
கருணை அடிப்பணை பைிநியமனம்  

கேள்வி பதில்ேள் : 

1.ககள்வி:- கருணை அடிப்பணையில் பைி நியமனம் யாருக்கு 
வழங்கப்படுகிறது? 

 

இறந்த அரசு ஊழியரின் மனைவி / ேணவர் / மேன் / மேள் / தத்து 
எடுக்ேப்பட்ட மேன் / மேள்.  விவாேரத்து பபற்ற மேள் / விதனவயாே 
உள்ள / ேணவரால் னேவிடப்பட்ட மேள் ஆேிகயாருக்கு வழங்ேப்படுேிறது. 

 

2.ககள்வி:- கருணை அடிப்பணையில் பைிநியமனம் ககார கால 
நிர்ையம் செய்யப்பட்டுள்ளதா? 

 

ஆம்,  அரசு ஊழியர் இறந்த கததியிலிருந்து 3 ஆண்டுேளுக்குள் 
விண்ணப்பிக்ேப்பட கவண்டும். 

 

3.ககள்வி:- கருணை அடிப்பணையில் பைி நியமனம் எந்சதந்த 
பதவிகளில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது? 

 

தற்கபாது, தமிழ்நாடு அனமச்சுப் பணியில், இளநினல உதவியாளர் / 
தட்டச்சர் / வனரவாளர் / ேிடங்கு கமலாளர் தரம் - 3 மற்றும் தனலனமச் 
பசயலே உதவியாளர் கபான்ற பதவிேள் வழங்ேப்பட்டு வருேிறது. 

 

4.ககள்வி:- இறந்த அரசு ஊழியரின் வாரிசுதாரர் B.E., பட்ைம் 
சபற்றுள்ளார்,  அவருக்கு கருணையடிப்பணையில் உதவிப் சபாறியாளர் 
பதவி வழங்கப்படுமா? 

 

உதவிப் பபாறியாளர் பதவி வழங்ே இயலாது,  இளநினல உதவியாளர் 
பதவி வழங்ேப்படும். 

 



5.ககள்வி:- இறந்த அரசு ஊழியரின் வாரிசுதாரர்கள் கருணை 
அடிப்பணையில் பைி நியமனம் சபறுவது அவர்களின் ெட்ைபூர்வ 
உரிணமயா? 

 

இல்னல. இறந்த அரசு ஊழியரின் குடும்பம் வறிய நினலயில் இருக்ேிறது 
எை, வட்டாட்சியரிடமிருந்து சான்றிதழ் பபற்று, பணி நியமைம் கோரும் 
விண்ணப்பத்துடன் மற்ற சான்றாவணங்ேளுடன் சமர்ப்பித்தால் தான், 

ேருனண அடிப்பனடயில் பணி நியமைம் வழங்ே இயலும். 

 

6.ககள்வி:- கருணை அடிப்பணையில் பைிநியமனம் சபற யாரிைம் 
விண்ைப்பிக்க கவண்டும்? 

 

இறந்த அரசு ஊழியர் பணிபுரிந்த அலுவலேத்தின் அலுவலர் மூலம் 
நியமை அதிோரிக்கு விண்ணப்பிக்ே கவண்டும். 

 

7.ககள்வி:- கருணை அடிப்பணையில் பைி நியமனம் சபற எந்சதந்த 
ொன்றிதழ்கள் ெமர்ப்பிக்கப்பை கவண்டும்? 

 

1. ேருனண அடிப்பனடயில் பணி நியமைம் கோரும் ோலஞ்பசன்ற அரசு 
ஊழியரின் ேணவரின் / மனைவியின் விண்ணப்பக் ேடிதம். 

 

2. ேருனண அடிப்பனடயில் பணி நியமைம் கோரும் ோலஞ்பசன்ற அரசு 
ஊழியரின் வாரிசுதாரராை விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பக் ேடிதம். 

 

3. இறந்த அரசு ஊழியரின் இறப்புச் சான்றிதழ். 

 

4. இறந்த அரசு ஊழியரின் வாரிசுச் சான்றிதழ். 

 

5. இறந்த அரசு ஊழியரின் இதர வாரிசுதாரர்ேளின் மறுப்பின்னமச் 
சான்றிதழ்ேள். 



