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விண்ப்தார்களிடமிருந்து விண்ப்தங்கள் வற்கப்தடுகிநது.
1. மிழ்ாடு

அசு

ணது

அறணத்துத்

துறநகளிலும்

சிநந்

ல்னாட்சிற ங்கிட தல்வறு முன்முற்சிகறப வற்சகாண்டு
ருகிநது.

இந் முற்சியின் ஒரு தகுதிாக, மிழ்ாடு அசு

இண்டு ஆண்டு கான “மிழ்ாடு முனறச்ெரின் புத்ாய்வுத்
திட்டத்ற” அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது. திநன்மிகு இறபஞர்களின்
ஆற்நறனயும்,

திநறறயும்

செல்முறநகளின்

தன்தடுத்தி,

செல்திநறண

வம்தடுத்தி,

நிர்ாகச்

மிழ்ாட்டில்

உள்ப தல்வறு திட்டங்கள் ற்றும் சகாள்றககளின் வெற
ங்கறன வம்தடுத்துது இத்திட்டத்தின் வாக்காகும். இபம்

ல்லுர்கள் ங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்ப்தட்ட திட்டங்களின்
செல்தாடுகறப

கண்காணிப்தது,

திப்பீடு

செய்து,

இறடயூறுகறப கண்டறிது ற்றும் வுகறப அடிப்தறடாகக்
சகாண்ட

முடிவுகறப

எடுப்தற்கு

அர்கபது முக்கி தணிகபாகும்.
ஏவனும்

இறடசளிகள்

உவுது

ஆகிற

இற, வெற ங்கலில்

இருப்பின்

அற்றிறண

நிர்த்தி

செய்திடவும், உனகபாவி சிநந் றடமுறநகளுக்கு நிகாண
அசின் வெறகறப ங்கிடவும் ழிறக செய்யும். மிழ்ாடு
முனறச்ெரின்
மிழ்ாடு

புத்ாய்வுத்

அசின்

ஒருங்கிறப்பு

சிநப்பு

துறநாக

திட்டத்ற
திட்டச்

செல்தடுத்துற்கு
செனாக்கத்

செல்தடும்.

தாதிாென் வனாண்ற கல்வி நிறுணம்
செல்தடும்.

துறந

திருச்சிாப்தள்ளி
கல்வி தங்காபாக
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2. இத்திட்டத்திற்கு,

சாத்ம்

முப்தது

ல்லுர்கள்

வர்ந்சடுக்கப்தடுார்கள். அர்களில், ஒவ்சாரு ”கருப்சதாருள்
தகுதிக்கும்”

செனாக்கத்

இண்டு

ல்லுர்களும்

துறநயின்

ற்றும்

சிநப்புத்

கண்காணிப்புப்

பிரிவுக்கு

திட்டச்

ஆறு

ல்லுர்களும் நிமிக்கப்தடுார்கள். 2022-24 ஆம் ஆண்டிற்காண
தன்னிண்டு கருப்சதாருள் தகுதிகள் பின்ருாறு:
(i)

(ii)

நீர்பங்கறப வம்தடுத்துல்

வபாண் உற்தத்தி, விறபச்ெல் ற்றும்

ெந்றப்தடுத்துற்குரி இறப்புகறப உருாக்குல்.

(iii) அறணருக்கும் வீடு
(iv)

கல்வித் த்ற உர்த்துல்

(vi)

அறணருக்கும் உள்படங்கி ெமூகம் ( Social Inclusion)

(v)

சுகாாக் குறியீடுகறப வம்தடுத்துல்

(vii) உட்கட்டறப்பு ற்றும் சாழில் பர்ச்சி
(viii) திநன் வம்தாடு ற்றும் சாழில்முறணவார் வம்தாடு
(ix)

முறநாண கடன்

(xi)

சுற்றுச்சூல் ெநிறன

(x)

பு ற்றும் தண்தாடு

(xii) வு நிர்ாகம்

3. விண்ப்தார்கள்,
செல்திநனின்

நிறுணங்களில்
இடஒதுக்கீட்டுக்

முற்றிலும்

குதியின்

வெர்க்றகக்கு

செய்ப்தடுார்கள்

வர்வு

அடிப்தறடயிவனவ
பின்தற்நப்தடும்

சகாள்றகறப்

செல்முறந
மிக

பின்தற்றி)

(கல்வி

அசின்
வர்வு

(கீவ உள்ப தகுதி எண்.6-இல் இதுகுறித்து

விரிக்கப்தட்டுள்பது).

