பிற்கு வமல் பத்தாண்டு ைவை ையது ைைம்புச் சலுவக 
தபறத் தகுதியுவையைைாைார்கள். 

          [தமிழ்நாடு அைசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தவனகள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 64 -ல்  குறிப்பிட்டுள்ளைாறு] 
(ii)முன்னாள் இைாணுைத்தினருக்கு (ஏவனவயார்) 

        அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப.,மி.பி.ை.,/சீ.ம., பி.ை., மற்றும் பி.ை.(மு) தவிை ஏவனய ைகுப்பிவனச் 
சார்ந்தைர்களுக்கு 50 ையது ைவை சலுவக ைழங்கப்படும்.[தமிழ்நாடு அைசுப் பணியாளர்கள் 
(பணி நிபந்தவனகள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 63 -ல்  குறிப்பிட்டுள்ளைாறுமற்றும் அைசாவை 
(நிவல) எண். 91 , மனிதைள வமலாண்வம (எஸ்) துவற, நாள் 13.09.2021] 

ஆ) ஏற்கனவை ஏவதனும் ஒரு பிரிவு / பணி / பதவிக்குத் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ை     விண்ைப்பதாைர், 
முன்னாள் இைாணுைத்தினர் என்ற சலுவகவயப் தபற முடியாது.[தமிழ்நாடு அைசுப் 
பணியாளர்கள்  (பணி நிபந்தவனகள்)  சட்ைம்  2016,  பிரிவு 3(j) -ல்  குறிப்பிட்டுள்ளைாறு] 

விளக்கம்:- 
 “உச்ெ வயது வரம்பு இல்ரல” என்பது விண்ைப்பதாரர் விளம்பர அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட 
 ோளன்நறா/ பதவிக்கு சதரிவு செய்யப்பட்ட ோளன்நறா மற்றும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட ோளன்நறா 60 
வயதிரன பூர்த்தி செய்திருக்ககூடாது. 
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(ஆ) கல்வித் தகுதி (29.07.2022  அன்றுள்ளபடி)  
 விண்ைப்பதாைர்கள் கீழ்க்குறிப்பிைப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதி அல்லது அதற்கு இவையான கல்வித்தகுதியிவன 
தபற்றிருக்க வைண்டும். 

பதவியின் தபயர் கல்வித் தகுதி 

நில அளைர்  (நில அளவை 
மற்றும் நிலைரித் திட்ைத் 
துவற)  

i. A Diploma in Civil Engineering from any Institute approved by AICTE  
(or)  

ii. National Trade Certificate in the trade of Surveyor awarded by NCVT(for 
Surveyor) 

(or) 

iii. A Certificate in Army Trade Surveyor (field) issued by Madras 
Engineering Group. 
 

ைவைைாளர்  
(நில அளவை மற்றும் 
நிலைரித் திட்ைத் துவற)  

i. A Diploma in Civil Engineering from any Institute approved by AICTE  
(or)  

ii. National Trade Certificate in the trade of Draftsman(Civil) awarded by 
NCVT (for Draftsman) 

(or) 
iii. A Certificate in Army Trade Draftsman (field) issued by Madras 

Engineering Group. 

அளைர்/  உதவி ைவைைாளர்  
(நகர் ஊைவமப்புத் துவற)  

a. A pass in the Draughtsman ship (Civil) course under the revised syllabus 

introduced from July 1952, conducted by the Government of India, 
Ministry of Labour:  

or 
b. A certificate in Army Trade Draughtsman (Field) issued by the President, 

Technical Testing Board, Madras Engineering Group and Centre;  
or 

c. A certificate in Draughtsman (Civil) issued by the Craftsman Training 
Centre;  

or 
d. The National Trade Certificate of Draftsman (Civil) Trade or Surveyor 

Trade awarded by the national council for training in vocational Trades, 
Government of India through Industrial Training Institute and Completion 
of successful training in apprenticeship under the Apprentices Act 1961;  

or 
e. Must possess a Diploma in Civil Engineering. 

 

குறிப்பு 
(i) தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தவனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  

இத்ததரிவிற்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதியிவன முவறவய 10-ஆம் ைகுப்பு + 
ததாழிற்பயிற்சி (ITI) (10+2) அல்லது 10-ஆம் ைகுப்பு + பட்ையப்படிப்பு(10+3) அல்லது 10-ஆம் ைகுப்பு + 
பட்ையப்படிப்பு + இளங்கவலயில் பட்ைம் (10+3+3) அல்லது 10-ஆம் ைகுப்பு + 12ம் ைகுப்பு + பட்ையப்படிப்பு 
(10+2+2) அல்லது 10-ஆம் ைகுப்பு + 12ம் ைகுப்பு + இளங்கவலயில் பட்ைம் (10+2+4) என்று சபற்றிருக்க 
நவண்டும்.வதர்வு முடிவுகள் அறிவிக்வக நாளன்வறா அல்லது அதற்கு முன்பாக 
அறிவிக்கப்பட்டிருக்க வைண்டும்.நிர்ையிக்கப்பட்ட மற்றும் முன்னுரிரம அளிக்கப்படும் கல்வித் 
தகுதியிரன இவ்வறிவிக்ரகயின் நாளன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் சபற்றிருத்தல் நவண்டும்.  
(தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தரனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு). 

(ii) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கு இரையான கல்வித் தகுதியிரன நகாரும் 
விண்ைப்பதாரர்கள் குறிப்பிட்ட கல்வித் தகுதி இரையானது என்பதற்கான ொன்ரற 
அரொரையாக இவ்வறிவிக்ரக நததியன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் சபற்றிருத்தல் நவண்டும். 
நமலும் அவ்வரொரையிரன இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய 
நவண்டும். தவறும் பட்ெத்தில் அவ்விண்ைப்பதாரரின் விண்ைப்பம் உரிய  ேரடமுரறகளுக்குப் 
பின்னர் நிராகரிக்கப்படும். அறிவிக்ரகயின் நததிக்குப் பின்னர் இரையான கல்வித் தகுதி என 
வழங்கப்பட்ட அரொரை ஏதும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட மாட்டாது. நமலும் விவரங்களுக்கு 
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விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 9-ஐயும் மற்றும் அறிவிக்வகயில் 
இவைக்கப்பட்டுள்ள ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்தல்  (Disclaimer) காண்க] 

(iii) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித்தகுதிகளுக்கான இரைக் கல்வித் தகுதி அறிவிக்ரகயின் 
பிற்நெர்க்ரக–Iல்  சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(இ)  தமிழ் தமாழியில் தகுதி 
விண்ைப்பதாைர்கள் வபாதுமான தமிழறிவு தபற்றிருக்க வைண்டும். (வமலும் விைைங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாைர்களுக்கான அறிவுரரகள்” பத்தி 14 (I) - ஐ காண்க) 

(ஈ) உடற்தகுதி ொன்றிதழ்:  
 பணி நியமனத்திற்காக சதரிவு செய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள தரத்தில் 
உடற்தகுதிச் ொன்றிதரழச் ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். மாதிரி படிவம் அறிவிக்ரகயின் பிற்நெர்க்ரக–III-ல் 
இரைக்கப்பட்டுள்ளது.  இச்ொன்றிரன சதரிவு செய்யப்பட்ட நதர்வர், தனது  நியமன அலுவலரிடம் 
பணியில் நெரும் நபாது ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
 

ை.எ
ண். 

பதவியின் சபயர் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள 
பார்ரவயின் தரம் 

உடற்தகுதி ொன்றிதழ் 
படிவம் 

1. நில அளைர்   
(நில அளவை மற்றும் நிலைரித் திட்ைத் துவற)  

 

 

பார்ரவ தரம்–IIIஅல்லது 
அதற்கு வமம்பட்ை தைம் 

 

தமிழ்நாடு அவமச்சுப் 
பணியில் உள்ள 

பதவிகளுக்கு 
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள 

படிைம். 

2. ைவைைாளர் 
(நில அளவை மற்றும் நிலைரித் திட்ைத் துவற) 

3. அளைர்/  உதவி ைவைைாளர்  
(நகர் ஊைவமப்புத் துவற)  

 

சதரிவிற்கு  வரும் கண்பார்ரவ குரறபாடுரடய  விண்ைப்பதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த அைசு கண் 
மருத்துவ நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்ரவத் தகுதிச் ொன்றிதரழப் சபற்று நியமன அலுவலரிடம் 
ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்.  

6. (அ). கட்ைைம்:- 
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 (OTR) ஆதார் எண்ரை இரைப்பது 

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

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

(ஆ)நதர்வுக் கட்டைச் ெலுரக:- 
வரக ெலுரக 

1) ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிடர்(அருந்ததியர்),  கட்டைம் செலுத்தத் நதரவயில்ரல 
2) பழங்குடியினர் கட்டைம் செலுத்தத் 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  

மாற்றுத்திறனாளிகள் 
கட்டைம் செலுத்தத் நதரவயில்ரல 

7) ஆதரவற்ற விதரவகள் கட்டைம் செலுத்தத் நதரவயில்ரல 
குறிப்பு 

1 முந்ரதய விண்ைப்பங்களில் நகாரப்பட்ட இலைச கட்ைை சலுவகயின் 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 கட்டைவிலக்குத் தவறாகக் நகாரும் பட்ெத்தில்,    
அவருரடய விண்ைப்பம் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படுவதுடன், 
நதர்வாரையத்தால் ேடத்தப்படும் நதர்வுகள் / சதரிவுகளில்  கலந்து சகாள்வதிலிருந்து  
ஒருவருடகாலத்திற்கு  விலக்கி ரவக்கப்படுவார்.  

4 விண்ைப்பதாரர் நதர்வுக் கட்டை விலக்கு சதாடர்பான இலவெ ெலுரகரயப் சபறுவதற்கு “ஆம்” 
அல்லது “இல்ரல” என்ற விருப்பங்கரள கவனமாக  நதர்வு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.  

5 விண்ைப்பதாரர், விண்ைப்பதாரர்களின் தன் விவரப்பக்கத்தின் Application History-ல் 
நதான்றும் தகவல்கரளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரக இதுவரர எத்தரன 
முரறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பரத தங்களின் சொந்தேலன் கருதிகைக்கிட்டு 
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 / 
நதர்வுக்கட்டைச் ெலுரகரய 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. 
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8 விண்ைப்பதாரர் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த நேரத்திற்குள் 
விண்ைப்பத்திரன ெமர்ப்பிக்கவில்ரலசயன்றால், விண்ைப்பம் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் 
பின்னர் நிராகரிக்கப்படும்.     

(வமலும், வதர்வுக் கட்ைைச் சலுவக ததாைர்பான விைைங்களுக்கு விண்ைப்பதாைர்களுக்கான 
அறிவுவைகள் பத்தி 6-ஐக் காண்க) 

7. நதர்வுக் கட்டைம் செலுத்தும் முரற: 
 நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.100/- ஐ (ரூபாய் நூறு மட்டும்) இரையவழியில் (இரைய வங்கி, பற்று அட்ரட, 

கடன் அட்ரட) விண்ைப்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்ை இறுதிநாளிற்குள் செலுத்த 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. 

 நிைந்தை பதிவு தசய்யும் முவறயில் பதிவு தசய்து பதிவுக் கட்ைைமாக ரூ.150 தசலுத்தி பதிவு ID 
தபற்றைர்கள் நிைந்தை பதிவுக் கட்ைைத்வதச் (அதாைது ரூ.150/-) தசலுத்தத் வதவையில்வல, வதர்வுக் 
கட்ைைம் தசலுத்தினால் வபாதும். 

 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 (இசுலாமியர் அல்லாநதார்), பிற்படுத்தப்பட்ட 
இசுலாமிய வகுப்பினர், ஆதரவற்ற விதரவ, முன்னாள் இராணுவத்தினர், நிர்ையிக்கப்பட்ட 
குரறபாடுரடய மாற்றுத் திறனாளிகள் 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 இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். 
பதிநவற்றம் செய்ய தவறினால் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் 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 நிபந்தவனகள்) ெட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) ல் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) 
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9. நதர்வுத்திட்டம் (சகாள்குறி வரகத் நதர்வு):- 

குறிப்பு: 
(i) தாள்-II-இல் பகுதி ‘அ’-வில் குவறந்தபட்ச மதிப்தபண் தபறாத வதர்ைர்களின் தாள் I மாற்றும் தாள் II 

இல் பகுதி ‘ஆ’வின் விவைத்தாட்கள் மதிப்பீடு தசய்யப்பைமாட்ைாது. 
(ii) தாள் –I மற்றும் தாள் II இல் பகுதி’ஆ’வில் தபறும் மதிப்தபண்கள் மட்டும் தை நிர்ையத்திற்கு 

கைக்கில் எடுத்துக் தகாள்ளப்படும். 
(iii) தாள்-I  மற்றும் தாள்IIன்பகுதி‘ஆ’(சபாது அறிவு) ஆகிய வினாத்தாள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் 

அரமக்கப்படும்.  தாள்IIன் பகுதி‘அ’ விற்கான வினாத்தாள் தமிழ் சமாழியில் மட்டும் அரமக்கப்படும். 