 

6. நிர்ணயிக்ேப்பட்ட ேல்வி மற்றும் பதாழில் நுட்பக் ேல்விச் சான்றிதழ்ேள். 

 

7. ேல்வி மற்றும் பதாழில் நுட்பக் ேல்விச் சான்றிதழ்ேளின் 
பமய்த்தன்னமக் ேடிதம். 

 

8. வட்டாட்சியாரிடமிருந்து பபறப்பட்ட ஒருங்ேினணந்த சான்றிதழ். 

இறந்த அரசு ஊழியரின் மனைவி பணிநியமைம் கோரிைால் அவர் 
மறுமணம் பசய்யவில்னல என்பதற்ோை சான்று. 

 

8.ககள்வி:- கருணை அடிப்பணையில் பைிநியமனம் ககாரி 
விண்ைப்பித்து பைி நியமனம் சபற  நிர்ையிக்கப்பட்ை வயது 
எவ்வளவு? 

 

ோலஞ்பசன்ற அரசு ஊழியரின் மனைவியாே/ ேணவைாே இருப்பின் 
அவருக்கு நிர்ணயிக்ேப்பட்ட வயது 50 மற்றும் மேள் அல்லது மேைாே 
இருப்பின் அவருக்கு நிர்ணயிக்ேப்பட்ட வயது 35 ஆகும். 

 

9.ககள்வி:- அடிப்பணையில் நியமனம் சபற நிர்ையிக்கப்பட்ை வயது 
எந்த கததியிலிருந்து கைக்கிைப்படுகிறது? 

 

ோலஞ்பசன்ற அரசு ஊழியர் இறந்த கததியிலிருந்து  ேணக்ேிடப்படுேிறது. 

 

10.ககள்வி:- காலஞ்சென்ற அரசு ஊழியரின் வாரிசுகள் ஒன்றுக்கு 
கமற்பட்ைவர்கள் கருணை அடிப்பணையில் பைிநியமனம் ககாரினால் 
யாருக்கு பைி நியமனம் வழங்கப்படும்? 

 

ோலஞ்பசன்ற அரசு ஊழியரின் மனைவியால்/ ேணவைால் 
முன்பமாழியப்படும் நபருக்கு வழங்ேப்படும்,  ஆைால் மற்ற 
வாரிசுதாரர்ேளின் ஆட்கசபனணயின்னமச் சான்றும் அவசியமாைதாகும். 



 

11.ககள்வி:- என் தந்ணத இறக்கும் தருவாயில் என் வயது 3,  என் தாயும் 
என் தந்ணத இறந்த ஓராண்டுக்குள் மணறந்து விட்ைார்,  நான் இந்த 
வருைம் 10ஆம் - வகுப்பு கதர்வு எழுதியுள்களன்,   என் தந்ணதயின் வாரிசு 
என்பதால் கருணை அடிப்பணையில் பைிவாய்ப்பு எனக்கு வழங்க 
ககாரி விண்ைப்பிக்கலாமா? 

 

அரசு ஊழியர் மனறந்து 3 ஆண்டுேளுக்குள் விண்ணப்பிக்ே கவண்டும் ... 

 

 எைினும் தாயும் இல்லாத ோரணத்தால் இதனை ஒரு சிறப்பு கநர்வாேக் 
ேருதி ஏற்றுக் போள்ளலாம்,  ஆைால் ேருனண அடிப்பனடயில் அரசுப் 
பணியில் கசர குனறந்த வயது 18 ஆகும். 

 

12.ககள்வி:- என் தந்ணத இறக்கும்கபாது பன்னிரண்ைாம் வகுப்பு  கதர்ச்ெி 
சபற்றதினால் இளநிணல உதவியாளர் பைி ககாரியிருந்கதன்,  5 
வருைங்களாகியும் இன்னும் பைி வழங்கப்பைவில்ணல,  எனகவ 
இணைப்பட்ை காலத்தில் தட்ைச்சு ஆங்கிலம். தமிழ் ஆகிய இரண்டிலும் 
முதுநிணல கதர்ச்ெி சபற்றுள்களன்,  நான் தட்ைச்ெர் பைி ககாரி 
விண்ைப்பிக்கலாமா? 

 

தட்டச்சர் பதவிக்கு நிர்ணயிக்ேப்பட்ட ேல்வி மற்றும் பதாழில் நுட்பக் 
ேல்வி பபற்றுள்ளபடியால் அப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்ேலாம்.. 

