
 

ADDENDUM TO NOTIFICATION No.02/2022, DATED 21.01.2022 

The Note (c) under para 9 (Scheme of Examination) of the 

Notification No.02/2022, dated 21.01.2022 may be read as follows: 

Note: 

(c)  The questions in Paper-I and Part-B of Paper-II will be set  

      both in Tamil and English.  

 

The Tamil version of the Syllabus for Paper-I  is annexed . 

 

 

Secretary 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

Notification No.02A/2022                                                  DATED: 18.02.2022 

 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 



பிற்சேர்க்கை-II  
 (அறிவிக்கையின்படி) 

தாள்-I 
கூட்டுறவுத் தணிக்கைத் துகறயில்  உதவி இயக்குநர்  பதவிக்ைான பாடத்திட்டம் 

(முதுநிகை பட்டப்படிப்புத் தரம்) 
Code No:367 

அைகு – I:  கூட்டுறவின் சைாட்பாடு   மற்றும் வளர்ச்சி  

ைருத்து – கூட்டுறவின் சதாற்றம்- கூட்டுறவு சிந்தகனயின் பல்சவறு வகைைள்-  பன்னாட்டு 
கூட்டுறவு கூட்டகமப்பின் கைாள்கைைள் – இந்தியாவில் கூட்டுறவு இயக்ைம் – பல்சவறு 
கூட்டுறவு  குழுக்ைளின் பரிந்துகரைளுக்கு முந்கதய மற்றும் பிந்கதய ேைாப்தம் – திட்ட 
ைாைங்ைளின் சிறப்பியல்புைள். 

அைகு – II:  இந்தியாவில் கூட்டுறவு வங்கியியல் 

ைருத்து - ைடன் மற்றும் ைடன் ோராத கூட்டுறவுைளின் சதாற்றம் மற்றும் பணிைள் (ஆரம்ப, 
மாவட்ட, உயர்நிகை நிறுவனங்ைள்) சதசிய அளவில் - இந்திய ரிேர்வ் வங்கி(RBI),  விவோயம் 
மற்றும் ஊரை வளர்ச்சிக்ைான சதசிய வங்கி (NABARD), சதசிய விவோய கூட்டகமப்பு மற்றும் 
ஊரை கூட்டுறவு வங்கிைள் (NAFCUBs), இந்திய சதசிய விவோய கூட்டுறவு ேந்கதயியல் 
கூட்டகமப்பு (NAFED), சதசிய பால் வள வாரியம் (NDDB),VITTAL மற்றும் திறந்த 
அகமப்புைளுக்ைான கூட்டுறவு கபாருள் சேகவ சமைாண்கம (COSMOS)- கூட்டுறவு 
வங்கியியல் ஒழுங்குமுகறச் ேட்டம். 

அைகு – III:  கூட்டுறவுச் ேட்டம் மற்றும் நிர்வாைம் 

இந்தியாவில் கூட்டுறவுச் ேட்ட அகமப்பு- தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ேங்ைங்ைளின் ேட்டம், 1983 
மற்றும் விதிைள் 1988- பை மாநிை கூட்டுறவு ேங்ைங்ைளின் ேட்டம், 2002 – கூட்டுறவு 
சமைாண்கமயின் சிறப்பியல்புைள் – கூட்டுறவு நிர்வாை அகமப்பு – கூட்டுறவு 
சமைாண்கமயின் கேயல் எல்கைைள் – பதிவாளரின் பங்கு – இயக்குநரகவ – உறுப்பினர்ைள். 

அைகு – IV:  கூட்டுறவு ைணக்குைள் மற்றும் தணிக்கை 

கூட்டுறவு ைணக்குப் பராமரித்தல் – இரட்கடப் பதிவு  முகறயில் ைணக்கு பராமரித்தல் – 
நாசளடு – சபசரடு – கராக்ை புத்தைத்தின் வகைைள் – கபறுதல் மற்றும் கேலுத்தல் அறிக்கை – 
இருப்பு  நிகை குறிப்பு – நிைரைாபம் பகிர்தல் – தணிக்கையின் தன்கம மற்றும் பரவல் – 
கூட்டுறவு தணிக்கையின் வகைைள் – தணிக்கைத் திட்டம் – பல்சவறு ைணக்சைடுைகள 



சோதகனயிடல் மற்றும் மதிப்பிடல் – கூட்டுறவுத் தணிக்கையாளரின் ைடகமைள் மற்றும் 
கபாறுப்புைள் – தணிக்கையின் குகறைள் – கூட்டுறவுத் தணிக்கை மற்றும் நிர்வாை அகமப்பு. 