பாடம் 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)  மற்றும் 
பி.வ.(மு) 

“ஏரனநயார்” 

தாள் 1   பாடத்தாள் 
விண்ைப்பதாைர் கீழ்க்காணும் 
ஏவதனும் ஒரு பாைத்தாளிவன 
ததரிவு தசய்ய வைண்டும். 
(ITI தரம் ) 200 வினாக்கள் 

i.  நில அளைர் (வதசிய 
ததாழிற்பயிற்சி சான்று) 
(பாைக்குறியீடு .387) 

ii. ைவைைாளர் (சிவில்) (வதசிய 
ததாழிற்பயிற்சி சான்று) (பாைக் 
குறியீடு .388 ) 
 
 

 
 

 
 
 
  3   
மணி நேரம் 

 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180 தாள்-II 

பகுதி –அ  
கட்டாயத் தமிழ்சமாழி தகுதித் நதர்வு  
(10ம் வகுப்புத் தரம்)(100 வினாக்கள்/ 
150 மதிப்சபண்கள்) 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 
       மணி நேரம் 

 

குறிப்பு: 
1. பகுதி ‘அ’விற்கான 

குவறந்தபட்ச மதிப்தபண்கள் 
– 60 (150ல் 40%) 

2. தாள் –II ன் பகுதி ‘அ’வில் 
தபறும் மதிப்தபண்கள் தை 
நிர்ையத்திற்கு கைக்கில் 
எடுத்துக் 
தகாள்ளப்பைமாட்ைாது. 

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

 
 

150* 
 
 
 
 
 
 
 

சமாத்தம் 450  
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(iv) விண்ைப்பதாரர் எழுத்துத் நதர்வின் அரனத்துத் தாள்களிலும் கலந்துசகாள்ள நவண்டும்.  
விண்ைப்பதாரர் ஏநதனும் ஒரு தாளில் கலந்துசகாள்ளவில்ரலசயனில், அவர் கலந்துசகாண்ட 
இதர தாள் மதிப்பீடு செய்யப்படமாட்டாது. 

(v) விண்ைப்பதாைரின் ஏவதனும் ஒரு தாள் மதிப்பீட்டிற்கு தகுதியற்றதாக கருதப்பட்ைால் 
அவ்விண்ைப்பதாைரின் இதை தாளும் மதிப்பீடு தசய்யப்பைமாட்ைாது. 

(vi)அைசாவை (நிவல) எண்.49, மனிதைள வமலாண்வமத் துவற, நாள் 23.05.2022-ன் படி மாற்றுத் 
திறனாளி விண்ைப்பதாைருகளுக்கு தாள்-II-ன் பகுதி-அ கட்ைாய தமிழ் தமாழி தகுதித் வதர்வு 
(தகாள்குறி ைவக) எழுதுைதிலிருந்து விலக்கு தபறலாம்.  அவ்ைாறு விலக்கு வகாரும் 
விண்ைப்பதாைர்கள் இவையைழி விண்ைப்பத்தில் உரிய தகைல்கவள தைறாமல் அளிக்க 
வைண்டும்.  இது குறித்து பின்னர் வகாைப்படும் எவ்விதமான உரிவம வகாைல்களும் 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பைமாட்ைாது.  இவ்விலக்கு வகாரும் மாற்றுத் திறனாளி விண்ைப்பதாைர்கள் 
அைசாவை (நிவல) எண்.8, மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துவற, நாள் 21.09.2021ல் உள்ளைாறு உரிய 
சான்றிதவழ பதிவைற்றம் தசய்ய வைண்டும்.  (மாதிரி படிைம் அறிவிக்வகயின் பிற்வசர்க்வக-Vல் 
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது) 

(vii) நதர்வாரையத்தால் ேடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு ஆஜராகும்நபாது பின்பற்ற நவண்டிய 
வழிமுரறகள் குறித்து விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுரறயில் பத்தி 17ஐ காண்க. 

(viii) நமற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்வறிக்ரகயின் பிற்நெர்க்ரக II–ல் உள்ளது. 
 

10. ததரிவு தசய்யும் முவற: 
  

சதரிவு ஒற்ரற நிரலயிரன உரடயது. சதரிவானது விண்ைப்பதாரர்கள் எழுத்துத் நதர்வில் சபற்ற 
மதிப்சபண்கள், பணியிட ஒதுக்கீட்டு விதி ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் நமற்சகாள்ளப்படும்.    
விண்ைப்பதாரர் எழுத்துத் நதர்வின் தாள்-I மற்றும் தாள்-II கலந்துசகாள்வது கட்டாயமாகும்.  எழுத்துத் 
நதர்வின் ஏநதனும் ஒரு பாடத்தில் நதர்வு எழுதாத  (எழுத தவறி இருந்தாலும்) /கலந்த சகாள்ளாத 
விண்ைப்பதாரர் அத்சதரிவிற்கான குரறந்தபட்ெ மதிப்சபண்கரள சபற்றிருந்தாலும் கூட சதரிவு 
செய்யப்பட தகுதியானவராக கருதப்படமாட்டார்.“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி  18(C)  ஐக் 
காண்க. 

குறிப்பு:- 
1. முதலில், முன்தகாைைப்பட்ை காலிப்பணியிைங்களுக்கு ததரிவு வமற்தகாள்ளப்படும். [தமிழ்நாடு 

அைசுப் பணியாளர் (பணி நிபந்தவனகள்) சட்ைம், 2016 பிரிவு 27] 
2. இைண்ைாைதாக, இைஒதுக்கீட்டு விதிகளின்படி நைப்புக் காலிப்பணியிைங்களுக்கு ததரிவு 

வமற்தகாள்ளப்படும். 
11. நதர்வு ரமயங்கள் 
கீழ்க்காணும் வதர்வு வமயங்களில் எழுத்துத் வதர்வு நவைதபறும். 

ரமயத்தின் சபயர் ரமயக் குறியீட்டு எண் ரமயத்தின் சபயர் ரமயக் குறியீட்டு எண் 
சென்ரன 0101 இராமோதபுரம் 1601 
நகாயம்புத்தூர் 0201 நெலம் 1701 
சிதம்பரம் 0303 காரரக்குடி 1805 
காஞ்சிபுரம் 0701 தஞ்ொவூர் 1901 
ோகர்நகாவில் 0801 திருச்சிராப்பள்ளி 2501 
மதுரர 1001 திருசேல்நவலி 2601 
உதகமண்டலம் 1301 நவலூர் 2701 
புதுக்நகாட்ரட 1501 
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குறிப்பு: 
(i) விண்ைப்பதாைர் வதர்வு எழுதுைதற்கு வமவல உள்ள ஏவதனும் இைண்டு வமயங்கவளத் 

வதர்ந்ததடுக்க வைண்டும். விண்ைப்பதாைர்களுக்கு இந்த இைண்டு மாைட்ை வமயங்களில் 
ஒன்றில் வதர்வு வமயம் ஒதுக்கப்படும். இருப்பினும், மாற்றுத் திறனாளி விண்ைப்பதாைவைப் 
தபாருத்தைவை ஒரு மாைட்ை வமயத்வத வதர்வுதசய்ய அனுமதிக்கப்படுைார்கள். [வமலும் 
விைைங்களுக்கு விண்ைப்பதாைர்களுக்கான அறிவுவைகள்  2 (R)-வயக் காண்க) 

(ii) வதர்வு வமயங்கவள மாற்றக் வகாரும் வகாரிக்வக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பைமாட்ைாது. (வமலும் 
விைைங்களுக்கு “விண்ைப்பதாைர்களுக்கான அறிவுவைகள்  17(A) (ii)”வயக்காண்க) 

(iii) வதர்வு வமயங்களின் எண்ணிக்வகவயக் கூட்ைவைா / குவறக்கவைா அல்லது 
விண்ைப்பதாைர்கவள வைறு வமயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யவைா வதர்ைாவையத்திற்கு 
உரிவமயுண்டு. 

(iv) விண்ைப்பதாைர்கள் வதர்வு எழுதுைதற்கும்/ சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு / மற்றும் 
கலந்தாய்வுஆகியைற்றில் பங்வகற்க தங்களது தசாந்த தசலவில் ைைவைண்டும். 
 

12 (அ) பணி விவரங்கள்: 
விண்ைப்பதாரர், இரைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும் நபாது, 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 நிரந்தரப்பணியில் அல்லது தற்காலிகப் 
பணியில் இருப்பின், தங்களது பணி குறித்த விவரத்திரன நதர்வாரையத்திற்கு சதரிவித்தல் நவண்டும்.  
விண்ைப்பதாரர், பணி குறித்த உண்ரமரய மரறக்கும் பட்ெத்தில், அவரது விண்ைப்பம் உரிய 
ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படும். தரடயின்ரமச் ொன்றிதரழ வகாரும் பட்சத்தில் 
விண்ைப்பதாரர் ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 
[வமலும் விைைங்களுக்கு விண்ைப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரரகள் பத்தி 14(P) –ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு] 

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 
இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும்.  நமற்கண்ட ஆவைங்கரள பதிநவற்றம் செய்யத் தவறும் 
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 ஆரையிரன இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய 
நவண்டும். நமற்குறிப்பிட்ட ஆவைங்ரள பதிநவற்றம் செய்ய தவறும் பட்ெத்தில் விண்ைப்பம் உரிய 
ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படும். 

iii. தரடயின்ரமச் ொன்றிதரழ ெமர்ப்பித்த 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 ேடவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டிருந்தாநலா, அவர் குற்றத்தீர்ப்பு / 
தண்டரை ஏதும் சபற்றிருந்தாநலா, நதர்வாரையத்தால்  ஆவைங்கரள நகாரும் நிரலயில், 
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விண்ைப்பதாரர்கள் அது குறித்த உண்ரம விவரங்கரள, நதர்வாரையத்திற்குத் சதரிவித்தல் 
நவண்டும். நமலும், இந்த அறிவுரரயிரன கரடபிடிக்கத் தவறினால் அத்தரகய 
விண்ைப்பதாரர்களுரடய விண்ைப்பம் நதர்வாரையத்தால் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் 
இரத்து செய்யப்பட்டு, ஓராண்டுக்கு நதர்வு எழுதுவதிலிருந்து விலக்கி ரவக்கப்படுவர்.  
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்  14(S) உள்ளவாறு  ] 

நமற்கூறிய அறிவுறுத்தலில் ஏநதனும் விதி மீறப்பட்டால் அவர்களது விண்ைப்பம் உரிய 
ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படும். 
13. சபாதுவானதகவல்கள்: 

 

(A)  இட ஒதுக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும். 
 

(B)  தமிழ்வழிக் கல்வி மூலம் படித்த ேபர்களுக்கு 
i. மாநிலத்தின்  கீழ் உள்ள பணிகளில் முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் நியமனம் செய்யும் 

(திருத்த) ெட்டம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)- ல் சொல்லப்படுவதாவது: தமிழ்வழியில் படித்த ேபர் 
என்றால், மாநிலத்தில் நேரடி நியமனத்தின் வாயிலாக நிரப்பப்படும் பதவிகளுக்கான சிறப்பு 
விதிகளில் பரிந்துரரக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரர தமிழ்வழியில் படித்தவராவார்.  

ii. தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான உரிரமநகாரும் விண்ைப்பதாரர்கள், அதற்கான 
ொன்றாவைமாக, பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாற்றுச் ொன்றிதழ் / தற்காலிகச் 
ொன்றிதழ்/ பட்டச் ொன்றிதழ் / மதிப்சபண் பட்டியல் / நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித் 
தகுதியிரன விண்ைப்பதாரர் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என பதிவுசெய்யப்பட்டு, 
குழுமம் அல்லது பல்கரலக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து   சபறப்பட்ட  
பட்டச்ொன்றிதழிரன  இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய 
நவண்டும்.  