வர்வு செய்ப்தட்ட இபம் ல்லுர்கள்,

இற ழி விண்ப்தங்களில் சரிவிக்கப்தட்ட ொன்றுகள்/
கல்கள்

ெரிதார்க்கப்தட்ட

பின்ணவ

இத்திட்டத்தில்

வெ

அனுதிக்கப்தடுார்கள்.
4. கான அபவு ற்றும் உவித் சாறக : இப்புத்ாய்வுத் திட்டத்தின்
கீழ், வர்வு செய்ப்தடும் ல்லுர்களுக்கு இண்டு ஆண்டுகளுக்கு
ாாந்தி

உவித்

சாறகாக

ரூ.65,000

ற்றும்

ஒதுக்கீடு

செய்ப்தட்ட தணிகறப வற்சகாள்ற்காண தச் செனவு,
றகப்வதசி ற்றும் வு தன்தாடு வதான்ந செனவிணத்திற்காக

ாம் ரூ.10,000 கூடுல் சாறகாக ங்கப்தடும். இற்றநத்
வி கூடுல் நிதி உவி எதுவும் ங்கப்தடாட்டாது.
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5. குதி:
(i)

விண்ப்தார்
ருத்தும்,

ெட்டம்,

சாடர்தாக
(அல்னது)
முல்

சாழிற்கல்வி

விொம்,

இபங்கறனப்

ெட்டன்நத்தின்

கால்றட

தட்டப்தடிப்பில்

கறன/அறிவிலில்

குப்றத

தடிப்புகள்

த்தி

ெட்டத்ால்

அறிவில்)

முல்

முதுகறனப்

இந்திாவில்

(சதாறியில்,
குப்பு

தட்டப்தடிப்பில்

அல்னது

ாநின

இறக்கப்தட்ட

தல்கறனக்ககங்களில் அல்னது தாாளுன்நச் ெட்டத்ால்
நிறுப்தட்ட

பிந

கல்வி

நிறுணங்களில்

அல்னது

தல்கறனக்கக ானிக் குழுச் ெட்டம் 1956, பிரிவு 3 இன் கீழ்
நிகர்நிறனப் தல்கறனக்ககாக அறிவிக்கப்தட்ட பிந கல்வி

நிறுணங்களில் இருந்து சதற்றிருக்க வண்டும் அல்னது
அற்கு இறாண குதிறப் சதற்றிருக்க வண்டும்.

 முறணர் தட்டம் சதற்ந விண்ப்தார்களுக்கு
முன்னுரிற ங்கப்தடும்.

 தணி அனுதம் கூடுல் அனுகூனாக கருப்தடும்.
 ஆாய்ச்சி

அளிக்கப்தடும்.

(ii)

அனுதத்திற்கு

முக்கித்தும்

 மிழ் சாழி தன்தாட்டுத் திநன் கட்டாாணது.

து ம்பு: விண்ப்தாரின் து 25.05.2022 ன்தடி,
22-30

திற்குள்

தங்குடியிணர்

இருக்க

வண்டும்.

