தமிழ் நாடு சீருடைப் பணியாளர் ததர்வு வாரியம், சசன்டை – 08.
இரண்ைாம் நிடைக் காவைர் (ஆயுதப்படை மற்றும் தமிழ்நாடு சிறப்புக்
காவல்படை), இரண்ைாம் நிடை சிடறக் காவைர் மற்றும்
தீயடணப்பாளர் பதவிகளுக்காை சபாதுத் ததர்வு - 2022

அறிவிக்கை எண் – 02 / 2022
1.

நாள்: 30.06.2022

:
தமிழ் நாடு சீ ருகைப் பணியாளர் ததர்வு வாரியம், இரண்ைாம் நிகைக் ைாவைர் (ஆயுதப்பகை மற்றும்
தமிழ்நாடு சிறப்புக் ைாவ

பகை), இரண்ைாம் நிகை சிகறக் ைாவைர் மற்றும் தீயகணப்பாளர் பதவிைளுக்ைான

தநரடி ததர்வு-2022-க்கு (இந்திய குடியுரிகம உகையவர்ைள் மட்டும்) விண்ணப்பதாரர்ைளிைமிருந்து, இகணய வழி
விண்ணப்பங்ைகள (On-line Application) வரதவற்ைிறது.

ஊதிய விைிதம் ரூ.18,200 – 67,100.

இத்ததர்வுக்காை முக்கிய நாட்கள்

2.

i.

அறிவிக்கை நாள்

ii.

இகணய வழி விண்ணப்பம் சமர்பிப்பதற்ைான

நாள்

07.07.2022

iii.

இகணய வழி விண்ணப்பம் சமர்பிப்பதற்ைான ைகைசி நாள்

15.08.2022

iv

எழுத்துத் ததர்வுைள் நகைபபறும் நாள்

30.06.2022

காைிப்பணியிைங்கள் : 3,552

துடற

சபாது /

பதவி
இரண்ைாம் நிகைக் ைாவைர்

ைாவல்துகற

(மாவட்ை / மாநைர ஆயுதப்பகை)
இரண்ைாம் நிகைக் ைாவைர்
(தமிழ்நாடு சிறப்புக் ைாவல் பகை)

சிகற மற்றும் சீ ர்திருத்தத்
துகற

இரண்ைாம் நிகை சிகறக் ைாவைர்

தீயகணப்பு மற்றும்
மீ ட்புப் பணிைள் துகற

தீயகணப்பாளர்

சமாத்தம்

1

ஆண்கள்

சபண்கள்

சமாத்தம்

1,526

654

2,180

1,091

--

1,091

153

8

161

120

--

120

2,890

662

3,552

3. சிறப்பு ஒதுக்கீ டுகள்:
சமாத்த
ஒதுக்கீ ட் டு

காைிப்பணியிைங்களில்

விவரம்

ஒதுக்கீ ட் டு சதவதம்
ீ

தகுதிகள்

16

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ை

விகளயாட்டு

10%

விகளயாட்டுப்

தபாட்டிைளில்

ய

/

ம் சார்பாை மற்றும் பல்ைகைக்ைழைங்ைளுக்கு இகைதயயான
விகளயாட்டுப் தபாட்டிைளில் தமிழை பல்ைகைக்ைழைங்ைள் சார்பாை
பங்கு பபற்றவர்ைள்.
இராணுவப்

5%

முன்னாள்

பணியிைிருந்து

மூன்றாண்டுைள்
பபறப்படும்

இராணுவத்தினர்

நிகறவு

ைகைசித்

விடுவிக்ைப்பட்ை

பசய்யாதவர்ைள்

தததிக்குப்

பின்னர்

தததியில்

இருந்து

மற்றும்

விண்ணப்பம்

ஓராண்டு

ைாைத்திற்குள்

ஓய்வு பபறவுள்ளவர்ைள்.
வருவாய் தைாட்ை அலுவைர் (RDO) /சார் ஆட்சியர் (Sub-Collector) /

ஆதரவற்ற

3%

விதகவைள்

உதவி ஆட்சியர் (Assistant

Collector) அவர்ைளிைமிருந்து சான்றிதழ்

பபற்ற ஆதரவற்ற விதகவைள்.

குறிப்பு:

i.