iii. விண்ைப்பதாரர்கள், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரக்கும் அரனத்துக் கல்வித் 
தகுதியிரனயும் தமிழ்வழியில் பயின்றுள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமான ொன்றுகரள 
கட்டாயம் இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். 
உதாரைம் : 

iv. ஒரு பதவிக்கு பட்டயப்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியாக இருப்பின், 
விண்ைப்பதாரர் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு மற்றும் பட்டயப் படிப்பிரனஅல்லது 
ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்வகுப்பு+ நமல்நிரலக்கல்வி மற்றும் பட்டயப்படிப்பிரன 
கட்டாயம் தமிழ்வழியில் பயின்றிருக்க நவண்டும். (நமலும் விவரங்களுக்கு 
“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில் உள்ள பத்தி  4-E ஐக்” காண்க) 

v. தமிழ்வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான ொன்றாவைம் எதுவும் இல்ரலசயனில், கல்வி 
நிறுவனத்தின் முதல்ைர்/தவலவம ஆசிரியர் /மாைட்ைக் கல்வி அலுைலர் / முதன்வமக்  
கல்வி அலுைலர் /மாைட்ை ஆதிதிைாவிை நல அலுைலர் / நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 
/கல்வி நிறுைனத்தின் இயக்குநர் / ததாழில்நுட்பக்கல்வி இயக்குநர் / இவை இயக்குநர் 
/பல்கவலக்கழகங்களின் பதிைாளரிைமிருந்து ”விண்ைப்பதாரர்களின் விதிமுரறகளில்” 
குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில், நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரயிலான ஒவ்சவாரு 
கல்வித்தகுதிக்கும் ொன்றிதரழப் சபற்று இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து 
பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். 

vi. நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி வரரயிலான அரனத்து கல்வித்தகுதிகரளயும் 
தமிழ்வழிக் கல்வியில்  பயின்றுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரச்ொன்றிரன இரைய வழி 
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விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய தவறும் பட்ெத்தில்  விண்ைப்பம்  உரிய 
ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படும்.  

vii. ஏநதனும் ஒரு பாடத்ரத பகுதி நேரமாக படித்ததற்காகநவா / ஏநதனும் நதர்விரன 
தனித்நதர்வராக எழுதியதற்காகநவா, தனியர் தமிழ்வழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ளார் என 
ொன்றாவைம் ஏநதனும் பதிநவற்றம் செய்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது என்பதுடன் 
விண்ைப்பம் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படும். (நமலும் 
விவரங்களுக்கு“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகளில் உள்ள பத்தி  14(R)ஐக்” 
காண்க) 

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

(D)  i. தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தவனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 26(2)-இன் படி ைைம்புவையாக 
சம்பள ஏற்றமுவறயில் நிவல-10 (ரூ.20600-75900) மிகாமல் இருக்கும் பணியிைங்களுக்கான வநைடி 
நியமனத்தின் வபாது தபண்களுக்தகன ஒதுக்கப்படும் 30 விழுக்காட்டில் 10 விழுக்காட்டிவன 
ஆதரவற்ற விதரவகளுக்சகன ஒதுக்கப்படும். தகுதி வாய்ந்த சபாருத்தமான ஆதவரற்ற விதரவ 
இல்லாத நேர்வில் ஆதரவற்ற விதரவகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட சுழற்சி முரறயான அக்குறிப்பிட்ட 
இனத்ரதச் நெர்ந்த (ஆதரவற்ற விதரவ அல்லாத) சபண்களுக்காக ஒதுக்கப்படும். 

ii.   தமிழ்ோடு அரசுப்பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தவனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு 27(இ)-இன் படி 
ததாகுதி-C பணியிைங்களுக்கு அதாைது சம்பள ஏற்றமுவறயில் நிவல-2 (ரூ.15900-58500) 
மற்றும் நிவல-12 (ரூ.35600-130800) இவைப்பட்ை ஊதியத்தில் வநைடி பணி நியமனத்வத 
தபாறுத்தைவை இைஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்ை நியமனங்களில் தமாத்த 
எண்ணிக்வகயிலிருந்து ஒவ்தைாரு ைவகயினருக்கும் 5 விழுக்காடு முன்னாள் 
இைாணுைத்தினருக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும். ைைம்புவையாக தகுதியுவைய மற்றும் 
தபாருத்தமான முன்னாள் இைாணுைத்தினர் இல்லாத வநர்வில் குறிப்பிட்ை இனத்வதச் 
சார்ந்த (முன்னாள் இைாணுைத்தின்ர் அல்லாத) பிற விண்ைப்பதாைர்களால் நிைப்பப்படும். 

(E)  நிர்ையிக்கப்பட்ட  குரறபாடுரடய  மாற்றுத்திறனாளிகள்: 
அைசாவை (நிவல) எண்.51, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் (DAP 3-2) துவற,  நாள் 26.12.2017-ன் படி 
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்தகன ைவகப்படுத்தப்பட்ை இனங்களுக்கு 4% இை ஒதுக்கீடு 
இத்ததரிவிற்கு தபாருந்தும்.  

(F)  நிர்ையிக்கப்பட்ட குரறபாடுரடய மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 
உரிரமகள் விதி, 2017-ல் (மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துரற (Divyangjan), 
ெமூகநீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அரமச்ெகம், இந்திய அரசு) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
கீழ்க்காணும் படிவத்தில் அரொரை (நிரல) எண்.28, மாற்றுத்திறனாளிகள் (DAP.3.2) 
ேலத்துரற, ோள் 27.07.2018-ல், வரரயறுக்கப்பட்டுள்ள ொன்றிதழ் வழங்கக்கூடிய 
தகுதிவாய்ந்த அலுவலரிடமிருந்து சபறப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிச் ொன்றிதரழ இரைய வழி 
விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள் பத்தி 14(M) ஐக் காண்க). 

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

(H)  ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர் முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் அவர்களுக்சகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நிரப்பப்பட்ட பிறகும், அவ்வகுப்பினர்களில் தகுதி வாய்ந்த 
விண்ைப்பதாரர்களாக 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 
நிபந்தவனகள்) ெட்டம் 2016, பிரிவு  27ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு ] 

(I)  இரையவழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட உரிரம நகாரல்களுக்கான ஆவைச் 
ொன்றுகரள இரைய வழி 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 ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் 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. (iii) குற்றவியல் 
நிகழ்வுகள், ரகதானது, குற்றங்களுக்கான தண்டரன சபற்றது. (iv) 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 ெரியான மற்றும் உண்ரமயான 
தகவல்கரள, விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அெல் / ஆரை / அரொரை/ 
துரற ேடவடிக்ரக ரகவிடப்பட்ட அரொரை அல்லது இதர ஆவைங்கரள இரைய வழி 
விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும். 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-ஐ காண்க) 
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(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 ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் 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 வகுப்பு நிர்ையம்; 
திருேங்ரககள் பாலினத்தவரின்  வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரொரை எண் 90, ெமுக 
ேலம் மற்றும் ெத்துைவுத் துரற, ோள் 22.12.2017-ல் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

i. எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்லாத திருேங்ரக விண்ைப்பதாரர்கள் தங்களது 
இரையவழி விண்ைப்பத்தில் அரொரை(நிரல) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சிறுபான்ரமயினர் ேலத்துரற, ோள் 
06.04.2015-இன் படி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிரனநயா அல்லது 
ஏரனநயார் பிரிவிரனநயா நதர்வு செய்து சகாள்ளலாம்.  

ii. ொதிச்ொன்றிதழ் ரவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர்/ ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் 
வகுப்பிரனச் ொர்ந்த திருேங்ரககள் விண்ைப்பதாரர், அவர்களது ெமூகத்திரனச் 
ொர்ந்தவர்களாகநவ கருதப்படுவர்.   

iii. ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட(அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்ரபத் தவிர மற்ற 
வகுப்பிரனச் ொர்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பரடயில் ொதிச் ொன்றிதழ் சபற்றுள்ள 
திருேங்ரக விண்ைப்பதாரர், அவருரடய வகுப்பு (Class) அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பு ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளில், அவருக்கு ொதகமாக நதான்றுகின்ற ஒன்ரற, ஒரு 
முரறப்பதிவின் நபாநத நதர்வு செய்ய நவண்டும். அதன் பிறகு, வகுப்ரப எப்சபாழுதும் 
மாற்ற இயலாது.  

திருேங்ரககள் வகுப்பு நிர்ையம் குறித்து அரொரை நிரல எண்.90, ெமூக ேலம் மற்றும் 
ெத்துைவுத் [SW8(2)] துரற, ோள் 22.12.2017 மற்றும் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள் பத்தி 14-F(vi)-(xi)-ஐக் காண்க. 

(O)  நவரலவாய்ப்பில் திருேங்ரக விண்ைப்பதாரர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு: 
1. திருேங்ரக விண்ைப்பதார்களில் சபண் என தன்ரன அரடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும்  

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

2. திருேங்ரக விண்ைப்பதாரர்களில் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என 
தன்ரன அரடயாளப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதாரர் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 
ெதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் (ஆண் மற்றும் சபண்) கருதப்படுவர். 

3. தமிழ்ோடு திருேங்ரககள் ேல வாரியத்தில் இருந்து சபறப்பட்ட திருேங்ரககள் / 
திருேங்ரக ஆண் / திருேங்ரக சபண் ொன்றிதழ் சகாண்ட விண்ைப்பதாரர்களுக்கு  
மட்டுநம நமற்குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீடு சபாருந்தும். 
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12. ஏரனய முக்கிய அறிவுரரகள்; 
a) விண்ைப்பதாரர்கள் நதர்விற்கான தங்களுரடய தகுதிகரள உறுதி செய்தல்: நதர்விற்கு 

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாரர்கள் தரப்பட்டுள்ள அறிவுரரகரள ேன்கு படித்த பின்னர் 
தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அரனத்துத் தகுதிகரளயும் சபற்றுள்ளனரா என உறுதி செய்து 
சகாள்ள நவண்டும். எழுத்துத்நதர்வு/ ொ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, உரிய நவைமுவறகளுக்குப் 
பின்னர் விண்ைப்பத்ரத நிராகரிக்கும் உரிரம நதர்வாரையத்திற்கு உண்டு. 
[விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்” பத்தி -11(B) (C) & (D) –ல் உள்ளவாறு ]. 

b) தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாரருக்கு, நதர்வு எழுதுவதற்கான அனுமதிச் சீட்டுகள், 
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] 

c) சதளிவுரர நவண்டுநவார், தமிழ்ோடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாரைய அலுவலகத்திரன நேரில் 
அல்லது 1800 419 0958 என்ற கட்டைமில்லா சதாரலநபசி எண்ணின் மூலம், அரனத்து நவரல 
ோட்களிலும் முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 5.45 மணி வரர சதாடர்பு சகாள்ளலாம்.  ஒரு 
முவற பதிவு/இவையைழி  விண்ைப்பம் ததாைர்பான சந்வதகங்களுக்கு helpdesk@tnpscexams.in 
என்ற மின்னஞ்சல் முகைரிக்கு அனுப்பலாம். பிற குவறதீர்/சந்வதகங்களுக்கு 
grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற முகைரிக்கு அனுப்பலாம் [“விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள்” பத்தி-2(V)–ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ல்  உள்ளவாறு] 

d) 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. 

e) விளம்பர அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுவதுமாக முடிவுறாமல் தகவல் 
அறியும் உரிரமச் ெட்டத்தின் கீழ் எவ்வித தகவலும் வழங்கப்படமாட்டாது. 

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

பந்துமுரன நபனா தவிர. மின்னணு ொதனங்களான தரவி (Blue Tooth) ரகப்நபசி, 
நிரனவூட்டு உள்கட்டரமப்புக் குறிப்புகள் அடங்கிய ரகக்கடிகாரங்கள் மற்றும் நமாதிரம் 
அல்லது ஏரனய மின்னணு ொதனங்கள், மின்னணு அல்லாத பதிவுக்கருவிகள், புத்தகங்கள், 
குறிப்புகள், ரகப்ரப, வண்ை எழுது நகால், சபன்சில், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தனித் தாள்கள், 

http://www.tnpscexams.in/
http://www.tnpsc.gov.in/
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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) 

g) நதர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பவர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுமதிக்கப்பட அரனத்துத் தகுதிகரளயும் 
சபற்றவராக இருத்தல் நவண்டும். விண்ைப்பதாரர்களால் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கரள 
நதர்வாரையம் ஐயமறத் சதரிந்து சகாள்ளும்வரர அவர்களின் விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத் 
நதர்விற்கு (அதாவது எல்லா நிரலகளிலும்)  தற்காலிகமாக ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகநவ கருதப்படும். 
விண்ைப்பதாரர் நதர்விற்கு முன்நபா அல்லது பின்னநரா நியமனத்திற்கு நபாட்டியிடத் 
தகுதியற்றவர் என்று நதர்வாரையத்தால் கண்டறியப்பட்டால், எந்நிரலயிலும், அதாவது 
சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர்கூட உரிய நவைமுவறகளுக்குப் பின்னர் விண்ைப்பத்ரத 
நிராகரிக்கும் உரிரம உண்டு. 

h) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தவறு எனக் கண்டறியப்பட்டால், உரிய நவைமுவறகளுக்குப் 
பின்னர் விண்ைப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதுடன்   அவ்விண்ைப்பதாரர்கள் மீது தகுந்த ேடவடிக்ரக 
நமற்சகாள்ளவும் நேரிடும். 