ஆதிதிாவிடர்/

பிரிறச் வெர்ந் விண்ப்தார்களுக்கு

அதிகதட்ெ து ம்பு 35 ஆகவும், பிற்தடுத்ப்தட்வடார்/
மிகவும்

பிற்தடுத்ப்தட்வடார்

பிரிறச்

ொர்ந்

விண்ப்தார்களுக்கு 33 ஆகவும் இருக்க வண்டும்.
6. வர்வு செல்முறந (Selection process):
வர்வு செல்முறந பின்ரும் மூன்று நிறனகறப உள்படக்கிது:
நிறன 1: முற்கட்ட வர்வு (கணினி அடிப்தறடயினாணது)
நிறன 2: விரிாண வர்வு (எழுத்துத் வர்வு)
நிறன 3: வர்முகத் வர்வு
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(i)

முற்கட்ட

வர்வு

என்தது

அதிகதட்ெம்

150

புள்ளிகறபக்

வர்வுகளில்

மூன்று

சகாண்ட சகாள்குறி றக விணாக்கறபக் சகாண்ட கணினி
அடிப்தறடயினாண வர்வு.
கணினி

அடிப்தறடயினாண

இருக்கும்:

(1)

சதாது

செய்திகளுடன்

கூடி

வொறண செய்து) 2)

அறிவு

(General

பிரிவுகள்

Awareness)

விண்ப்தாரின்

(டப்பு

சதாது

அறிற

Quantitative Aptitude (தத்ாம் குப்பு

நிறனயினாண இற்கணிம், எண்கள், டிவில், புள்ளியில்

ற்றும் வு விபக்கம் வதான்ந அடிப்தறட கணித் திநன்கறப
திப்பிடுற்கு) (3) Verbal Comprehension and Logical Reasoning
(விண்ப்தார்களின்
தகுப்தாய்வுத்

திநன்

புரில்

முடிவுகறப

ற்றும்

சாடர்புத்

வற்சகாள்ளுல்

திநன்

ற்றும்

இறடயூறுகறப நீக்கும் திநன் சதாதுாண தகுப்தாய்வுத் திநன்
ஆகிற்றந
இந்

வர்வின்

வலும்,

அதில்

திப்பீடு
முக்கி

வாக்கம்

செய்ற்கு).
குதியுறட

விண்ப்தார்கறப அடுத் நிறனக்கு வர்வு செய்ாகும்.
கக்கில்

சதநப்தடும்

எடுத்துக்

புள்ளிகள்

இறுதித்

வர்வுக்கு

சகாள்பப்தடாட்டாது.

நாண

ததில்களுக்கு எதிர்றந திப்சதண்கள் இருக்கும் (ஒவ்சாரு
நாண

ததிலுக்கும்

0.33 புள்ளிகள் குறநக்கப்தடும்) .

மிழ்ாட்டின் முக்கி கங்கள் ற்றும் சகாச்சி, சதங்களூரு,
சடல்லி, மும்றத, றைாதாத், சகால்கத்ா, விொகப்தட்டிம்
(ii)

ஆகி கங்களில் இந் வர்வு றங்கள் இருக்கும்.
விரிாண வர்வு என்தது எழுத்துத் வர்ாகும்.

விணாக்கள்

க்காண

வெர்ந்ற.

கட்டுற

எழுத்து

றகறச்

ஆளுறக, ெமூக நீதி, சாழில்நுட்தம், சதாருபாாம் ற்றும்
ெமூக பர்ச்சி, நீடித் நிறனாண பர்ச்சி, றுற, க்கள்
சாறகயில்,
தருநிறன

சுற்றுச்சூல்,

ாற்நம்,

உயிர்

வபாண்ற,

தன்முகத்
வதரிடர்

ன்ற,

வனாண்ற,

மிழ்ாடு அசின் திட்டங்கள் ற்றும் சகாள்றககள், மிழ்
தாம்தரிம் ற்றும் கனாச்ொம் மிக அசின் திட்டங்கள்
ற்றும் சகாள்றககள் உள்ளிட்ட றனப்புகளில் விணாக்கள்
இருக்கும்.

றடசதறும்.

