
 
           

தமிழ் நா  சீ ைடப் பணியாளர் ேதர்  வாரியம், ெசன்ைன-8 
 

காவல் சார்  ஆய்வாளர்கள் [தா கா மற் ம் ஆ தப்பைட (ஆண், ெபண் மற் ம் தி நங்ைக)] 

பதவிக க்கான ேநரடி ேதர்  - 2022 

அறிவிக்ைக (எண்-01/2022) 

 

நாள்: 08.03.2022 
 

1. தமிழ் நா  சீ ைடப் பணியாளர் ேதர்  வாரியம், காவல் சார்  ஆய்வாளர்கள் (தா கா மற் ம் ஆ தப்பைட) பதவிக க்கான ேநரடி ேதர்   

2022-க்கு (இந்திய குடி ரிைம உைடயர்கள் மட் ம்) விண்ணப்பதாரர்களிடமி ந்  இைணய வழி விண்ணப்பங்கைள (Online Application) 

வரேவற்கிற . ஊதிய விகிதம் .36900 - 116600. 

இத்ேதர் க்கான க்கிய நாட்கள் 

i அறிவிக்ைக நாள் 08.03.2022 
ii இைணய  வழி விண்ணப்பம் வங்கும் நாள்  08.03.2022 
iii இைணய வழி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கைடசி நாள் 07.04.2022 

iv 
எ த் த் ேதர்  

நைடெப ம் நாள் 

ெபா  விண்ணப்பதாரர்கள் வ ம் ஜனீ் மாதம் 2022-ல் 

நைடெப ம். சரியான நாள் பின்னர் 

அறிவிக்கப்ப ம். 20% ைற விண்ணப்பதாரர்கள் 
 

2. காலிப்பணியிடங்கள்: 444 
 

பதவியின் ெபயர் பணி 

காலிப்பணியிடங்கள் 

ெமாத்தம் 
ெபா /ஆண்கள் 

ெபண்கள் மற் ம் 

தி நங்ைககள் 

காவல் சார்  ஆய்வாளர்கள் (தா கா) தமிழ் நா  காவல் சார் நிைலப் 

பணி 

279 120 399 

காவல் சார்  ஆய்வாளர்கள் (ஆ தப்பைட) 32 13 45 

ெமாத்தம் 311 133 444 
 

3. ஒ க்கீ : 
 

 ஒ க்கீட்  விவரம் 

ெமாத்தக் 

காலிப்பணியிடங்களில் 

ஒ க்கீட்  சதவதீம் 

தகுதிகள் 

காவல் ைறக்கான 

ஒ க்கீ  
20% 

தமிழ் நா  காவல் சார் நிைல பணிகள் மற் ம் தமிழ் நா  சிறப்  காவல் சார் 

நிைல பணி விதிகளில். விதி 14 உள்ள தகுதிகைளப் ெபற்றி க்க ேவண் ம். 

விைளயாட்டிற்கான 

ஒ க்கீ  
10% 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 16 விைளயாட் ப் ேபாட்டிகளில் ேதசிய, தமிழகத்தின் சார்பாக 

மற் ம் தமிழக பல்கைலக்கழகங்க க்கு இைடேயயான விைளயாட் ப் 

ேபாட்டிகளில் பங்கு ெபற்றவர்கள். 
 

குறிப் :
  

i. காவல் ைற ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிப்பவர்க க்கு, தன்ைம எ த் த் ேதர்  தனியாக நைடெப ம்.  

காவல் ைறையச் சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் ெபா  ஒ க்கீட்டிற்கான தகுதிகள் ெபற்றி ப்பின் ெபா ப் பிரி க்கான ேதர்  

மற் ம் காவல் ைறக்கான ேதர் க க்கும் விண்ணப்பிக்கலாம்.  
 ii. சிறப்  ஒ க்கீட்டில் (காவல் ைறக்கான ஒ க்கீ  மற் ம் விைளயாட்டிற்கான ஒ க்கீ ) ேதர்  ெசய்திட விண்ணப்பதாரர்கள் 

இல்லாவிடில், அந்தக் காலிப்பணியிடங்கள், ெபா  ஒ க்கீட்டிற்கு மாற்றம் ெசய்யப்பட்  வகுப்  வாரியாகத் ேதர்  

ெசய்யப்ப வார்கள். 
 iii. ஒவ்ெவா  ஒ க்கீட்டி ள் ம், தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள அரசு விதிகளின் அடிப்பைடயில் வகுப் வாரி இட ஒ க்கீ  

பின்பற்றப்ப ம். 
 