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

j) 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. 

k) விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகரள மீறும்பட்ெத்தில் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான 
விதிமுரறகள் பத்தி 17(E)-இன்படி அல்லது நதர்வாரையம் சபாருத்தமானசதனக்கருதும் 
தண்டரன விதிக்கப்படும். 

l) சகாள்குறி வரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் நதர்வு ேரடசபற்ற ோளிலிருந்து 6 வைவல 
ோட்களுக்குள் நதர்வாரைய இரையதளத்தில் சவளியிடப்படும் நதர்வாரையத்தால் 
சவளியிடப்படும் சகாள்குறிவரகத் நதர்விற்கான உத்நதெ விரடகள் சதாடர்பாக முரறயீடு செய்ய 
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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 செய்ய நவண்டும்.  
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 விரடத்தாள் 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)(V)–(XII)-ஐக் காண்க] 

14. 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 பதிநவற்றம் செய்ய, 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. 
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. 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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7. விண்ைப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபயரர சதரிவு செய்ய நவண்டும். 
8. புரகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆவைங்கள் மற்றும் ரகசயாப்பம் இல்லாமல் அனுப்பப்படும் இரையவழி 

விண்ைப்பம் உரிய ேரடமுரறகளுக்குப் பின்னர் நிராகரிக்கப்படும். 
9. இரையவழி விண்ைப்பத்தில் அளித்துள்ள தகவல்கரள, விண்ைப்பதாரர் அவ்விரைய வழி 

விண்ைப்பங்கரள ெமர்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள கரடசி ோள் வரர திருத்தம் செய்து சகாள்ள 
அனுமதிக்கப்படுவர். இரையவழி விண்ைப்பத்திரன ெமர்பிப்பதற்கான கரடசி ோளுக்குப் 
பின்னர்,  விண்ைப்பத்தில் விண்ைப்பதாரரால் ெமர்பிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கரள திருத்தம் செய்ய 
அனுமதிப்பட மாட்டார்கள். 

10. அச்சிடுதலில் விருப்பத் நதர்வு: 
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 அல்லது நவறு எந்தவிதமான ஆதார ஆவைங்கரளயும் 

நதர்வாரையத்திற்கு அனுப்ப நவண்டாம். (விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள்பத்தி  2–
இல் உள்ளவாறு) 

15. ஆவைங்கள் பதிநவற்றம்: 
I. இந்தப்பதவிக்கான விண்ைப்பத்ரதப் சபாறுத்தவரர, விண்ைப்பதாரர்கள் இரையவழி 

விண்ைப்பத்ரத ெமர்ப்பிக்கும்நபாது ொன்றிதழ்கள் / ஆவைங்கரள இரைய வழி 
விண்ைப்பத்தில் வழங்கப்பட்ட அரனத்து உரிரம நகாரல்களுக்கும் / விவரங்களுக்கும் 
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 எழுத்துத் நதர்வு ேரடசபறுவதற்கு 
பன்னிசரண்டு ோட்களுக்கு முன்பு வரர ஆவைங்கரளத் திருத்த மற்றும் பதிநவற்றம் செய்ய 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.  (நமலும் விவரங்களுக்கு “ விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகள் 
பத்தி  2W ஐக் காண்க) 

II. விண்ைப்பதாைர்களுக்கான தகைல்:- சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு ததாைர்பான வததி 
மற்றும் வநைம் வபான்ற தனிப்பட்ை தகைல்கள் விண்ைப்பதாைர்களுக்கு தபால் மூலம் 
அனுப்பப்பைமாட்ைாது.  அவ்விைைங்கள் வதர்ைாவைய இவையதளத்தில் தைளியிைப்படும்.  
இருப்பினும் விண்ைப்பதாைர்களின் பதிவு தசய்யப்பட்ை அவலவபசி எண்/ மின்னஞ்சலிற்கு 
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு ஆகியைற்றிற்கான வததி மற்றும் வநைத்வத ைழங்க 
வதர்ைாவையம் கூடுதல் ைசதிவய தசய்கிறது.  அவனத்து புதுப்பிக்கப்பட்ை விைைங்கள்/ 
தகைல்களுக்கு வதர்ைாவைய இவையதளத்வத அவ்ைப்வபாது பார்வையிடுமாறு சிக்கல்கள் 
உள்ளிட்ை காைைங்களால் விண்ைப்பதாைர்கள் குறுஞ்தசய்தி/ மின்னஞ்சல் தசன்றவைைதில்/ 
தபறுைதில் சிக்கல்/ தாமதம் ஏற்பட்ைால் (தைறினாலும்) வதர்ைாவையம் அதற்கு தபாறுப்பாகாது.  
குறுஞ்தசய்தி அல்லது மின்னஞ்சல் தபறாத விண்ைப்பதாைருகளிைமிருந்து தபறப்படும் 
வகாரிக்வககள் ஏற்கப்பைமாட்ைாது. 
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16. விண்ைப்பம் ெமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி ோள்: 
இரையவழி மூலம் 27.08.2022 அன்று இரவு 11.59 மணிவரர விண்ைப்பிக்க/ திருத்த  இயலும். 

பின்னர் அச்நெரவ நிறுத்தப்படும். இவையைழி விண்ைப்பத்வத திருத்தம் தசய்ைதற்கான காலம் 
01.09.2022 ேள்ளிரவு 12.01 மணி முதல் 03.09.2022 இரவு 11.59 மணி வரர திருத்தம் செய்ய இயலும்.  இரைய 
வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்த ஆவைங்கரள மாற்ற/ பதிநவற்ற/ மீள்பதிநவற்றம் 
செய்ய 24.10.2022 இரவு 11.59 மணி வரர அனுமதிக்கப்படுவர்.  பின்னர் அச்நெரவ நிறுத்தப்படும். 
(நமலும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நதர்வாரையத்தின் விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விதிமுரறகரள” 
நதர்வாரையத்தின் இரையதள முகவரியான www.tnpsc.gov.in-ல் காைலாம்) 
 

தசயலாளர் 
 
  

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/
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ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்தல் (Disclaimer) 

இரைக்கல்வி தகுதிக்கான அரொரைகள் அறிவிக்ரகயின் பிற்நெர்க்ரக –Iல்  
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இருப்பினும், அதில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள இவைக்கல்வித் 
தகுதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ை இவைக்கல்வித் தகுதி ஒன்றிவன விண்ைப்பதாைர் 
தபற்றிருப்பின் அது குறித்த அைசாவை இவ்ைறிவிக்வகயின் வததியன்வறா அல்லது 
முன்னவை தைளியிைப்பட்டிருக்க வைண்டும். விண்ைப்பதாைர்கள் அைசாவை குறித்த 
தகைல்கவள இரைய வழி விண்ைப்பத்துடன் இரைத்து பதிநவற்றம் செய்ய நவண்டும்.  
அவ்ைாறு தசய்யத் தைறும் பட்சத்தில் உரிய நவைமுவறகளுக்குப் பின்னர் விண்ைப்பம் 
நிைாகரிக்கப்படும். இவைக்கல்வி தகுதி குறித்த அைசாவைகள் இவ்ைறிவிக்வகயின் 
வததிக்கு பின்னர் தைளியிைப்பட்டிருந்தால் அவை இந்த ததரிவிற்கு கருத்தில் 
தகாள்ளப்பைமாட்ைாது. 
 

தசயலாளர் 
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பிற்சேரக்்கக-I 

The following qualifications are declared as equivalent. 

 

Qualification G.O. in which ordered 

The Diploma in Civil Engineering 
awarded by the College of Military 

Engineering, Pune, be recognized for 

the purpose of recruitment of  
Ex-Servicemen to posts in Public 

Services. 

G.O.(Ms.)No.299, Personnel and 
Administrative Reforms (R) 

Department, dated 18.12.1998 
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பிற்சேரக்்கக-II 

தாள்-I (தகாள்குறி ைவக) 
நில அளவையாளர் (ததாழிற்பயிற்சி தைம்) 
வதசிய ததாழிற்பயிற்சி சான்றிதழ் (NTC) 

பாைக் குறியீடு: 387 
அலகு – 1–அடிப்பவை தபாறியியல் ைவைபைம் (Basic Engineering Drawing) 

