
 
தமிழ்ாடு அரசுப்பணியாளர் ததர்வாணணயம் 

செய்தி சவளியீடு 
 

தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்யாணணனத்தால் டத்தப்ட்டு முடிவுகள் 
அியிக்கப்ட்டுள் சி ததர்வுகில் முணதகடுகள் ணடபற்றுள்தாக சமூக 
ஊடகங்கிலும் பசய்தி ஊடகங்கிலும் கடந்த சி ாட்காக ல்தயறு ஊகங்களுக்கு 
இடநிக்கும் யணகனில் தகள்யிகள் ழுப்ப்ட்டு யருகின்.   

  
1. 2019ஆம் ஆண்டு பதாகுதி - 4 ததர்யில் முணதகடு ணடபற்றுள்து ன் பசய்தி 
சமூக யணதங்கள் யானிாக அினப்ட்டவுடன், ததர்யாணணனத் தணயர் 
நற்றும் உறுப்ிர்கள் அடங்கின குழுநம் தாநாக முன்யந்து யிணபயாக டயடிக்ணக 
டுக்க தயண்டுபந உறுதினாக முடிபயடுத்து பசனர் நற்றும் ததர்வுக் கட்டுப்ாட்டு 
அலுயணப அிவுறுத்தினது. இணதனடுத்து தஆய்வுப்ணிகள், ஆயணங்கள் ஆய்வு, 
தபடி யிசாபணணகின் மூம் தயறுகள் ணடபற்து உறுதிபசய்னப்ட்டதன் 
அடிப்ணடனில் தநல் யிசாபணணக்பக காயல்துணனிடம் ஒப்ணடக்கப்ட்டு 
டயடிக்ணக தநற்பகாள்ப்ட்டு யருகிது. தகுதியாய்ந்த ததர்யர்கள் கந்தாய்வுக்கு 
யிணபயில் அணமக்கப்டுயர். 
 

2. இணதத்பதாடர்ந்து, 2017ல் ணடபற் பதாகுதி 2A ணிகளுக்கா ததர்யிலும் தயறு 
டந்துள்து  சமூக ஊடகங்கள் உள்ிட்ட ல்தயறு ஊடகங்கிலும்  
பயியந்துள் பசய்திகண தணயர் உறுப்ிர்கள் உள்டங்கின ததர்யாணணனக் 
குழுநம் கயமுடன் ஆபாய்ந்து தயறுகள் டந்திருக்காம்  
சந்ததகிக்கப்டுயதால்,  இத்ததர்வு குித்தும் யிரியா குற்யினல் டயடிக்ணக 
டுக்கும் பாருட்டு உரின ஆயணங்கண காயல் துணனிடம் ஒப்ணடத்துள்து. 
 

3. தநலும் கடந்த சி திங்காக ஊடகங்கில் பதாகுதி 4 நற்றும் பதாகுதி 2Aஐத் 
பதாடர்ந்து தநாட்டார் யாக ஆய்யார் ததர்யிலும் தயறு டந்திருப்தால் 
அத்ததர்வு இபத்து பசய்னப்ட்டுள்தாக பசய்திகள் பயியந்துள்து. தநாட்டார் 
யாக ஆய்யார் ததர்ணயப்பாறுத்தயணப முன்னுய சான்ிதழ் (Experience 
Certificate) சரிார்ப்பு தாக்குயபத்துத் துண மூநாக பசய்னப்ட்டு அத்துண அித்த 
யியபங்கின் அடிப்ணடனில் 33 யிண்ணப்தாபர்களுக்கு தர்முகத்ததர்வு 
டத்தப்ட்டு முடிவுகள் பயினிடப்ட்டது. தற்தாது நாண்புநிகு உனர்ீதி நன்ம் 
தது ஆணணனில் தாக்குயபத்துத் துண டத்தின முன் அனுய சான்ிதழ் 
சரிார்ப்ில் தயறு ிகழ்ந்துள்தாக கூி இப்ணிணன முழுயதும் நறுஆய்வு பசய்ன 
தாக்குயபத்துத் துணக்கு உத்தபயிட்டுள்து. இதில் ததர்யாணணனத்தால் 
பயினிடப்ட்ட முடிவுகள் குித்து வ்யித ஐனப்ாடும் ழுப்ப்டயில்ண. 
 

4. இதுதாதய தற்தாது டந்து முடிந்துள் ஒருங்கிணணந்த பாினார் ணித் 
ததர்வு முடிவுகில் அடுத்தடுத்த திபயண்கள்பகாண்ட ததர்யர்கள் தஞ்சாவூர் ததர்வு 
ணநனத்திிருந்து அதிக ண்ணிக்ணகனில் பதரிவு பசய்னப்ட்டுள்தாக சமூக 
ஊடகங்கில் பயினா பசய்திகள் குித்தும் ததர்யாணணனம் தீயிப ஆய்வு 
தநற்பகாண்டது. இச்பசய்திகில் பயியந்துள் திபயண்கள் அணத்தும் தயாண் 