அைகு – V:  கூட்டுறவு ஆராய்ச்சி , ைல்வி மற்றும் சமைாண்கம தைவல் அகமப்பு 

ஆய்வின் ைருத்து – ஆய்வு வடிவகமப்பு மற்றும் முகற - தரவு சேைரித்தல்  - பகுப்பாய்வு மற்றும் 
விளக்ைம் – அறிக்கை தயாரித்தல் – கூட்டுறவு ைல்வி மற்றும் பயிற்சி (இந்திய சதசிய கூட்டுறவு 
ேங்ைம் (NCUI)) , கூட்டுறவு பயிற்சிக்ைான சதசிய  கூட்டகமப்பு (NCCT), சதசிய கூட்டுறவு 
ைல்வி கமயம் (NCCE), கூட்டுறவு சமைாண்கம நிறுவனம் (ICM), கூட்டுறவு ேங்ைங்ைளின் 
பங்கு – சமைாண்கமத் தைவல் அகமப்பு – கமக்சராோப்ட் ஆபீஸ் (MS Office) – கூட்டுறவில் 
மின்னணு  பதிசவற்ற முகற. 

அைகு – VI:  கேயல்பாட்டு சமைாண்கம 

சமைாண்கம: சமைாண்கமயின் இைக்ைணம் – சமைாண்கமயின் கைாள்கைைள் – 
சமைாண்கமயின் பணிைள் (திட்டமிடல், அகமத்தல், பணியமர்த்தல், இயக்குதல், 
ஒருங்கிகணத்தல், அறிக்கை கேய்தல்  மற்றும் பட்கெட்) (POSDCORB). 

மனிதவள சமைாண்கம:  மனிதவள சமைாண்கமயின் பணிைள் மற்றும் பங்கு – கேயல்திறன் 
மதிப்பீடு நுட்பங்ைள் , ேமநிகை மதிப்கபண் அட்கட,  ஆறு சிக்மா (six sigma),  360 டிகிரி மதிப்பீடு 
மற்றும் வலிகம, பைவீனம், வாய்ப்புைள்  மற்றும்  அச்சுறுத்தல் (SWOT) பகுப்பாய்வு. 

நிதியியல் சமைாண்கம: நிதியியல் சமைாண்கமயின் இைக்குைள் – நிதியியல் சமைாண்கம 
முடிகவடுத்தல் – முதல் அகமப்பு – முதல் மீதான வருமானம் – மூைதன திட்டமிடல் –
நகடமுகற முதல் சமைாண்கம – இடர் மற்றும் வருமானம். 

ேந்கதயியல் சமைாண்கம: ேந்கதயியலின் பணிைள் – ேந்கதயியல் ைைகவ – புதிய கபாருள் 
வளர்ச்சி – கபாருள் வாழ்க்கைச் சுழற்சி- விகைக் கைாள்கைள்- விற்பகனப் கபருக்ை யுக்திைள் 
– பகிர்தலின் வழிைள் – மின்னணு ேந்கதயியல். 

அைகு – VII: வணிை ேட்ட  ைட்டகமப்பு 

(அ) இந்திய நிறும (திருத்தம்) ேட்டம், 2013 – சதாற்றுவித்தல் – உருவாக்ைம் ோர்ந்த  
நகடமுகறைள் – நிறுமத்தின் வகைைள் – ைகைத்தல். 

(ஆ)     இந்திய ஒப்பந்தச் ேட்டம் ,  1872 – கேல்லுபடியாகும்  ஒரு ஒப்பந்தத்தின்   முக்கிய ைாரணிைள்  

(இ) இந்திய கூட்டாண்கம (திருத்தம்) ேட்டம், 2019 – வகரயறுக்ைப்பட்ட கபாறுப்பு 
கூட்டாண்கம (LLP)  ேட்டம்,  2008. 



(ஈ)        கதாழில்துகறச் ேட்டங்ைள்: கதாழிற்ோகைச் ேட்டம்  , 1948  - மாநிை பணியாளர் ைாப்பீட்டு 
ேட்டம், 1948  -  சபானஸ் கேலுத்தல் ேட்டம் , 1965 -  பணிக்கைாகடச் கேலுத்தல் ேட்டம் , 
1972. 

(உ)        மாற்றுமுகற ஆவணச் ேட்டம், 1881. 

அைகு – VIII: தணிக்கையியல் மற்றும் வரிவிதிப்பு 

தணிக்கையியல் ; பல்சவறு நிறுவனங்ைகளத் தணிக்கை கேய்தல் – ைல்வி நிகையங்ைள், 
மருத்துவமகனைள்,  வங்கிைள் ,  கதாண்டு நிறுவனங்ைள் ,  சைளிக்கை விடுதிைள் , 
நைராட்சிைள் – அரசுத் துகற தணிக்கை – தணிக்கை அறிக்கை - ைணினி உதவி தணிக்கை 
நுட்பங்ைள் (CAAT) 

சநரடி வரிைள்; கமாத்த வருமானத்தின் பரவல் – வருமானத்தின் தகைப்புைள் மற்றும் 
வருமானத்திற்ைான பல்சவறு தகைப்புைளில் வரி ைணக்கீடு கேய்தல் –வருமானம் மதிப்பிடல் – 
தனிநபர் ,கூட்டாண்கம நிறுவனங்ைள் மற்றும் நிறுமங்ைள்.  