நில அளவையாளரின் பணிகள் (Role of Surveyor) 
நில அளவையாளர் பணிகள் - நில அளவையின் முக்கியத்துைம். 
ைவைபைத்தாளின் வலஅவுட் மற்றும் தவலப்பு ததாகுதி (Layout of Drawing Sheets and Title Block) 
ைவைபை த்தாளில் “வலஅவுட் அளவுகள் - ைவைபைத்தாளின் தைவ்வைறு வலஅவுட் அளவுகள்- மார்ஜின் 
(Margin), சட்ைம் (frame) தவலப்பு ததாகுதி (title block). 
அளவுகளின்றி கருவிகளின்றி ைவைபைம் ைவைதல்(Free hand sketching) 
அளவுகளின்றி கருவிகளின்றி ைவைபைம் ைவைதலின் வதவைகள் - அளவுகளின்றி, கருவிகளின்றி 
ைவையப்படும் ைவைபைம் எந்த சூழ்நிவலயில் பயன்படுகிறது. 
ைவைபை உபகைைங்கள் – ைவைபை பலவக, T-ஸ்தகாயர் (T-Square )(Drawing equipment – Drawing Board, 
T-Square) 
ைவைபை பலவக மற்றும் T-ஸ்தகாயரின் நிர்மானம் (Construction)  மற்றும் பயன்பாடுகள்-ைவைபை 
பலவகயின் ஸ்வைண்ைர்டு IS 1444 – 1989-ன் அளவுகள், T-ஸ்தகாயரின் ஸ்ைாண்ைர்டு IS 1360-1989- அளவுகள் -  
டிைாப்டிங் கருவியின் நிர்மானம் (Construction)  மற்றும் பயன்கள், தைவ்வைறு விதமான ைவைபை 
பயன்களுக்கு வதவையான தபன்சில் தைம்- அழிப்பான் தகடு (erasing shield) உபவயாகம் -  ைவைபை 
வைவலயின்  தெட்ஸ்தகாயரின் (Setsquare) பயன்கள். 
தாள்கவள மடித்தல் (Folding of Drawing Sheet) 
ைவைபைதாள்களின் தைவ்வைறு அளவில் மடிக்கும் முவறகள். 
எழுத்து நவையின் ைடிைவமப்புகள் (Lettering Styles) 
அங்கீகரிக்கப்பட்ை பலவித எழுத்து நவையின் ைடிைவமப்புகள், IS விதிமுவறகளின்படி குறிப்பிைப்பட்ை 
எழுத்து மற்றும் எண்கள். எழுத்தின் உயைம், அகலம் மற்றும் எழுத்துக்களின் இவைதைளி ஆகியைற்றின் 
ஸ்ைாண்ைர்டு பண்புகள். 
அளவுவகாள்கள் (Scales) 
அளவுவகாளின் முக்கியத்துைம் - பிைதிநிதி பின்னம் (Representative Fraction – RF) - அளவுவகாளின் 
ைவககள் பிவளன் ஸ்வகல் (Plain Scale) – ையகனல் ஸ்வகல் (Diagonal Scale) கம்வபரிடிவ் ஸ்வகல் மற்றும் 
தைர்னியர் ஸ்வகல் (Vernier Scale). 
அளவீடுகள் (Dimensioning) 
அளவீடுகளின் ைவககள் – அளவீடுகளின் கூறுகள் – அளவீடுகளின் முவறகள் – அளவுகவள அவமத்து 
குறிக்கும் முவறகள்  
வகாடு மற்றும் வகாைங்களின் ைவககள் (Types of lines and angles) 
புள்ளிகள் மற்றும் வகாடுகள் – வகாடுகளின் ைவககள் – வகாைங்களின் தைவ்வைறு ைவககள் – 
வகாைங்களின் அளவுகளின் முவறகள்  
முக்வகாைங்கள் மற்றும் அதன் பண்புகள் (Triangles and their Properties) 
முக்வகாைங்கள் – தைவ்வைறு ைவகயான முக்வகாைங்கள் மற்றும் அதனுவைய பண்புகள். 
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நாற்கைம் மற்றும் – அதனுவைய தன்வமகள் (Quadrilaterals and their Properties) 
நாற்கைம் – நாற்கைத்தின் ைவககள்  – நாற்கைத்தின் பண்புகள் 
பலவகாைங்கள் மற்றும் அைற்றின் தன்வமகள் (Polygons and their properties) 
பலவகாைம் – பலவகாைத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்வகயின் அடிப்பவையில் அதன் தபயர்கள் – 
பலவகாைத்தின் பண்புகள். 
அலகு – 2 – தசயின் சர்வையிங் (Chain Surveying) 
தசயின் சர்வையிங் பற்றிய அறிமுகம் (Introduction about Surveying) 
நில அளவை பற்றி ைவையறு – நிலஅளவையின் வநாக்கங்கள் – சர்வையின் ததாழிற் நுட்ப தசாற்கள் – 
சர்வையின் ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள் – சர்வையின் ைவககள் – நில அளவையின் தகாள்வககள் நில 
அளவையின் தகாள்வககள் நில அளவையாளரின் பணிகள் – தசயின் சர்வையின் துள்ளியத்வத குறிப்பிடுக –
ஸ்டீல் வபண்டு (Steel Band) 
தசயின் மூலமாக தூைத்வத அளத்தல் (Measurement of distance by a Chain and Chaining) 
தூைத்வத அளக்கும் முவறகள்- தசயின் மற்றும் தசயினிங் அளவுகவள படித்தல் – பிரித்தல் – தசயின் 
பிவழகவள கைக்கிடுதல். 
நில அளவை உபகைைங்கவள பற்றிய அறிமுகம் (Introduction about Chain Survey Instrument) 
தசயின் சர்வை உபகைைங்களின் அவமப்பு மற்றும் பயன்கள். 
வைன்ஜிங் (Ranging) 
வைன்ஜிங் – வைன்ஜிங் முக்கியத்துைம் – வைன்ஜிங்கின் ைவககள் – சர்வையர் காட்டும் சமிச்வசகள் அதற்வகற்ப 
உதவியாளரின் தசயல்பாடுகள் 
சாய்ைான தவைமீது தசயினிங் (Chaining on Sloping ground) 
சாய்ைான தவை மீது தசயினிங்கின் முவறகள் – கிவைமட்ை தூைத்வத கைக்கிடுதலின் முக்கியத்துைம் 
கிவள வகாடுகள் மற்றும் கிவள வகாடுகள் அளக்கும் முவற (Offset and Offsetting) 
கிவள வகாடுகள் மற்றும் கிவள வகாடுகள் அளத்தலின் தபாருள் , கிவள வகாடுகளின் ைவககள், ைைம்பு 
மற்றும் ைவையறுத்தல் – பல்வைறு நில அவமப்புகளுக்கு ஏற்ப கிவளவகாடுகள் எடுக்கும் முவறகள் 
தசயின் சர்வையிங் – தவைகள் (Obstacles in Chain Surveying) 
தவைகள் – தவைகளின் மூன்று ைவககள் – தவைகளின் தூைத்வத கைக்கிடுதல். 
தசங்வகாைம் அவமத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டின் அறிமுகம் (Introduction used for setting out right angles) 
தசங்வகாைம் அவமத்தலின் பயன்படும் உபகைைங்களின் ைவககள் – க்ைாஸ் ஸ்ைாஃப் (Cross staff) மற்றும் 
ஆப்டிகல் ஸ்தகாயரின் (optical square) ைவககள் மற்றும் அவமப்பு – ஆப்டிகல் ஸ்தகாயரின் பண்புகள் 
மற்றும் பயன்கள். 
டிைாயுங்குவளஷன் சர்வை (Introduction about Triangulation Survey) 
டிைாயுங்குவளஷன் மற்றும் டிைாைர்ஸிங் சர்வை – திறந்த மற்றும் மூடிய டிைாைர்ஸ் சர்வை - டிைாயுங்குவளஷன் 
சர்வையின் மூன்று ைவககள் – பீல்டு தைார்க். 
பைப்பளவை கைக்கிடுதல் (Calculate of area) 
ஒழுங்கற்ற நிலத்தின் பைப்புகவள கைக்கிடுதல் – பைப்வப கைக்கிடுைதற்கு பயன்படுத்தும் ைடிவியல் 
சூத்திைம் – பிளானிமீட்ைர் அவமப்பு மற்றும் பயன்கள். 
அலகு – 3 – காம்பஸ் சர்வையிங் (Compass Surveying) 
காம்பஸ் சர்வையில் உபகைைங்களின்பாகங்கள் மற்றும் அவையாளங்காைல் (Identification and Parts of 
Instruments in Compass survey) 
ட்ைாைர்சிங் – காம்பஸ்-ன் ைவககள் – பிரிஸ்வமட்டிக் (Prismatic Compass) காம்பஸ்-ன் அவமப்பு. 
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முக்வகாை ைடிை நிலம் ABC –யின் வகாைம் மற்றும் உள்வகாைத்வத கைக்கிடுதல் (Determining the 
bearing of a given triangular plot ABC and Calculation of included angles 
வகாைத்திலிருந்து பியரிங்வக கைக்கிடுதல் – பியரிங்கிலிருந்து வகாைத்வத கைக்கிடுதல். 
ஐங்வகாைைடிை நிலம் ABCDEயின் வகாைம் மற்றும் உள்வகாைம், காந்தசரிவு ஆகியைற்றின் பைம் 
ைவைதல் (Determining the bearing of a given pentagonal plot of ABCDE and Calculating included angles 
magnetic declination and Plotting of Compass survey 
முடிவுற்ற டிைாைர்ஸ்-ன் பியரிங்கில் இருந்து வகாைத்வத கைக்கிடுதல் -  முடிவுற்ற டிைாைர்ஸில் 
வகாைத்திலிருந்து பியரிங்வக கைக்கிடுதல் – ஐங்வகாைத்தின் பியரிங்வக கைக்கிடு – காந்த ஊசியின் 
சரிவு – காந்த சரிவு மற்றும் வைற்றுவமகள் – ட்ரூ (True) பியரிங்வக கைக்கிடுதல் – வலாக்கல் ஈர்ப்பு மற்றும் 
தவிர்த்தல் – தைறுகள் அதனுவைய ைைம்புகள் – பிரிஸ்வமட்டிக் காம்பஸ்வெ வசாதித்தல். 
அலகு - 4 –பிவளன் வைபிள் சர்வையிங் (Plane Table) 
பிவளன் வைபிள் அவமத்தல் மற்றும் பிவளன் வைபிளின் ைவககள் (Setting up of Plane Table and method of 
Plane tabling 
பிவளன் வைபிள் – பிவளன் வைபிளில் பயன்படுத்தப்படும் கருவி மற்றும் உபகைைங்களின் அவமப்பு மற்றும் 
தபயர்கள் – ஒரு நிவல புள்ளியின் வமல் பிவளன் வைபுவள தபாருத்துதல் – பிவளன் வைபுவள தைைலிங் – 
தசன்ைரிங் மற்றும் ஒரியன்வைஷன் தசய்தல். 
பிவளன் வைபிளின் முவறகள் (Method of Plane Table Survey) 
பிவளன் வைபிள் சர்வையின் முவறகள் – வைடிவயஷன் – இன்ைர்தெக்சன் முவற. 
பிவளன் வைபிளின் டிைாதைர்ஸிங் முவற (Traversing method of plane table survey) 
பிவளன்வைபுளில் டிைாைர்ஸிங் முவற 
இைண்டு மற்றும் மூன்று புள்ளி கைக்கீட்டு முவறயில் புதிய கட்டிைத்தின் இருப்பிைத்வத கண்ைறிந்து 
ைவைபைம் ைவைதல் (locate and plot new Building by two point and three point problem) 
ரிதெக்சன் – இைண்டு மற்றும் மூன்று புள்ளி கைக்கீடு – தலக்வமன்ஸ் (Lehman’s rule) விதி பிவளன் வைபிள் 
சர்வையில் ஏற்படும் தைறுகள் – நன்வமகள் மற்றும் தீவமகள். 
½ கி.மீ தூைத்திற்கு சாவலயின் ைவைபைத்தின் இருபுறம் உள்ள விைைங்கள் (Prepare a road map for ½ km 
showing details on both sides) 
சாவலயின் ைவைபைத்தின் இருபுறங்களில் உள்ள விைைங்கள் 
டிவைசிங் தசய்யப்பட்ை பிவளன் வைபிள் வமப்வப இங்கிங், ஃபினிஷிங் மற்றும் கலரிங் தசய்தல் (Inking, 
finishing, colouring and tracing of plane table map) 
நில அளவை குறியீட்டில் ைண்ைம் தீட்டுதல் – டிவைசிங்கின் முக்கியத்துைம் – நுட்பங்கள் – ைரிவச முவற – 
டிவைசிங்கன் நகல் எடுக்கும் முவறகள் 
பிவளன் வைபிளில் சிறிய கருவிகள் உைன் அல்லது கருவிகள் இல்லாமல் உள்ள பயன்பாடு (minor 
instruments used with or without plane tabling) 
வைன்ஜன்ட் கிலிவனாமீட்ைர் (Tangent clinometers) ஏப்னி தலைலின் (Abney Level) அவமப்பு மற்றும் 
பயன்பாடு தைலிதெல் கிளிவனாமீட்ைர் (Delisel’s Clinometers). 
அலகு – 5 –தலைலிங் மற்றும் கான்டூரிங் (Levelling & Contouring) 
டில்டிங் தலைல் மற்றும் ஆட்வைா தலைலிங் தலைல் – ைம்பி தலைலின் அவமப்பு – தலைலிங் ஸ்ைாப்பின் 
(Staff) ைவககள் 
கான்டூரிங் (Contouring) 
கான்டூரிங் – கான்டூரில் உபவயாகிக்கும் தசாற்கூறு –கான்டூரின் பண்புகள் 
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வைாவபாகிைாஃப்பிக் மற்றும் கான்டூர் (Topography and Contour) 
வைாவபாகிைாப் – கான்டூர் 
தைகான்டூரில் டிவைஸிங் தசய்தல் (Tracing of grade contour) 
சாவல மற்றும் இையில் பாவதகள் சீைவமப்பின் வபாது கான்டூரின் சரிவை கண்டுபிடித்தல் நீர் வதக்கம் மற்றும் 
குழி வதாண்டுதலில் கன அளவு கைக்கிடுதல் 
கன அளவு கைக்கிடுதல் (Computation of Volume) 
குழி வதாண்டுதலில் கைக்கீட்டின் தைவ்வைறு முவறகள் – சைாசரி ஆழம் முவற – டிைபிசாய்ைல் (trapezoidal) 
மற்றும் பிரிவமாசாய்ைல் (Primosoidal) சூத்திைம். 
அலகு – 6 –திவயாைவலட் (Theodolite) 
திவயாைவலட்டின் முன்னுவை (Introduction to Theodolite) 
திவயாைவலட்டின் பயன்கள் – ைவககள் – திவயாவலட்டின் அவமப்புகள்  
திவயாைவலட்வை தற்காலிகமாக சரிதசய்யும் முவற (Temporary adjustment of Theodolite) 
கருவிவய வைத்து வமயமாக்குதல் – திவயாைவலட்வை கிவைமட்ைத்தில் சரி தசய்தல் – ததளிவின்வமவய 
நீக்குதல். 
கிவைமட்ை வகாைத்வத அளத்தல் – திரும்ப தசய்யும் முவற (Measuring horizontal angle – repetition 
method) 
திரும்ப தசய்யும் முவற – திரும்ப தசய்யும் முவறயின் நன்வமகள் – திரும்ப தசய்யும் முவறயில் பிவழகவள 
சரிதசய்ய இயலாது. 
உயர்மட்ை வகாைத்வத அளத்தல் (Measuring veritical angle) 
உயர்மட்ை வகாைத்வத அளப்பது (elevation) மற்றும் சரிவு வகாைத்திற்கும் (depression) உள்ள 
வைறுபாடுகள் 
விலகு வகாைம் மற்றும் வநர்வகாைம் (Deflection angle and direct angle) 
விலகு வகாைம் - ைலது விலகு வகாைம் மற்றும் இைது விலகு வகாைத்தில் உள்ள வைற்றுவம – 
வநர்வகாைம் – விலகு வகாைத்திற்கும் மற்றும் வநர்வகாைத்திற்கும் உள்ள வைற்றுவம  
வகாட்வை நீட்டிக்க தசய்தல் (Prolong a line) 
வகாட்வை நீட்டிக்க தசய்தலின் முவறகள் – வகாட்வை நீட்டிக்க தசய்தலின் முவறவய ஒப்பிடுதல் – 
வகாட்வை நீட்டிக்க தசய்தல் முவறயில் மிகவும் தபாருத்தமான முவற 
இைண்டு வநர்வகாடுகள் குறுக்வக தைட்டிக் தகாள்ளுதல் (Intersection of two strainght line) 
முவற - I இைண்டு வநர்வகாடுகள் குறுக்வக தைட்டிக் தகாள்ளுதல் 
முவற - II இைண்டு வநர்வகாடுகள் குறுக்வக தைட்டிக் தகாள்ளுதல் 
கிவைமட்ை வகாைத்வத அவமத்தல் (laying of a horizontal angle) 
சாதாைை முவறயில் கிவைமட்ை வகாைத்வத அவமத்தல் – திரும்ப தசய்யும் முவறயில் கிவைமட்ை 
வகாைத்வத அவமத்தல் – இவையான தூைத்தின் வகாை அளவு. 
டிைாைர்ஸ் (Traverse) 
டிைாைர்ஸ் சர்வையிங்-கின் பயன்கள் – ைவககள் – முடிவில்லா மற்றும் முடிவுற்ற டிைாைர்ஸ்ஸின் 
வைற்றுவமகள் 
டிைாைர்ஸ் வசாதவனயிைல் (Traverse Checking) 
முடிவில்லா டிைாைர்ஸ் வசாதவனயிடுதல் - முடிவுற்ற டிைாைர்ஸ்ஸின் வசாதவனயிடுதல் 
டிைாைர்ஸ் ைவகப்படுத்துதல் (Classification of Traverse) 
டிைாைர்ஸ் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளின் அடிப்பவையில் ைவகபடுத்துதல் – டிைாைர்ஸ்சின் முவறகள் – 
டிைாைர்ஸ்சின் நீளத்வத திவயாைவலட்டில் அளப்பது. 
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திவயாைவலட்டில் டிைாைர்ஸிங் முவற (Theodolite Traversing method) 
திவயாைவலட் டிைாைர்ஸ்சிங் முவற – லூஸ் நீடில் முவற (loose needle method) – பாஸ்ட் நீடில் முவற (Fast 
needle method) – லூஸ் நீடில் மற்றும் பாஸ்ட் நீடில் முவறகவள ஒப்பிடுதல். 
திவயாைவலட்டில் டிைாைர்ஸ் முவற-II (Theodolite Traversing method – II) 
உட்வகாை முவற, வநர் வகாை முவற – விலகல் வகாை முவற -  அசிமுத் முவற 
திவயாைவலட்டின் பகுதிகள் (Theodolite Phases) 
திவயாைவலட் டிைாைர்ஸ்சின் பகுதிகள்  
பிவழவய முடிவுற தசய்தல் (Closing error) 
பிவழவய முடிவுற தசய்தல்- வமக்னிடியூட் (magnitude) மற்றும் முடிவுற்ற திவச. 
அட்சவைவக மற்றும் தீர்க்கவைவக (latitude and departures) 
அட்சவைவக – தீர்க்கவைவக – டிைான்ஸிஸ்ட் முவறவய பயன்படுத்தி டிைாைர்வச சரிதசய்தல் – தபௌடிக் 
முவறவய (கணித முவற) (Bawditch’s mathematical method) பயன்படுத்தி டிைாைர்ஸ்வச சரிதசய்தல். 
டிைாைர்ஸ்வச சரிதசய்தல் (Balancing the traverse) 
பிவழகவள சரிதசய்தல் – பிவழகவள சரிதசய்தலில் கணிதமுவற மற்றும் ைவைகவல முவறகள் 
தவிர்க்கப்பட்ை அளவீடுகள் (Omitted measurement) 
தவிர்க்கப்பட்ை அளவீடுகள் – ைவககள்  
ட்ரிக்வனாதமட்ரிக் தலைலிங் (மவறமுக தலைலிங்) Trigonometric Levelling (Indirect levelling) 
மவறமுக தலைலிங் பயன்கள், ட்ரிக்வனாதமட்ரிக் தலைலிங் தைவ்வைறு முவறகள் – சூத்திைத்வத 
பயன்படுத்தி குவறக்கப்பட்ை தலைவல கைக்கிடுதல். 
ைவளவுகள் அறிமுகம் (Introduction to Curves) 
சாவல மற்றும் இையில் பாவதகளில் ைவளவுகளின் முக்கியத்துைம் – ைவககள் – ைவளவுகளில் 
பயன்படுத்தப்படும் ததாழில்நுட்ப தசாற்கள். 
நீட்ைவமப்பு முவறயில் கிவைமட்ை ைவளவு அவமத்தல் 
Setting Horizontal Curve by linear Method  
ைவளவின் கூறுகள், லாங்கார்டுகளில் இருந்து கிவள வகாடுகள் அவமத்தல் – லாங்கார்டு கிவள வகாடுகள் 
முவறயில் ைவளவு அவமத்தல். 
வகாைமுவறயில் ைவளவுகள் அவமத்தல் 
(Setting out Curves by Angular Method) 
கார்டு (Chord)-இல் விலக்வகாைம் – ஒரு திவயாைவலட் மற்றும் வைப் பயன்படுத்தி சாதாைை ைவளவு 
அவமத்தல். 
அலகு – 7 – தைக்வகாதமட்ரி (Tachometry) 
தைக்வகாதமட்ரி முவற (method of tacho-metry) 
தைக்வகாதமட்ரி முவறயின் முவறகள் – நிவலயான வேர் (hair) முவற – நகர்த்தக்கூடிய  வேர் (hair) முவற  
ததாடு வகாடு முவறயில் தைக்வகாதமட்ரி (Tangential method of Tachometry) 
ததாடு வகாடு முவறயில் தைக்வகாதமட்ரி – சப்ஸ்வைன்ஸ் (Substance) முவற 
டிவையாங்குவலஷன் (Triangulation) 
டிவையாங்குவலஷனில் பயன்படும் நுட்பதசாற்கள் 
அலகு – 8 – நவீன நில அளவை கருவிகள் (Modern Surveying Instruments) 
டிஜிைல் திவயாைவலட் (Digital theodolite) 
டிஜிைல் திவயாவலட்டின் அம்சங்கள் – திவயாைவலட்டிற்கும் டிஜிைல் திவயாவலட்டிற்கும் உள்ள 
வைறுபாடுகள் 