இந் விரிாண எழுத்துத் வர்வு சென்றணயில்
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விரிாண
(iii)

வர்வில்

விண்ப்தார்களின்

செல்திநன்

அடிப்தறடயில் வர்முகத் வர்விற்கு வர்ந்சடுக்கப்தடுார்கள்.

வர்முகத் வர்வு

விண்ப்தார்கள் அறிார்ந் ற்றும்

emotional quotient, டப்பு விகாங்கள்

தற்றி அறிவு ற்றும்

முறநாண சிந்றணயின் திநன் ஆகிற்றந திப்பிடும்
றகயில் வர்முகத் வர்வு டத்ப்தடும் வர்முகத் வர்வில்

மிழ் சாழித் தன்தாட்டுத் திநன் குறித் செல்முறந வர்வு
வற்சகாள்பப்தடும்.

இந்வர்முகத்

றடசதறும்.

7.

விண்ப்தார்கள்

விரிாண

வர்வுகளில்

சாத்

சதற்ந

வர்வு

வர்வு

சென்றணயில்

ற்றும்

திப்சதண்கள்

வர்முகத்

அடிப்தறடயில்

இறுதி தட்டில் சளியிடப்தடும்.

இறழி விண்ப்தங்கறப https://www.tn.gov.in/tncmfp என்ந
இறபத்தின்

மூனம்

விண்ப்பிக்கனாம்.

இறப

விண்ப்தங்கறப ெர்ப்பிப்தற்காண கறடசி வதி 10.06.2022
ஆகும்.

இற்காண

விண்ப்த

கட்டம்

எதுவும்

இல்றன.

இறழி ாயினாக ெர்ப்பிக்கப்தடும் விண்ப்தங்கள் ட்டுவ
ஏற்றுக்சகாள்பப்தடும்.

8. முக்கி வதிகள் (Important Dates)
வதிகள் ாற்நத்திற்கு

உட்தட்டற.

இற்காண

வதிகளில்

ஏவனும் ாற்நங்கள் இருப்பின், அற https://www.tn.gov.in/tncmfp
அல்னது

www.bim.edu/tncmfp என்ந இறபத்தில் சரிந்து

சகாள்பனாம்.

10.06.2022

அன்று

ாறன

6.00

இறப விண்ப்தங்கள் ஏற்றுக்சகாள்பப்தடும்.
விண்ப்தம்

செய்திட

ணி

இறபம்

25.05.2022

விண்ப்தங்கள் ெர்ப்பிப்தற்கு கறடசி

10.06.2022

ற

திநக்கப்தடும் ாள்
ாள்
வர்விற்காண

மின்ணணு

அனுதி

சீட்றட ததிவிநக்கம் செய்யும் ாள்
முற்கட்ட வர்வு ாள்
விரிாண எழுத்து () வர்முகத் வர்வு
ாள்

25.06.2022
09.07.2022
ஜூறன 2022
ாத்தின் பிற்தகுதி
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9. இத்திட்டம்,

வர்வு செய்ப்தட்ட ல்லுர்களுக்கு 30 ாள்

கட்டா வாக்கு நிறன தயிற்சியுடன் சாடங்குகிநது. (இத்திட்டம்
குறித்

விரிாண திட்ட அறப்பு www.bim.edu/tncmfp என்ந

இறபத்தில் சரிவிக்கப்தடும்). வாக்கு நிறன தயிற்சி
திருப்திகாக நிறநவுற்நவுடன்,
துறந

மூனம்

கருப்சதாருள்

காப்தட்ட

தல்வறு

தணிர்த்ப்தடுார்கள்.
கண்காணித்ல்,
அறடாபம்
சகாண்ட

சிநப்புத் திட்டச் செனாக்கத்

அடிப்தறடயில்

துறநகளில்

அர்களின்

இறடயூறுகள்

காணுல்

முடிவுகறப

ற்றும்

அறடாபம்

ல்லுர்கள்

முன்ற

ஏவனுமிருப்பின்
வுகறப

எடுப்தற்கு

தணி,

அற்றந

அடிப்தறடாகக்

உவுதும்

அர்களின்

முன்றாண தணிாகும். இற, வெற ங்கலில் ஏவனும்

இறடசளி இருப்பின் அறண நிர்த்தி செய்திட ழிறக
செய்யும்.