சிறப்பு

ஒதுக்ைீ ட் டில்

ைாைிப்பணியிைங்ைள்,

ததர்வு
பபாது

பசய்திை

தகுதி

ஒதுக்ைீ ட்டிற்கு

வாய்ந்த
மாற்றம்

விண்ணப்பதாரர்ைள்
பசய்யப்பட்டு

வகுப்பு

இல்ைாவிடில்,

அந்தக்

வாரியாைத்

ததர்வு

பசய்யப்படுவார்ைள்.

ii.

ஒவ்பவாரு

சிறப்பு

ஒதுக்ைீ ட் டிலும், தற்தபாது

நகைமுகறயிலுள்ள

அரசு

விதிைளின்

அடிப்பகையில்

வகுப்பு வாரி இை ஒதுக்ைீ டு பின்பற்றப்படும்.

4. தமிழ் வழியில் பயின்றவர்களுக்காை முன்னுரிடம (PSTM) :
பமாத்த ைாைிப் பணியிைங்ைளில் 20% பணியிைங்ைள், முதைாம் வகுப்பிைிருந்து பத்தாம் வகுப்பு வகர தமிழ்

பமாழிகய

பயிற்று

பமாழியாைக்

பைாண்டு

நிகையிலும் 20% முன்னுரிகம

பயின்றிருக்கும்

விண்ணப்பதாரர்ைளுக்கு

ததர்வின்

ஒவ்பவாரு

.

5. வயது :
அகனத்துப் பதவிைளுக்கும் விண்ணப்பிப்தபாருக்ைான வயது வரம்பு:

i

பபாதுப் பிரிவினிர் (OC)

01.07.2022 அன்று, 18 வயது நிகறவுற்றவராைவும், 26
வயதிற்கு தமற்பைாதவராைவும் இருக்ை தவண்டும்.

(01.07.1996-ைிருந்து
தவண்டும்).

ii.

பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினர் (BC) /
பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினர்
(இஸ்ைாமியர் BC(M)) / மிைவும்
பிற்படுத்தப்பட்ை
வகுப்பினர் மற்றும் சீ ர்மரபினர் (MBC/DNC)

01.07.2004-க்குள்

பிறந்திருக்ை

01.07.2022 அன்று, 18 வயது நிகறவுற்றவராைவும், 28
வயதிற்கு தமற்பைாதவராைவும் இருக்ை தவண்டும்.

(01.07.1994-ைிருந்து
தவண்டும்).
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01.07.2004-க்குள்

பிறந்திருக்ை

iii.

ஆதிதிராவிைர் (SC) /
ஆதிதிராவிைர் (அருந்ததியர் SC(A)) /
பழங்குடியினர் (ST)

01.07.2022 அன்று, 18 வயது நிகறவுற்றவராைவும், 31
வயதிற்கு தமற்பைாதவராைவும் இருக்ை தவண்டும்.

(01.07.1991-ைிருந்து
தவண்டும்).

iv.

வயதிற்கு தமற்பைாதவராைவும் இருக்ை தவண்டும்.

(01.07.1991-ைிருந்து
தவண்டும்).

v.

vi.

முன்னாள்

இராணுவத்தினர்
விண்ணப்பம்

தததிக்குப்

ைாைத்திற்குள்

பிறந்திருக்ை

வயதிற்கு தமற்பைாதவராைவும் இருக்ை தவண்டும்.
தவண்டும்).

ைகைசித்

01.07.2004-க்குள்

01.07.2022 அன்று, 18 வயது நிகறவுற்றவராைவும், 37
(01.07.1985-ைிருந்து

இத்ததர்விற்கு

பிறந்திருக்ை

01.07.2022 அன்று, 18 வயது நிகறவுற்றவராைவும், 31

மூன்றாம் பாைினத்தவர்

ஆதரவற்ற விதகவைள்

01.07.2004-க்குள்

பின்னர்

மற்றும்
பபறப்படும்
ஓராண்டு

ஓய்வுபபறவுள்ள

இராணுவத்தினர்

01.07.2022

அன்று,

இருக்ை தவண்டும்.

(01.07.1975-ைிருந்து
தவண்டும்).

01.07.2004-க்குள்
47

வயதிற்கு

01.07.2004-க்குள்

பிறந்திருக்ை
தமற்பைாதவராை
பிறந்திருக்ை

6. கல்வித் தகுதி :
10-ம் வகுப்பு ததர்ச்சி சபற்றிருக்க தவண்டும்.