27 
 

வைாட்ைல் ஸ்டீைஷன் (Total Station) 
வைாட்ைல்ஸ்டீைஷனின் அம்சங்கள் – பவழய கருவிகளில் இருந்து வைாட்ைல் ஸ்வைஷனின் பரிமான 
ைளர்ச்சி – வைாட்ைல் ஸ்வைஷனின் நன்வமகள் 
ததாவல உைர்வு (Remote Sensing) 
ததாவல உைர்வு மற்றும் வபாட்வைா கிவைா தமட்ரி (Photogrammetry) 
ஜிபிஎஸ் (GPS) 
உலகளாவிய நிவலபாடு அம்சங்கள் (GPS) ஜிபிஎஸ் (GPS)-ன் பயன்பாடு மற்றும் துள்ளிய அளவீடு முவறகள் -  
ஜிபிஎஸ் கருவியின் நன்வமகள். 
அலகு-9- CADD 
CAD-ல் பயன்படும் ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள், CAD –ன் பயன்கள். 
ைவைடூல் பார் (Draw Tool bar) 
CAD-ல் ைவைய பயன்படும் கட்ைவளகள் - CAD-ல் ைடிவியல் ைடிைங்கள் ைவையும் முவற. 
வலயர்ஸ் (Layers) 
CAD-ல் அளவீடுகளின் முவறகள், ஆப்தஜக்ட் ஸ்வனப் (Object snap)-ன் பயன்கள் 
திருத்தப்பட்ை டூல் பார் (Modifying Tool bar) 
CAD உள்ள திருத்தப்பட்ைடூலின் ைவககள், அதன் பயன்கள். 
CAD ைவைபைத்வத அச்சிடுதல் (Printing CAD drawing) 
CAD ைவைபைத்வத பிளாட்ைரில் (Plotter) அச்சிடும் ைழிமுவறகள். 
அலகு – 10- கட்டிைம் மற்றும் ைடிகால் (Building and Drainage) 
கட்டிை ைவைபைம் (Building Drawing) 
நல்ல கட்டிை ைவைபைத்தின் வதவைகள் – வமல்பக்க வதாற்றம் – முன்பக்க வதாற்றம் மற்றும் குறுக்கு தைட்டு 
வதாற்றம்  ைவையும் முவறகள் – கட்டிை ைவைபைத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஸ்வகல் – கட்டிை ைவைபைத்வத 
அளவீடுகள் மற்றும் அச்சிடுதல். 
ைடிகால் (Drainage) 
ைடிகால் மற்றும் வமல்பைப்பு ைடிகால் – வமல்பைப்பு ைடிகாலில் நான்கு ைடிைங்கள். 

********* 
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ைவைைாளர் (சிவில்)(ததாழிற்பயிற்சிதைம்) 
வதசியததாழிற்பயிற்சிசான்றிதழ் (NTC) 

பாைக் குறியீடு: 388 
அலகு-1: அடிப்பவை தபாறியியல் ைவைபைம் 

தபாறியியல் ைவைபைம்:-  
தபாறியியல் ைவைபைத்தின் முக்கியத்துைம்  –  கட்டிை தபாறியியல் ைவைபைபகுதி. 

ைவைபை கருவிகள்,  உபகைைங்கள் மற்றும் தபாருட்கள் பட்டியல்:- 
கருவிகள் – உபகைைங்கள் மற்றும் தபாருட்கள் – ைரிவச பட்டியல் - I.S. 962-1987 தைகருவிகள் 
ைவைபைத்திற்கு வதவையான பலவிதமான கருவிகள் – உபகைைங்கள் மற்றும் தபாருட்கள் – 
கருவிகள் பயன்படுத்தும் வபாது கவைபிடிக்க வைண்டிய தற்காப்பு விதிமுவறகள். 

ைவைபைத்தாளின் வல-அவுட்:-  
ைவைபைத்தாளின் வலஅவுட் அவமப்பு  –  ைவையறுக்கப்பட்ை ைவைபைதாளின் தைவ்வைறு 
ைவகவல – அவுட் மற்றும் வைட்டில் பிளாக். 

ைவைபைத்தாவள மடித்தல்:- 
ைவைபைத்தாள் மடிப்பதற்கான காைைம் – மடிக்கும் முவற. 

அலகு-2: ைடிவியல் நிர்மாணித்தல் 
பிவளன் ைடிவியல் நிர்மாணித்தல்:-  

தபாதுைாக பயன்படுத்தப்படும் ைடிவியல் ைடிைங்களின் ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள். 
வகாடுகள்  மற்றும் வகாைங்களின் ைவககள்:- 

புள்ளிகள் மற்றும் வகாடுகள் -  வகாடுகளின் முக்கியைவககள் – வகாைங்களின் பல்வைறு 
ைவககள் – வகாைங்களின் அளவுமுவறகள். 

முக்வகாைங்கள் மற்றும் அதன் தன்வமகள்:- 
முக்வகாைங்கள் – தைவ்வைறு ைவகயான முக்வகாைங்கள் மற்றும் அதன் தன்வமகள். 

நாற்கைம் மற்றும் அதன் தன்வமகள் :- 
நாற்கைம் – நாற்கைத்தின் ைவககள் – நாற்கைத்தின் தன்வமகள். 

பலவகாைங்கள் மற்றும் அதன் தன்வமகள்:- 
பலவகாைம் – பலவகாைத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்வக அடிப்பவையில் தபயர்கள் – 
பலவகாைத்தின் தன்வமகள். 
 

அலகு-3:தசயின் சர்வையிங் 
தசயின் சர்வையின் வநாக்கம், கருவிகள் அறிமுகம், உபவயாகம் ைைலாறு:- 

சர்வையிங் – ைவககள் – தைவ்வைறு அளவீட்டு முவறகள் – பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள். 
தசயின் சர்வை கருவிகள் அறிமுகம்:- 

பயன்படுத்தப்படும்க ருவிகள் – அவமத்தல். 
தமட்ரிக் தசயின் சரிபார்த்தல்:- (20மீ/ 30மீ) 

தசயின் சரிபார்த்தலின் அைசியம் – வசாதவன முவறகள் – தசயினின் பிவழ ைைம்பு – 
தசயினிவன சரிதசய்தல் –  இந்தியன் ஆப்டிகல்ஸ் தகாயர். 

தசயினால் தூைத்வத அளப்பது:- 
தசயின் மற்றும் தசயின்வகாடு – தசயிவன பிரித்தல் – அளவுகள் அறிதல் – தசயிவன மடித்தல் – 
குவறபாடுகள் கைக்கிடுதல். 
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அலகு-4:காம்பஸ் சர்வையிங் 
காம்பஸ் சர்வையிங் கருவியின் பாகங்கள் மற்றும் அவையாளம் காணுதல்:- 

டிைைர்சிங்காம்பஸின் ைவககள் – பிரிஸ்வமட்டிக்காம்பஸ் தபயர் – அவமப்பு – காம்பஸ் சர்வை 
அவமப்பு. 

முக்வகாை பிளாட்  ABC-யின் வபரிங்குகவள கண்டுபிடித்து உட்வகாைங்கவள கைக்கீடு தசய்தல்:- 
வபரிங்கிலிந்து வகாைம் கைக்கிடுதல் – வகாைத்திலிருந்து வபரிங் கைக்கிடுதல். 