4. தமிழ் வழியில் பயின்றவர்க க்கான ன் ரிைம (PSTM): ெபா  விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ் பயிற்  ெமாழியில் 1ம் வகுப்  தல் 10ம் வகுப் . 

11வ  மற் ம் 12வ  மற் ம் தல் இளங்கைலப்பட்டம் வைர தமிழ்வழியில் பயின்றி ந்தால் ேதர்வின் ஒவ்ெவா  நிைலயி ம் 20% 

ன் ரிைம அடிப்பைடயில் ஒ க்கப்ப ம். 
 

5. வய : விண்ணப்பதாரர்கள் 01.07.2022 அன்  20 வய  நிைற  ெபற்றவராக ம் மற் ம் 30 வய  நிைற  ெபறாதவராக ம் இ க்க ேவண் ம்.  

சில பிரிவின க்கு வய  உச்சவரம் த் தளர்  கீழ்கா மா  பின்பற்றப்ப ம். 
 

வகுப் வாரி பிரி  உச்ச வய  வரம்  

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் (இஸ்லாமியர்),  மிக ம் பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

மற் ம் சரீ்மரபினர் 
32 வய  

ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அ ந்ததியர்), பழங்குடியினர் மற் ம் தி நங்ைககள் 35 வய  

ஆதரவற்ற விதைவ 37 வய  

ன்னாள் இரா வத்தினர் / ன்னாள் மத்திய ைண இரா வப் பைடயிலி ந்  வி விக்கப்பட்டி க்க 

ேவண் ம். (அறிவிக்ைக ெவளியான ன்  ஆண் க க்குள் அதாவ  பணியிலி ந்  08.03.2019-க்குப் பின்னர் 

வி விக்கப்பட்டி க்க ேவண் ம்) மற் ம் இத்ேதர்விற்கு விண்ணப்பம் ெபறப்ப ம் கைடசித் ேததிக்குப் பின்னர் 

ஓராண்  காலத்திற்குள் ஓய்  ெபற ள்ள இரா வ மற் ம் மத்திய ைண இரா வப் பைடவரீர்கள். 

47 வய   

ைற ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் ைற விண்ணப்பதாரர்கள்  47 வய  
 

குறிப் : காவல் ைற ஒ க்கீட்  விண்ணப்பதாரர்கள், ெபா  ஒ க்கீட்டின் கீ ம் விண்ணப்பித்தால், ெபா  ஒ க்கீட்  

விண்ணப்பதாரர்க க்கான வய  தகுதியிைனப் ெபற்றவராக இ க்க ேவண் ம். 
 

6. கல்வித் தகுதிகள்: விண்ணப்பதாரர்கள் பல்கைலக்கழக மானிய கு  அல்ல  அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கைலக் கழகத்திலி ந்  

அல்ல  கல்வி நி வனங்களிலி ந்  10+2+3/4/5 என்ற ைறயில் ெபற்ற இளங்கைலப் பட்டம் அல்ல  10+3+2 என்ற ைறயில் 

பட்டயப்படிப்  படித்த பின்னர் இளங்கைலப் பட்டம் ெபற்றி க்க ேவண் ம்.  ஆனால் திறந்தெவளி பல்கைலகழகம் லம் ேநரடியாக 

இளங்கைலப் பட்டம் ெபற்றவர்கள், 10+2+3 என்ற ைறயில் இளங்கைலப் பட்டம் ெபறாமலி ந்தால், விண்ணப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்களாவர்.  

7. இடஒ க்கீ : வகுப்  வாரி இடஒ க்கீ  மற் ம் ெபண்க க்கான இடஒ க்கீ  நைட ைறயில் உள்ள விதிகளின்படி பின்பற்றப்ப ம்.  

தமிழ்நா  அரசால் வழங்கப்பட்ட சாதிச் சான்றிதழ் ெபற்றவர்கள் மட் ேம வகுப் வாரி ஒ க்கீட்டில் பரிசி க்கப்ப வார்கள். 
 

 

 

 
 

 



 

ெபா ப் பிரிவினர் 31% 

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் 26.5% 

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் (இஸ்லாமியர்) 3.5% 

மிக ம் பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற் ம் சரீ்மரபினர் 20% 

ஆதிதிராவிட வகுப்பினர் 15% 

ஆதிதிராவிட (அ ந்ததியர்) வகுப்பினர் 3% 

பழங்குடியின வகுப்பினர் 1% 
 

(வகுப் வாரி இடஒ க்கீ  சம்மந்தமாக தமிழக அரசின் சட்ட எண் 8, 2021ன் படி தமிழக அரசால் ேமல் ைறயீ  ெசய்யப்பட்ட வழக்கு 

மாண் மிகு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நி ைவயிலி ந்  வ கிற . ஆைகயால், உச்ச நீதிமன்ற இ தி தரீ்ப் க்கு ஏற்ப வகுப் வாரி இடஒ க்கீ  

பின்பற்றப்ப ம்.) 
 