7. இைஒதுக்கீ டு :
வகுப்பு வாரி இைஒதுக்கீ டு நடைமுடறயில் உள்ள விதிகளின்படி பின்பற்றப்படும். தமிழ்நாடு அரசால்
வழங்கப்பட்ை சாதிச் சான்றிதழ் சபற்றவர்கள் மட்டுதம வகுப்புவாரி ஒதுக்கீ ட் டில் பரிசிலீக்கப்படுவார்கள்.
பபாதுப் பிரிவினர் (OC)

31%

பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினர் (BC)

26.5%

பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினர் (இஸ்ைாமியர்) (BC(M))

3.5%

மிைவும் பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினர் மற்றும் சீ ர்மரபினர் (MBC/DNC)

20%

ஆதிதிராவிைர் (SC)

15%

ஆதிதிராவிைர் (அருந்ததியர்) (SC(A))

3%

பழங்குடியினர் (ST)

1%

8. பதவி விருப்ப முன்னுரிடம :
முழுகமயான விவரங்ைள் தைவல் சிற்தறட்டில் பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன.
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9. ததர்வு நிடைகள் :
வ,எண்

ததர்வு நிடைகள்

விவரம்
பிரிவு – I தமிழ் பமாழித் தகுதித் ததர்வு : 80 மதிப்பபண்ைள் (பைாள்குறிவகை)

a.

எழுத்துத் ததர்வு

b.

உைற்கூறு அளத்தல்

உைற்கூறு அளத்தல் மற்றும் உைற்தகுதித் ததர்வு ஆைியன தகுதித் ததர்வுைள்

c.

உைற்தகுதித் ததர்வு

மட்டுதம.

d.

உைல்திறன் தபாட்டிைள்

உைற்திறன் தபாட்டிைளுக்ைான அதிைபட்ச மதிப்பபண்ைள் – 24.

: 70 மதிப்பபண்ைள் (பைாள்குறிவகை)

பிரிவு – II முதன்கம எழுத்துத் ததர்வு

ய

.

.
சிறப்பு மதிப்பபண்ைள்

e.

ததசிய

மாணவர்

பகை,

நாட்டு

நைப்

பணித்

திட்ைம்

மற்றும்

விகளயாட்டு

தபாைடிைள் ஆைியனவற்றிக்கு தைா 2 மதிப்பபண்ைள்.
அதிைபட்சம் 6 மதிப்பபண்ைள்.
சமாத்தம்

100 மதிப்பபண்ைள்

தமிழ் பமாழித் தகுதித் ததர்வில் குகறந்தபட்சம் 32 மதிப்பபண்ைள் (40%) பபற்ற விண்ணப்பதாரர்ைளுகைய,

முதன்கம எழுத்துத் ததர்வின் OMR விகைத்தாள்ைள் மட்டுதம மதிப்பீடு பசய்யப்படும்.

முதன்கம எழுத்துத் ததர்வில் தகுதி மதிப்பபண்ணாை குகறந்தபட்சம் 25 மதிப்பபண்ைள் (35%) பபற தவண்டும்.

விண்ணப்பதாரர்ைளின்

அதிைபட்ச

மதிப்பபண்ைள்

அடிப்பகையில்

அடுத்த

ைட்ைத்

ததர்வான

அசல்

சான்றிதழ்ைள்

சரிபார்த்தல், உைற்கூறு அளத்தல், உைற்தகுதித் ததர்வு மற்றும் உைற்திறன் தபாட்டிைளுக்கு பமாத்தக் ைாைிப்பணியிை
எண்ணிக்கையில் 1 : 5

என்ற விைிதாச்சாரப்படி அகழக்ைப்படுவார்ைள்.

10. எழுத்துத் ததர்வு டமயம் :
எழுத்துத்

ததர்வுக்ைான

ததர்வுக்கூை

சீ ட்டில்

எழுத்துத்

ததர்வு

கமய

விவரம்

பதரிவிக்ைப்படும்.

இவ்வாரியத்திற்கு எழுத்துத் ததர்வுக்ைான கமயங்ைளின் எண்ணிக்கைகய கூட்ைவும், குகறக்ைவும் அல்ைது ஒரு
விண்ணப்பதாரகர

தவறு

கமயத்திற்கு

நிர்வாை

ைாரணத்தினால்

ததர்வுகூை சீ ட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள ததர்வு கமயத்தில்

மாற்றவும்

உரிகம

உண்டு.