ABCDE  என்ற ஐங்வகாை பிளாட்டின் வபரிங்குகள் தகாண்டு உட்வகாைம் கண்டுபிடித்தல்:- 
முடிவுற்ற ட்ைாைர்ஸ் வபரிங்கிலிருந்து வகாைங்கள் கைக்கிடுதல் -  வகாைத்திலிருந்து வபரிங் 
கைக்கிடுதல் – ஐங்வகாைத்தில் வபரிங் கைக்கிடுதல். 

வமக்னடிக் தைக்லிவனசன் மற்றும் வலாக்கல் அட்ைாக்சன்:- 
காந்த ஊசி சரிவு – காந்தபுல வீழ்ச்சி மற்றும் மாறுபாடுகள் ஃட்ரூவபரிங் கைக்கிடுதல் – வலாக்கல் 
அட்ைாக்சன் மற்றும் எலிமிவனசன் – குவறகள் மற்றும் லிமிட்பிைஸ்தமட்டிக்காம்பஸ் 
வசாதித்தல். 
 

அலகு-5: பிவளன் வைபிள் சர்வையிங்:- 
பிவளன் வைபிள் சர்வையிங்-ல் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள்:- 

பிவளன் வைபிள் – பிவளன் வைபிள்-ல் பயன்படுத்தும் கருவிகள் மற்றும் பாகங்களின் தபயர் – பிவளன் 
வைபிள் சர்வையிங்-ல் பயன்படுத்தப்படும் உபகைைங்கள் மற்றும் பாகங்களின் அவமப்பு – பிவளன் 
வைபிளில் தசன்ட்ைரிங் மற்றும் ஓரியன்வைசன் – பிவளன் வைபிளிங் முவற. 

அலகு-6: தலைலிங்:- 
தலைலிங் ைவககள்:- 

தலைலிங்-யின் பல்வைறு ைவககள் – சிம்பிள் தலைலிங் – வைறுபட்ை தலைலிங் – குவறக்கப்பட்ை 
மட்ைத்தின் புள்ளிகள் முடிவுகள். 

அலகு-7: சாவல தபாறியியல் I:- 
சாவல தபாறியியல் அறிமுகம்:- 

சாவல – தநடுஞ்சாவல தபாறியியல் -  சாவலயின் வதவை மற்றும் தன்வமகள். 
சாவல தபாறியியலில் பயன்படுத்தப்படும் ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள்:- 

வைாட்ைல்ஸ்வைசன் நன்வமகள்- சாவல தபாறியியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வைறு 
ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள்- சாவலயின் பல்வைறு நன்வமகள். 

சாவல நிைல்படுத்துதலின் வநாக்கம்:- 
 

சாவல நிைல்படுத்துதல் – தநடுஞ்சாவல சீைவமக்க வதவையான பல்வைறு தன்வமகள்- சாவல 
நிைல்படுத்துதலுக்குத் வதவைப்படும் சர்வைைவககள். 

சாவலயின் முக்கிய ைவகபாடுகள்:- 
 

சாவலயின் தைவ்வைறு ைவகப்பாடுகள். 
அலகு-8: சாவல தபாறியியல் II:- 

 

சாவல மார்ஜின்– சாவல மார்ஜின்வபாது பயன்படுத்தும் வைாட்ைல்ஸ்வைசன் கூறுகள். 
 

வகம்பர்,  சூப்பர் எலிவைசன், வசட்டிஸ்ைன்ஸ் மற்றும் கிவைடியன்ட்:-  
 

வகம்பர் - சூப்பர்எலிவைசன்,  வசட்டிஸ்ைன்ஸ் மற்றும் எக்ஸ்பிைஸ் கிவைடியன்ட். 
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அலகு-9: வைாட்ைல் ஸ்வைசன்:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசன் அறிமுகம்:- 

வைாட்ைல் ஸ்வைசன் அறிமுகம் – மைபுசார்ந்த உபகைைத்திலிருந்து வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் 
பரிமாைம் –  வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் பலன்கள் மற்றும் உபவயாகங்கள். 

வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் ைவககள்:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் நன்வமகள் மற்றும்தீவமகள் – வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் ைவககள் – 
வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் உபவயாகிக்கும் வபாது கைனிக்க வைண்டிய உத்திகள். 

வைாட்ைல்ஸ்வைசன் உைன் அளவுகள்:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசன் நிலஅளவிற்கு வதவையான சாதனங்கள் – வைாட்ைல் ஸ்வைசன் உைன் 
அளவு எடுக்கும் தசய்முவறகள். 

வைாட்ைல் ஸ்வைசனின்தன்வமகள் மற்றும் காைணிகள்:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் காைணிகள் – வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் தன்வமகள். 

இ.டி.எம்-ன்தகாள்வக, தசட்டிங்கிற்கு வதவையான வைவல மற்றும் அளவுகள்:- 
இ.டி.எம் ைவையவற - இ.டி.எம்-ன் தகாள்வககள் – இ.டி.எம்.-ன் காைணிகள். 

வைாட்ைல் ஸ்வைசனின்தசட்டிங் மற்றும் அளவுகள்:- 
தூைத்வத அளவிடுதல் – வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் வநாக்கங்கள் – வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் ைவககள். 

வைாட்ைல் ஸ்வைசன் ஃப்ரிசம் கருவிபிவழ தசயல்பாடு:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் ஃபிரிசம்கள் – இ.டி.எம்-யில் உள்ள பிவழக்கான ைழிகள் – இ.டி.எம்.-ன் 
உபகைை தசயலாக்கம்  – இ.டி.எம்-யின் உபவயாகம். 

எலக்ட்ைானிக் காட்சிப்படுத்துதல் மற்றும் வைட்ைாப திவுதசய்தல்:- 
எலக்ட்ைானிக் வைட்ைா பதிவு – ஃபீல்டு கணினி – பதிவு மாடூல்கள் – உள் தமமரிகள். 

தசவ்ைக மற்றும் வபாலார்வகா- ஆர்டிவனட் சிஸ்ைம்:- 
தசவ்ைக மற்றும் வபாலார்வகா-ஆர்டிவனட் பைத்தின் விளக்கம். 

அலகு-10: குவளாபல் தபாசிசனிங் சிஸ்ைம்:- 
ஜி.பி.எஸ் அறிமுகம்:- 

ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிவைந்த அவமப்பு – புவியியல் அட்சவைவக மற்றும் தீர்க்கவைவக – ஜி.பி.எஸ் 
உபகைைங்கள். 

தசயற்வகக்வகாள் மற்றும் மைபு ைழி புவிசார் அவமப்பு:- 
தசயற்வகக்வகாள் அவமப்பு – புவிசார் அவமப்பு. 

ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிவைந்த அவமப்பு மற்றும் ஜி.பி.எஸ் சிஸ்ைத்தின் கூறு, அவமப்பு:- 
ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிவைந்த அவமப்பு – புவியியல் அட்சவைவக மற்றும் தீர்க்கவைவக – வைாட்ைல் 
ஸ்வைசன், ஜி.பி.எஸ் ரிசீைர் கூறுகள். 

ஜி.பி.எஸ் பிரிவு:- 
ஜி.பி.எஸ் பிரிவு 

ஜி.பி.எஸ் தசயலாக்கத்தின் தகாள்வககள்  மற்றும் ஜி.பி.எஸ் உைன் நிலஅளவை தசய்தல்:- 
ஜி.பி.எஸ் தசயலாக்க தகாள்வககள் - ஜி.பி.எஸ் வமம்பாட்டில் டிைான்ஸிட் பணி. 

ததாவல உைர்வு:- 
ததாவல உைர்வு – ஜி.பி.எஸ், ஜி.ஐ.எஸ். மற்றும் வைாட்ைல் ஸ்வைசன் உள்ள வைறுபாடு. 

ஜி.பி.எஸ் சிக்னல் குறியீடு – ஜி.பி.எஸ்.  சார்பு:- 
டிஜிைல் சிக்னல் அறிமுகம் – வைட்ைா வகயகப்படுத்துதல் அவமப்பு – சிக்னல் தசயல்முவற -  
குறியீடு மற்றும் சார்பு. 
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தாள்-II 
பகுதி-அ 

கட்டாயத் தமிழ் சமாழித் தகுதித் நதர்விற்கான பாடத்திட்டம் 
(சகாள்குறி வினாவிற்கான தரலப்புகள் ) 

பத்தாம் வகுப்பு தரம் 

1. பிரித்சதழுதுதல் / நெர்த்சதழுதுதல். 
2. எதிர்ச் சொல்ரல எடுத்சதழுதுதல். 
3. சபாருந்தாச் சொல்ரலக் கண்டறிதல். 
4. பிரழ திருத்தம் (i) ெந்திப்பிரழரய நீக்குதல் (ii) மரபுப்பிரழகள், வழுவுச் 

சொற்கரள நீக்குதல் / பிறசமாழிச் சொற்கரள நீக்குதல். 
5. ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச்சொல்ரல அறிதல். 
6. ஒலி மற்றும் சபாருள் நவறுபாடறிந்து ெரியான சபாருரளயறிதல். 
7. ஒரு சபாருள்தரும் பலசொற்கள். 
8. நவர்ச்சொல்ரலத் நதர்வு செய்தல். 
9. நவர்ச்சொல்ரலக் சகாடுத்து / விரனமுற்று, விரனசயச்ெம், 

விரனயாலரையும் சபயர், சதாழிற் சபயரர / உருவாக்கல். 
10. அகரவரிரெப்படி சொற்கரள சீர்செய்தல். 
11. சொற்கரள ஒழுங்குப்படுத்தி சொற்சறாடராக்குதல். 
12. இருவிரனகளின் சபாருள் நவறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குவிந்து-குவித்து 
13. விரடக்நகற்ற வினாரவத் நதர்ந்சதடுத்தல். 
14. எவ்வரக வாக்கியம் எனக் கண்சடழுதுதல் - தன்விரன, பிறவிரன, 

செய்விரன, செயப்பாட்டு விரன வாக்கியங்கரளக்  கண்சடழுதுதல். 
15. உவரமயால் விளக்கப் சபறும் சபாருத்தமான சபாருரளத் 

நதர்ந்சதழுதுதல் 
16. அலுவல் ொர்ந்த சொற்கள் (கரலச்சொல்) 
17. விரட வரககள். 
18. பிறசமாழிச் சொற்களுக்கு இரையான தமிழ்ச் சொற்கரளக் கண்டறிதல் 

(எ.கா.) நகால்டுபிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 
19. ஊர்ப்சபயர்களின் மரூஉரவ எழுதுக (எ.கா.) தஞ்ொவூர் – தஞ்ரெ 
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20 நிறுத்தற்குறிகரள அறிதல். 
21. நபச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்கு (வாரான் – வருகிறான்). 
22. சொற்கரள இரைத்து புதியசொல் உருவாக்கல். 
23. சபாருத்தமான காலம் அரமத்தல் 

 (இறந்த காலம், நிகழ் காலம், எதிர் காலம்). 
24. ெரியான வினாச்சொல்ரலத் நதர்ந்சதடு. 
25. ெரியான இரைப்புச்சொல் 

(எனநவ, ஏசனனில், ஆரகயால், அதனால், அதுநபால). 
26. அரடப்புக்குள் உள்ள சொல்ரலத் தகுந்த இடத்தில் நெர்க்க. 
27. இருசபாருள் தருக. 
28. குறில் – சேடில் மாற்றம், சபாருள் நவறுபாடு. 
29. கூற்று, காரைம் – ெரியா? தவறா? 
30. கரலச் சொற்கரளஅறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence – செயற்ரக நுண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கணினி 

31. சபாருத்தமான சபாருரளத் சதரிவுசெய்தல் 
32. சொற்களின் கூட்டுப் சபயர்கள் (எ.கா.) புல் –புற்கள் 
33. ெரியான சதாடரரத் நதர்ந்சதடுத்தல் 
34. பிரழதிருத்துதல் (ஒரு-ஓர்) 
35. சொல் – சபாருள் – சபாருத்துக 
36. ஒருரம-பன்ரம பிரழ 
37. பத்தியிலிருந்து வினாவிற்கான ெரியான விரடரயத் நதர்ந்சதடு. 
 