 

  ஆைால் தட்டச்சர் பணியிடம் ோலியிருந்தால் மட்டுகம தட்டச்சர் 
பணியிடம் வழங்ேப்படும்,  

 

பமாத்த ோலியிடத்தில் 25 சதவிேிதம் மட்டுகம ேருனண 
அடிப்பனடயிலாை பணி நியமைத்திற்கு வழங்ேப்படும். 

 



13.ககள்வி:- கருணை அடிப்பணையில் பைி நியமனம். இறந்த அரசு 
ஊழியரின் குடும்பத்தினருக்கு பைி வழங்க கவண்டுசமன்பது 
கட்ைாயமா? 

 உரிணமயுைன் ககாரலாமா? 

 

ேருனண அடிப்பனடயில் பணி நியமைத்திற்கு எை நிர்ணயிக்ேப் பட்டுள்ள 
அனைத்து சான்று - ஆவணங்ேள் அரசானண எண் 560. பதாழிலாளர் 
மற்றும் கவனலவாய்ப்புத் துனற. நாள் 03,08,1977-இன் படி சமர்ப்பிக்ேப்பட்டு. 
பணி நியமை அதிோரிக்கு திருப்தி ஏற்பட்டால் மட்டுகம 
பணிவழங்ேப்படும்...மறுக்ேவும் அவருக்கு அதிோரம் உண்டு. 

 

14.ககள்வி:- கருணை அடிப்பணையில் பைி நியமனம், காலிப் 
பைியிைமின்ணம காரைமாக எனக்கு மறுக்கப்படுகிறது,  

 

 ஆைால். கவனலவாய்ப்புத் துனற மூலம் 2 தற்ோலிேப் பணியாளர்ேள் 
பணியிலுள்ளார்ேள்.. 

 

தற்ோலிேப் பணியாளர்ேள் பணி நீக்ேம் பசய்யப்பட்டு. அவ்விடம் நிரந்தரப் 
பணியிடமாே இருப்பின் தங்ேளுக்கு பணி வழங்ேப்படலாம். 

 

15.ககள்வி:- திருமைமாகாத அரசு ஊழியரின் ெககாதர. 
ெககாதாரிகளுக்கு கருணை அடிப்பணையில் பைி நியமனம் 
வழங்கப்படுகிறதா? 

 

திருமணமாோத அரசு ஊழியரின் சகோதர சகோதரிேளுக்கு ேருனண 
அடிப்பனடயில் பணிநியமைம் வழங்ேப்படுேிறது. 

 

16.ககள்வி:- மருத்துவ இயலாணமயின் காரைமாக மருத்துவரீதியில் 
அரசுப் பைியிலிருந்து ஓய்வு சபறும் அரசு ஊழியரின் 
வாரிசுதாரர்களுக்கு. கருணை அடிப்பணையில் பைி நியமனம் வழங்கக் 



ககாரும் விண்ைப்பத்துைன். மருத்துவ இயலாணமயால் ஓய்வு சபறும் 
அரசு ஊழியரின் எந்சதந்த ொன்றிதழ்கணளச் ெமர்ப்பிக்க கவண்டும்? 

 

ேருனண அடிப்பனடயில் பணி நியமைம் கோருவதற்கு கதனவயாை 
சான்று / ஆவணங்ேளுடன் ேீழ்க்ோணும் சான்றுேனளயும் சமர்ப்பிக்ே 
கவண்டும்... 

 

1. மருத்துவ இயலானமயின் ோரணமாே ஓய்வு பபறும் அரசு ஊழியருக்கு, 

அவர் மருத்துவ இயலானமயின் ோரணமாே ஓய்வு பபறுவதற்கு 
மருத்துவக் குழுவிைரால் அளிக்ேப்படும் மருத்துவ குழுச்சான்று (அசல்). 

 

2. அரசு ஊழியர் பணிபுரிந்த அலுவலேத்தில் அவர் எந்நாளிலிருந்து 
மருத்துவ இயலானமயால் ஒய்வு பபறுேிறார் என்பதற்கு அத்துனறத் 
தனலவரால் வழங்ேப்படும் சான்று. 

 

3. மருத்துவ இயலானமயின் ோரணமாே ஓய்வு பபறும் அரசு ஊழியரின் 
பணிப்பதிகவட்டின் நேல். 