பாினினல் ததர்யர்களுணடனதாகும். இத்ததர்யில் அபசு யிதிகின்டி இிண 
பாினார் (தயாண் பாினினல்) தயி, தயாண் பாினினல் டித்த 
நாணயர்களுக்கா முன்னுரிணநப் (Priority) தயினாகும். தயாண் பாினினல் டித்த 
தகுதினா ததர்யர்கள் இல்ாத ட்சத்தில் நட்டுதந இதப பாினினல் 
நாணயர்களுக்கு இப்ணினில் இடநிக்கப்டும். ஆணகனால் இத்ததர்வு முடிவுகில் 
நற் பாினினல் டித்த ததர்யர்கணக்காட்டிலும் குணந்த நதிப்பண் 
பற்ிருந்தாலும் தயாண் பாினினல் ட்டம் பற் ததர்யர்கள் அதிக அயில் 
இடம்பற்றுள்ர். இதில் ந்தயிதநா தயறுகளும் ணடபயில்ண  உறுதி 
பசய்னப்ட்டுள்து. 
 

5. இதுநட்டுநல்ாநல் 2019ல் ணடபற் பதாகுதி 1ல் ததர்யாகிமள் முதல் இபண்டு 
இடங்கணப் பற்றுள் ததர்யர்கின் பதரிவுகுித்து சமூக ஊடகங்கிலும் 
இறுதினாகத் பதரிவுபற் 181 ததர்யர்கில் 150 தர் ஒதப னிற்சி ணநனத்ணதச் 
தசர்ந்தயர்கள் ன்று பசய்தி ஊடகங்கிலும் ல்தயறு ஊகங்களுக்கு இடநிக்கும் 
யணகனிலும் ததர்யாணணனத்தின் நாண்ணக் குணக்கும் யணகனிலும் பசய்திகள் 
பயியந்துள். இச்சந்ததகங்கணமம் ததர்யாணணனம் கயமுடன் ஆபாய்ந்து 
பதாடர்புணடன அணத்து ஆயணங்கணமம் சரிார்த்ததன் அடிப்ணடனில் வ்யித 
முணதகடும் ணடபயில்ண  உறுதிட பதரினயருகிது. இத்ததர்வு 
முடிவுகள் பயியந்த ஒரு யாப காத்திற்குள் ல்தயறு னிற்சி ணநனங்கள் 
ாிதழ்கில் தங்கள் ணநனங்கிிருந்து ததர்ச்சி பற்றுள்தாக அித்துள் 
ததர்யர்கின் ண்ணிக்ணக 300ஐத் தாண்டும். இவ்யாாக னிற்சி ணநனங்கள் 
அிக்கும் யிம்பங்கில் ஒதப ததர்யணப ஒன்றுக்கும் தநற்ட்ட னிற்சி ணநனங்கள் 
உரிணந தகாரும் தாக்கு உள்து.  
 

தநற்கூின இங்கள் அணத்திலும் முணனா புகார்கள் துவும் 
பப்டாநத ஊடகங்கில் யந்த பசய்திகின் அடிப்ணடனில் ததர்யாணணனம் 
யிசாபணண பசய்து தகுந்த முகாந்திபம் இருக்கும் இங்கில் உரின யிசாபணணக்கு 
ஆய பசய்துள்து. இி யரும் காங்கிலும்  குிப்ிட்ட புகார்கள் / பசய்திகள் 
ததர்யாணணனத்தின் கயத்திற்கு யரும்தாது, அது வ்யவு சிினதாக இருப்ினும் 
தாநாக யிசாபணணக்கு டுத்துக் பகாள்யதுடன் பயிப்ணடனா ஆய்வுகள் 
தநற்பகாண்டு தக்க டயடிக்ணக டுக்கப்டும் ன்தில் ததர்யாணணனம் உறுதினாக 
உள்து. 

 
ததர்யர்களும், தங்கள் சமூகப் பாறுப்புணர்ந்து தர்ணநனா யமிகில் நட்டும் 

ததர்யிண திர்பகாள்ளுநாறும் வ்யித முணதகடுகளுக்கும் துணண தாகாநல் 
இருக்கும்டிமம் இணடத்தபகர்கண ம்தயண்டாம் ன்றும் இதுகுித்த தகயல் 
பதரின யரும்தாது ததர்யாணணனத்தின் கயத்திற்கு உடடினாகக் 
பகாண்டுயருநாறும் தகட்டுக்பகாள்ப்டுகின்ார்கள். 

 
ல்தயறு ஊடகங்கில் ஊகங்கின் அடிப்ணடனில் யரும் சி பசய்திகண 

கண்டு அச்சநணடனாநல் ததர்யாணணனத்தின் ஒிவு நணயற் டயடிக்ணககள் நீது 
முழு ம்ிக்ணக ணயக்குநாறு தகட்டுக்பகாள்ப்டுகின்ார்கள். இி யரும் 
காங்கில், இது தான் தயறுகள் நட்டுநின்ி தயறு ந்த தயறும் ிகமாயண்ணம் 
இருக்க தகுந்த சீர்திருத்த டயடிக்ணககள் யிணபயாக டுக்கப்டும்.   

  
பசனார் 

31.01.2020 