****** 
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Code No.003  

தாள்-II 
பகுதி - ஆ 

சபாது அறிவு 
(  வமல்நிவலக் கல்வி / ததாழிற்பயிற்சி/ பட்ையப் படிப்புத் தைம்) 

(சகாள்குறி வினா வரகக்கான தரலப்புகள்) 
1. சபாது அறிவியல் 

i. நபரண்டத்தின் இயல்பு – இயற்பியல் அளவுகளின் அளவீடுகள் – இயக்கவியலில் சபாது 
அறிவியல் விதிகள் – விரெ,  அழுத்தம் மற்றும் ஆற்றல் – அன்றாட வாழ்வில் இயந்திரவியல்,  
மின்னியல் , காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, சவப்பம் மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியலின் அடிப்பரட 
நகாட்பாடுகளும் அதன் பயன்பாடுகளும். 

ii. தனிமங்களும் நெர்மங்களும், அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், சபட்நராலிய சபாருட்கள், 
உரங்கள்,  பூச்சிக்சகால்லிகள்,  உநலாகவியல் மற்றும் உைவில் கலப்படம். 

iii. உயிரியலின் முக்கிய நகாட்பாடுகள், உயிரினங்களின் வரகப்பாடு, பரிைாமம், மரபியல், 
உடலியல், ஊட்டச்ெத்து, உடல்ேலம் மற்றும் சுகாதாரம், மனித                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
நோய்கள். 

iv. சுற்றுப்புறச் சூழல் அறிவியல். 
 

                 
2. 

ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

i. அண்ரம நிகழ்வுகளின் சதாகுப்பு – நதசியச் சின்னங்கள் – மாநிலங்கள் குறித்த விவரங்கள் – 
செய்திகளில் இடம்சபற்ற சிறந்த ஆளுரமகளும் இடங்களும் – விரளயாட்டு –நூல்களும் 
ஆசிரியர்களும். 

ii. ேலன்ொர் அரசுத் திட்டங்கள்–தமிழ்ோடு மற்றும் இந்தியாவின் அரசியல் கட்சிகளும் மற்றும் 
ஆட்சியல் முரறகளும். 

iii. அறிவியல் மற்றும் சதாழில் நுட்பத்தில் அண்ரமக்கால கண்டுபிடிப்புகள்–புவியியல் 
அரடயாளங்கள் –  தற்நபாரதய ெமூக சபாருளாதார பிரச்சிரனகள். 

 

3. புவியியல் 

i. புவி அரமவிடம் – இயற்ரக அரமவுகள் – பருவமரழ, மரழப்சபாழிவு,  வானிரல மற்றும் 
காலநிரல – நீர்வளங்கள் – ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்ரக வளங்கள் – காடு 
மற்றும் வன உயிரினங்கள் – நவளாண் முரறகள். 

ii. நபாக்குவரத்து –  தகவல் சதாடர்பு. 

iii. தமிழ்ோடு மற்றும் இந்தியாவில் மக்கள் சதாரக அடர்த்தி மற்றும் பரவல். 

iv. நபரிடர்  –   நபரிடர் நமலாண்ரம   –   சுற்றுச்சூழல்  –   பருவநிரல மாற்றம். 
 

4. இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு 

i. சிந்து ெமசவளி ோகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள்,  முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் 
– சதன்இந்திய வரலாறு. 

ii. இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், நவற்றுரமயில்ஒற்றுரம – இனம்,  சமாழி, வழக்காறு. 
iii. இந்தியா ஒரு மதச்ொர்பற்ற ோடு. 
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5. இந்திய ஆட்சியியல் 
i. இந்திய அரசியலரமப்பு – அரசியலரமப்பின் முகவுரர – அரசியலரமப்பின் முக்கிய கூறுகள்– 

ஒன்றியம்,   மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிநரதெங்கள். 

ii. குடியுரிரம, அடிப்பரட உரிரமகள், அடிப்பரடக் கடரமகள், அரசின் சேறிமுரறக் 
நகாட்பாடுகள். 

iii. ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய ோடாளுமன்றம் –  மாநில நிர்வாகம், மாநில ெட்டமன்றம் – 
உள்ளாட்சி அரமப்புகள்,  பஞ்ொயத்துராஜ். 

iv. கூட்டாட்சியின் அடிப்பரடத் தன்ரமகள்: மத்திய –மாநில உறவுகள். 

v. நதர்தல் – இந்திய நீதிஅரமப்புகள்  – ெட்டத்தின் ஆட்சி. 

vi. சபாதுவாழ்வில் ஊழல் – ஊழல்தடுப்பு ேடவடிக்ரககள் – நலாக்பால் மற்றும் நலாக்ஆயுக்தா – 
தகவல் அறியும் உரிரம  –  சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் – நுகர்நவார் பாதுகாப்பு 
அரமப்புகள் – மனித உரிரமகள் ொெனம். 

 

6. இந்தியப்சபாருளாதாரம் 

i. இந்தியப் சபாருளாதாரத்தின் இயல்புகள்– ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு–
திட்டக்குழு மற்றும் நிதிஆநயாக். 

ii. வருவாய் ஆதாரங்கள் – இந்திய ரிெர்வ் வங்கி – நிதி ஆரையம்   –மத்திய மாநில 
அரசுகளுக்கிரடநயயான நிதிப்பகிர்வு – ெரக்கு மற்றும் நெரவவரி. 

iii. சபாருளாதார நபாக்குகள் – நவரலவாய்ப்பு உருவாக்கம், நிலச்சீர்திருத்தங்கள்மற்றும் 
நவளாண்ரம – நவளாண்ரமயில் அறிவியல் சதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – 
சதாழில்வளர்ச்சி – ஊரக ேலன்ொர் திட்டங்கள் – ெமூகப் பிரச்சிரனகள் – மக்கள் சதாரக, 
கல்வி, ேலவாழ்வு, நவரலவாய்ப்பு,  வறுரம. 

 

7. இந்திய நதசிய இயக்கம் 

i. நதசிய மறுமலர்ச்சி – ஆங்கிநலயர் ஆட்சிக்கு எதிரான சதாடக்ககால எழுச்சிகள் – இந்திய 
நதசிய காங்கிரஸ் – தரலவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்நபத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், 
வ.உ.சிதம்பரனார், தந்வத தபரியார், ஜவஹர்லால்நேரு,  ைவீந்திைநாத்  தாகூர்,  காமைாசர் 
,மகாத்மாகாந்தி, சமௌலானா அபுல்கலாம் ஆொத்,  இராஜாஜி, சுபாஷ்ெந்திரநபாஸ், 
முத்துசலட்சுமி அம்ரமயார்,  மூவலூர் இராமாமிர்தம் மற்றும் பல நதெத் தரலவர்கள். 

ii. தமிழ்ோட்டு விடுதரலப் நபாராட்டத்தின் பல்நவறு நிரலகள் மற்றும் இயக்கங்கள். 
 

8. தமிழ்ோட்டின் வரலாறு,  பண்பாடு, மரபு மற்றும் ெமூக – அரசியல் இயக்கங்கள் 

i. தமிழ் ெமுதாய வரலாறு அது சதாடர்பான சதால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், ெங்ககாலம் முதல் 
இக்காலம் வரரயிலான தமிழ் இலக்கியம். 

 ii.திருக்குறள்: 

(அ) மதச்ொர்பற்ற தனித் தன்ரமயுள்ள இலக்கியம். 
(ஆ) அன்றாட வாழ்வியநலாடு சதாடர்புத்தன்ரம. 
(இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம். 
(ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – ெமத்துவம், மனிதநேயம் முதலானரவ. 
(உ) ெமூக அரசியல் சபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் சபாருத்தப்பாடு. 
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(ஊ) திருக்குறளின் தத்துவக் நகாட்பாடுகள். 
iii.விடுதரலப் நபாராட்டத்தில் தமிழ்ோட்டின் பங்கு – ஆங்கிநலயருக்கு  எதிரான சதாடக்ககால 

கிளர்ச்சிகள் – விடுதரலப் நபாராட்டத்தில் சபண்களின் பங்கு. 
iv.தமிழ்ோட்டின் பல்நவறு சீர்திருத்தவாதிகள், சீர்திருத்த இயக்கங்கள் மற்றும் மாற்றங்கள். 
 

9. தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் 

i. ெமூக நீதியும் ெமூக ேல்லிைக்கமும் ெமூகப் சபாருளாதார நமம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள். 

ii. தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் ேலவாழ்வு முரறரமகள். 

iii. தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் சபாருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும்.  

 

10
. 

திறனறிவும் மனக்கைக்கு நுண்ைறிவும் (APTITUDE & MENTAL ABILITY) 

i. சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்சபரு சபாதுக்காரணி – மீச்சிறு சபாதுமடங்கு 
ii. விகிதம் மற்றும் விகிதாச்ொரம். 

iii. தனிவட்டி – கூட்டுவட்டி– பரப்பு –சகாள்ளளவு– காலம் மற்றும் நவரல. 
iv. தருக்கக் காரைவியல் –  புதிர்கள் –  பகரட –  காட்சிக் காரைவியல் – எண் எழுத்துக் 

காரைவியல் – எண்வரிரெ. 

********* 
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பிற்சேரக்்கக-III 
 
 

CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY 
A SINGLE MEDICAL OFFICER 

THE CIVIL MEDICAL BOARD 

 

Signature of Candidate________________________________________ 

 

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

/ Selvi _______________________________________ aCandidate ____________ for 

employmentunder the Government as __________ in the 

__________________________________ Office in the 

_________________________________________________ Department and whose 

signature is given above and cannot discover that he/she has anydisease, communicable or 

otherwise, constitutional affliction or bodily infirmity/exceptthat his/her weight is in excess 

of/below the standard prescribed, or except 

 

I/We do notconsider this a disqualification of the employment he/she seeks. 

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

appearanceabout ___ / ___ years. 

 

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

 

 

Chest measurement inInches 

On full Inspiration 

On full expiration 

Difference expansion 

 

Height in ft.  

Weight in kg. 

Cardio–Vascular System 

Respiratory System 

His/Her vision is normal 

Hypermetropic/                Myopic/                       Astigmatic/ 

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

Hearing is normal / defective (much or slight)  

Urine-Does chemical examination show  

(i) Albumen  (ii) SugarState 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 speciallydirected 

to the warning contained in the notebelow:- 

 

1. State your name in full: 

 

2. State your age and birth place: 

 

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

or any other fever, enlargement or suppuration of 

glands spitting of blood, asthma, inflammation of  

lungs, heart disease, fainting attacks, rheumatism, 

appendicitis?  

OR  

    (b) any other disease or accident requiring confinement 

to bed and medical or surgical treatment? 

 

4. When, where your last vaccinated 

 

5. Have you or any of your near relations been  

afflicted with consumption, serefula gout, 

asthma, fits, epilepsy or insanity? 

 

6. Have you suffered from any form of nervousness 

due to over work or any other cause? 

 

7. Furnish the following particulars concerning your family:  

 

Father's age, if living 

and state of health 

Father's age at 

death 

and cause of death 

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. 
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பிற்சேரக்்கக–IV 
List of Documents to be uploaded (Not less than 200KB in PDF)(single 

or multiple page in 200 KB in PDF) 
 

1. SSLC Mark Sheet 

2. HSC Mark Sheet 

 

 

3. 

Educational Qualification (Provisional Certificate / Degree Certificate / 

Consolidated Mark Sheet) 

a. National Trade Certificate 

b. Diploma Certificate 

c. U.G. Degree in Engineering 

d. P.G. Degree in Engineering 

Note:  

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

/ Diploma falls after the date of notification (i.e 04.04.2022) candidates should 

upload evidence for having acquired the prescribed qualification on or before the 

date of Notification, failing which their applications will be rejected.  

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

5. PSTM Certificate upto prescribed entire qualification (if applicable) 

6. Community Certificate 

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

Book (if applicable) 

8. Experience Certificate (if applicable) 

9. Destitute Widow Certificate (if applicable) 

10. Ex-Servicemen Certificate (if applicable) 

11. Transgender ID Card with Gender (if applicable) 

12. Gazetted copy for name change (if applicable) 

13. 
No Objection Certificate (if applicable should be uploaded/produced when called 

for) 

14. 
Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of 

pending cases for Criminal cases registered (if applicable) 

15. Other Documents (if any) 

 
For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants” 
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பிற்சேரக்்கக–V 
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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பிற்சேரக்்கக–VI 
சதரிவு முரற குறித்த உத்நதெ கால அட்டவரை  

 

வ.எண் நிகழ்வு கால வரிரெ 

1. 
இவையைழி  விண்ைப்பிக்க/ 
விண்ைப்பத்திலுள்ள விைைங்கவளத் 
திருத்த / கட்ைைம் தசலுத்த இறுதி நாள் 

27.08.2022 

2. இவையைழி விண்ைப்பத்வத திருத்தம் 
தசய்ைதற்கான காலம் 

01.09.2022 நள்ளிைவு 12.01  
மணி முதல் 03.09.2022 இைவு 

11.59 மணி ைவை 

3. சான்றிதழ்கவள பதிவைற்றம் தசய்ய/ மாற்ற/ 
மீள்பதிவைற்றம் தசய்ய இறுதி நாள் 24.10.2022 

4. எழுத்துத் நதர்வு முடிவு சவளியீடு டிசம்பர் 2022 
5. கலந்தாய்வு ஜனைரி 2023 

 

 
தசயலாளர் 

  

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 