8. ேதர்  நிைலகள்: 

வ. 

எண். 
ேதர்  நிைலகள் ெபா  ஒ க்கீட்  ேதர்  ைற ஒ க்கீட்  ேதர்  

 

1. 

 

 

எ த் த் ேதர்  

பிரி -I தமிழ் ெமாழித் தகுதித்ேதர் , ெகாள்குறி வைகத்தாள் - 100 மதிப்ெபண்கள் 

பிரி - II ெபா  அறி  மற் ம் உளவியல் ேதர்  

ெகாள்குறி வைகத்தாள் - 70 மதிப்ெபண்கள் 
பிரி -II ெபா  அறி , உளவியல், சட்டம் 

மற் ம் காவல் நிர்வாகம் ெதாடர்பான 

பாடங்க க்கான ேதர் .  

ெகாள்குறி வைகத்தாள் - 85 மதிப்ெபண்கள் 

2. சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தல் 
மற் ம் உடற்தகுதித் 
ேதர் கள்   

உடற்கூ  அளத்தல் மற் ம் உடற்தகுதித் ேதர்  ஆகியன 
தகுதித் ேதர் கேள.   
 

உடற்திறன் ேபாட்டிக க்கான அதிகபட்ச மதிப்ெபண்கள் - 15 

ைற ஒ க்கீட்டிற்கான 
விண்ணப்பதாரர்க க்கு உடற்கூ  அளத்தல் 
மற் ம் உடற்திறன் ேபாட்டிகளில் கலந்  
ெகாள்வதிலி ந்  விலக்கு 
அளிக்கப்பட் ள்ள .   
இவர்க க்கு உடற்தகுதித் ேதர்  உண் .  
இ  தகுதித் ேதர்ேவயாகும். 

3. ேநர்காணல் ேதர்   10 மதிப்ெபண்கள்  10 மதிப்ெபண்கள் 

4. சிறப்  மதிப்ெபண்கள் 5 மதிப்ெபண்கள் (ேதசிய மாணவர் பைட/  

நாட்  நலப் பணித்திட்டம்/விைளயாட் கள்) 
5 மதிப்ெபண்கள் (ேதசிய காவல் பணித்திறன் 
ேபாட்டிகளில் பதக்கம் ெபற்றி க்க 
ேவண் ம்). 

ெமாத்தம் 100 மதிப்ெபண்கள் 100 மதிப்ெபண்கள் 
 

தமிழ் ெமாழித் தகுதித் ேதர்வில் விண்ணப்பதாரர்கள் குைறந்தபட்சம் 40 மதிப்ெபண்கள் (40%) ெபற்  தகுதி ெபற்ற 

விண்ணப்பதாரர்க ைடய தன்ைம எ த் த் ேதர்வின் OMR விைடத்தாள்கள் மட் ேம மதிப்பீ  ெசய்யப்ப ம்.  
 

20% ைற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்க க்கும் ெபா  ஒ க்கீட்டில் விண்ணப்பிப்பவர்க க்கும் தமிழ் ெமாழித் தகுதித்ேதர்  ஒேர 

க நடத்தப்ப ம். ேதர்வா  

ெபா  மற் ம் ைற சார்ந்த ஒ க்கீட் க்கும் விண்ணப்பம் ெசய்த விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ் ெமாழித்தகுதித் ேதர்விைன ஒ ைற 

மட் ேம எ த ேவண் ம். 
 

எ த் த் ேதர்வில் தகுதி மதிப்ெபண்ணாக ெபா  விண்ணப்பதாரர்கள் குைறந்தபட்சம் 25 மதிப்ெபண்க ம், ைற விண்ணப்பதாரர்கள் 

30 மதிப்ெபண்க ம் ெபறேவண் ம்.  இ ப்பி ம், அ த்த கட்டத் ேதர்வான அசல் சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தல், உடற்கூ  அளத்தல், 
உடற்தகுதித் ேதர்  மற் ம் உடற்திறன் ேபாட்டிக க்கு ெமாத்தக் காலிப்பணியிட எண்ணிக்ைகயில் 1:5  என்ற விகிதாச்சாரப்படி 

விண்ணப்பதாரர்கள் மட் ேம அைழக்கப்ப வார்கள். இேத ேபான்  ேநர்காண க்கு. ெமாத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ைகயில் 1:2 

என்ற விகிதாச்சாரப்படி விண்ணப்பதாரர்கள் அைழக்கப்ப வார்கள். 
 