கப நினத்ற திப்பிடுற்கும், கருத்துக்கறபப்

சதறுற்கும்,

சதாருத்ாண

சாடர்

டடிக்றககள்

வற்சகாள்ப உவுற்கும் அர்கள் ாட்டங்களுக்கு கபப்
தங்கறப வற்சகாள்ப வண்டும்.
ாாந்தி

செல்தாட்டு

செனாக்கத்
தாதிாென்

துறநயில்

அறிக்றககறப

உள்ப

வனாண்ற

ழிகாட்டியிடமும்
திப்பீட்டிற்காக

ல்லுர்கள்

ங்கள்

கல்வி

ங்கள்

சிநப்புத்

திட்டச்

ழிகாட்டியிடமும்,

நிறுணத்தில்

உள்ப

ஆய்வு, ழிகாட்டல் ற்றும் செல்திநன்

ெர்ப்பிக்க

வண்டும்.

அவ்ப்வதாது

எழும்

வறகளுக்கு ஏற்த அர்களுக்கு சதாறுப்புகள் ஒதுக்கப்தடும்.
ல்லுர்கள் இண்டு ஆண்டு தவிக்கானத்தின் முடிவில் இறுதி
திட்ட அறிக்றகற (கள்) ெர்ப்பிக்க வண்டும். இண்டு ருட
புத்ாய்வுத்

திட்டத்ற

திருப்திகாக

நிறநவு

செய்யும்

ல்லுர்களுக்கு சதாதுக் சகாள்றக ற்றும் வனாண்றயில்
முதுகறன ொன்றிழ் ங்கப்தடும்.
முதுகறன

தட்டம்

சதற்நர்களுக்கு

இது வி, ஏற்கணவ
குறநந்தட்ெ

குதித்

வறகறப பூர்த்தி செய்யும் றகயில், முறணர் தட்டப்தடிப்பு
வற்சகாள்ற்கு ாய்ப்பு ங்கப்தடும்.
10. மிழ்ாடு முனறச்ெரின் புத்ாய்வுத் திட்ட கானத்தில், ல்லுர்
சதாறுப்பிலிருந்து வினக வண்டும் எனில், ன்னுறட வினகல்
கடித்ற 30 ாட்களுக்கு முன்தாக ெர்ப்பிக்க வண்டும்.
மிழ்ாடு முனறச்ெரின் புத்ாய்வுத் திட்டத்தில் ல்லுர்கள்
Page 6 of 7

என்தது ஒரு ற்காலிக சதாறுப்தாகும்.
சதாறுப்பிற்காண

தணிநிணம்

சாடர்ற்காண

எந்சாரு

வலும் எந்சாரு

அல்னது

உரிறறயும்/

உரிறக்வகாறனயும் செய் இனாது.
11. i)

நாண

டத்ற,

ii)

தணிற

திருப்திற்ந

செல்திநன்,

iii) விண்ப்தார் குதிற்நர் என்று கண்டறிப்தட்டால்,
iv) விண்ப்தார் ஏற்கணவ வறு எந் ஆாங்களிலிருந்தும்
இவப்வதான்ந

சதாறுப்பிறண

சதற்றிருந்ால்,

v) விண்ப்தாால் ங்கப்தட்ட நாண கல்கள் அல்னது
எந்சாரு
இத்திட்டத்தில்

வாெடி டிடிக்றககளும் கண்டறிப்தட்டால்
ங்கப்தட்ட

குதியுறடாகும்.

ஆற

இத்து

செய்திட

12. மிழ்ாடு முனறச்ெரின் புத்ாய்வுத் திட்டம் 2022ம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் ாத்தில் சாடங்கும்.
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