விண்ணப்பதாரர்

மட்டுதம ததர்வு எழுத தவண்டும்.

11. ததர்வுக்கட்ைணம் :
ரூ.250/அட்கை /

UPI

ததர்வுக் ைட்ைணத்கத இகணயதள வழி (இகணயதள வங்ைி / வங்ைி ைைன் அட்கை / வங்ைி பற்று
) மற்றும் இகணயமில்ைா வழியில்.

SBI

ய

பசலுத்துச் சீ ட்டு மூைமும் பசலுத்தைாம்.

12. இடணயவழி விண்ணப்பம் :
விண்ணப்பதாரர்ைள் இவ்வாரியத்தின் இகணயதளமான
தவண்டும்.
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ஏகனய இதர வழிைளில் விண்ணப்பித்தால் அவ்விண்ணப்பம் நிராைரிக்ைப்படும்.

ததர்வுக்கூை சீ ட்

இகணயதளத்திைிருந்து பதிவிறக்ைம் பசயதுபைாள்ளைாம்.

அனுப்பப்பை மாட்ைாது.

4

மட்டுதம விண்ணப்பிக்ை
எழுத்துத் ததர்வுக்ைான

தபால் மூைமாை ததர்வுக்கூை சீ ட்டு

13. தற்காைிகத் ததர்வு :
விண்ணப்பதாரர்ைள் எழுத்து ததர்வு, உைல்திறன் ததர்வு மற்றும் சிறப்பு மதிப்பபண்
பமாத்த

உயர்ந்தபட்ச

முன்னுரிகமப்படியும்.

மதிப்பபண்ைளின்

அடிப்பகையிலும்,

விண்ணப்பதாரர்ைள்

ஆைியவற்றில் பபற்ற

பதரிவித்துள்ள

பதவி

விருப்ப

ைாைிப்பணியிைங்ைளுக்கு ஏற்ப வகுப்பு வாரி விைிதாச்சார அடிப்பகையில், வகுப்பு வாரி சுழற்சி

முகறயிலும் மாவட்ை / மாநைர ஆயுதப்பகை அல்ைது தமிழ்நாடு சிறப்புக் ைாவல் பகை அல்ைது இரண்ைாம் நிகை
சிகறக் ைாவைர் அல்ைது தீயகணப்பாளர் பதவிக்கு தற்ைாைிைமாைத் ததர்வு பசய்யப்படுவார்ைள்.

14.மருத்துவப் பரிதசாதடை, முந்டதய குற்ற நைவடிக்டககள் & குணநைன்கள் குறித்
இரண்ைாம்
இரண்ைாம்

நிகைக்

நிகை

ைாவைர் (மாவட்ை / மாநைர

சிகறக்

பசய்யப்படுபவர்ைள், மருத்துவப்
குறித்த

15.

ைாவைர்

மற்றும்

விசாரடண :

ஆயுதப்பகை மற்றும் தமிழ் நாடு சிறப்புக் ைாவல் பகை),
தீயகணப்பாளர்

பரிதசாதகனக்கும்,

பதவிைளுக்கு

தற்ைாைிைமாைத்

ய

ததர்வு

மற்றும்

குணநைன்ைள்

மாதிரி

வினாத்தாள்ைள்,

ைாவல் துகற விசாரகணக்கு உட்படுத்தப்படுவார்ைள்.

:
இத்ததர்விற்ைான

கூடுதல்

தைவல்ைள், பாைத்திட்ைங்ைள், எழுத்துத்

ததர்விற்ைான

உைற்கூறு அளத்தல், உைற்தகுதித் ததர்வு மற்றும் உைற்திறன் தபாட்டிைளுக்ைான விதிமுகறைள் ஆைியகவ தைவல்
சிற்தறட்டில் பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்ைள் இவ்வாரிய இகணயதளமான
தைவல் சிற்தறட்கைப் பதிவிறக்ைம் பசய்து பைாள்ள

16.

விண்ணப்பதாரர்ைள்

இகணயவழி

www.tnusrb.gov.in

-ல்

.

விண்ணப்பத்திகன

சமர்ப்பிப்பதற்கு

முன்னர்,

இவ்வாரிய

இகணயதளத்

திலுள்ள தைவல் சிற்தறட்டிகன படித்து அகனத்து விவரங்ைகளயும் அறிந்து பைாள்ள

.

உறுப்பினர் பசயைாளர்
ய

-08.
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