9. எ த் த் ேதர்  ைமயம்: எ த் த் ேதர் க்கான அைழப் க் கடித்தில் எ த் த் ேதர்  ைமய விவரம் ெதரிவிக்கப்ப ம். இவ்வாரியத்திற்கு 

எ த் த் ேதர்  ைமயங்கைள கூட்டேவா. குைறக்கேவா அல்ல  ஒ  விண்ணப்பதாரைர பிற ைமயத்திற்கு நிர்வாக காரணத்தினால் 

மாற்ற ம் உரிைம உண் . 

10. ேதர் க் கட்டணம்: விண்ணப்பதாரர்கள் ேதர் க் கட்டணமாக .500/-ஐ ெச த்த ேவண் ம். ெபா ப்பிரி  மற் ம் ைறக்கான ஒ க்கீ  

இரண்டி ம் பங்குெபற விண்ணப்பித்தால் ேதர் க் கட்டணமாக .1000/-ஐ ெச த்த ேவண் ம். ேதர் க் கட்டணத்ைத இைணயதள வழி 

(இைணயதள வங்கி / வங்கி கடன் அட்ைட/வங்கி பற்  அட்ைட) மற் ம் இைணயமில்லா வழியில் ெச த் ச் சடீ்  லம் SBI வங்கியில் 

ெச த்தலாம். 

11. இைணயவழி விண்ணப்பம்: விண்ணப்பதாரர்கள் இவ்வாரிய www.tnusrb.tn.gov.in இைணயதளத்தின் லமாக மட் ேம விண்ணப்பிக்க 

ேவண் ம்.  ஏைனய இதர வழிகளில் விண்ணப்பித்தால் அவ்விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்ப ம். எ த் த் ேதர் க்கான அைழப் க் கடிதத்ைத 

இைணயதளத்திலி ந்  பதிவிறக்கம் ெசய் ெகாள்ளலாம். தபால் லமாக அைழப் க் கடிதம் அ ப்பப்படமாட்டா . 

12. தற்காலிகத் ெதரி : ேநர்காணல் ேதர்விற்குப் பின்னர் விண்ணப்பதாரர்கள், எ த் த்ேதர் , உடல்திறன் ேதர் , ேநர்காணல் மற் ம் சிறப்  

சான்றிதழ்க க்குப் ெபற்ற ெமாத்த மதிப்ெபண்கள் மற் ம் வகுப் வாரி விகிதாச்சார அடிப்பைடயி ம், வகுப் வாரி சுழற்சி ைறயி ம் 

தா கா மற் ம் ஆ தப்பைடக்கு காவல் சார்  ஆய்வாளராகத் தற்காலிகமாகத் ெதரி  ெசய்யப்ப வார்கள்.  

13. ம த் வப் பரிேசாதைன மற் ம் ந்ைதய பழக்கவழக்கங்கள் மற் ம் குணநலன்கள் குறித்த விசாரைண: காவல் சார்  ஆய்வாளர் 

பதவிக்கு தற்காலிகமாகத் ெதரி  ெசய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் ம த் வப் பரிேசாதைன மற் ம் ந்ைதய பழக்கவழக்கங்கள் மற் ம் 

குணநலன்கள் குறித்த விசாரைணக்கும் உட்ப த்தப்ப வார்கள். 

14. இத்ேதர்விற்கான கூ தல் தகவல்கள், பாடத்திட்டங்கள், எ த் த்ேதர்விற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள், உடற்கூ  அளத்தல், உடற்தகுதித் 

ேதர்  மற் ம் உடற்திறன் ேபாட்டிக க்கான விதி ைறகள் ஆகியவைக தகவல் சிற்ேறட்டில் ெகா க்கப்பட் ள்ள . விண்ணப்பதாரர் 

இவ்வாரிய இைணயதளமான www.tnusrb.tn.gov.in –லி ந்  பதிவிறக்கம் ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

15. விண்ணப்பதாரர்கள் இைணயவழி விண்ணப்பத்திைன, சமர்ப்பிப்பதற்கு ன்னர். இவ்வாரிய இைணயதளத்தி ள்ள தகவல் சிற்ேறட்டிைன 

படித்  அைனத்  விவரங்கைள ம் அறிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.   
 

 

உ ப்பினர் ெசயலாளர், 

தமிழ் நா  சீ ைடப் பணியாளர் ேதர்  வாரியம், 
ெசன்ைன-08. 
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