ேரக்கு மற்றும் சேகவ வரி மற்றும் சுங்ைச் ேட்டம்;   ேரக்கு மற்றும் சேகவ வரியின்  வகைைள் – 
ேரக்கு மற்றும் சேகவவரி வீதம்   - உள்ளீட்டுவரி வரவு – தகைகீழ் வரிவிதிப்பு முகற – வரி 
கேலுத்தல் . 

 சுங்ைச் ேட்டம் , 1962 :  இறக்குமதி கேய்யப்பட்ட ேரக்குைள் – சுங்ை வரி விதித்தல் – சுங்ைவரி 
விைக்கு அளித்தல் – சுகமைள் மீதான விதிைள். 

அைகு – IX:  நிதியியல் மற்றும் நிறும ைணக்கியல் 

நிதியியல் ைணக்கியல்;  ைணக்கியலின் ைருத்துைள் மற்றும் மரபுைள் – ைணக்கியல் தரநிகைைள் 
– கபாதுவாை ஏற்றுக் கைாள்ளப்பட்ட ைணக்கியல் கைாள்கைைள் (GAAP) – பன்னாட்டு 
ைணக்கியல் தர நிகைைள் (IAS) - பன்னாட்டு நிதியியல் அறிக்கை தரநிகைைள் (IFRS) – 
இந்திய ைணக்கியல் தர நிகைைள் (Indian  AS) – வங்கி ேரிைட்டுதல் அறிக்கை – இைாப 
சநாக்ைமற்ற நிறுவனங்ைளின் ைணக்கியல் – கிகள மற்றும் துகற ைணக்குைள்  - சதய்மானம் 
மற்றும் ைாப்பீடு சைாருதல் – ைணக்கியலில் ேமீபைாை  வளர்ச்சி – ேமூைக் ைணக்கியல் – தடய 
ைணக்கியல் – ைணினி ைணக்கியல்  டாலி (TALLY) - ஒருங்கிகணந்த நிதி மற்றும் மனிதவள 
சமைாண்கம அகமப்பு (IFHRMS). 

நிறுமக் ைணக்கியல்: நிறுமச்ேட்டம் , 2013 அட்டவகண – III-ன் படி நிதி அறிக்கை தயாரித்தல் – 
இைாப / நஷ்ட அறிக்கை , இருப்பு நிகைக் குறிப்பு மற்றும்  கராக்ை ஓட்ட அறிக்கை – 



வங்கியியல் , மின்ோரம் மற்றும் ைாப்பீடு நிறுமக் ைணக்குைள் – மனித வளக் ைணக்கியல் – 
பணவீக்ைக் ைணக்கியல். 

அைகு – X:  அடக்ைவிகை மற்றும் சமைாண்கமக் ைணக்கியல் 

அடக்ைவிகைக் ைணக்கியல் : தன்கமைள் மற்றும் பரவல் – கேைவு கமயம் மற்றும் இைாப 
கமயம் – கேைவுத்தாள் தயாரித்தல் –  ஒப்பந்தம் (Tender)  மற்றும்  விகைப் புள்ளிைள் 
(quotations) – அடக்ை விகை ைணக்கியலின் பயன்பாடுைள் – இயக்ைச் கேைவுைள், ஒப்பந்தச் 
கேைவுைள் , பணிோர்ந்த கேைவுைள் , கதாகுதிச் கேைவுைள்  மற்றும் கேயல்முகறச் கேைவுைள் 
– நடவடிக்கை ோர்ந்த கேைவுைள் – ேரக்கு சமைாண்கம முகற  (JIT System) 

சமைாண்கமக் ைணக்கியல்: கபாருள் மற்றும் சிறப்பியல்புைள் – பகுப்பாய்வு மற்றும் நிதிநிகை 
அறிக்கை விளக்ைம் – விகிதப் பகுப்பாய்வு – கராக்ை ஓட்ட அறிக்கை – திட்ட அறிக்கை மற்றும் 
திட்ட அறிக்கை ைட்டுப்பாடு – இறுதிநிகை  அடக்ைச் கேைவுைள் – கேைவு அளவு இைாபப் 
பகுப்பாய்வு – இைாப நஷ்டமற்ற புள்ளி - இறுநிகைச்  கேைவின்  பயன்பாடு – மாறுபாடு 
பகுப்பாய்வு – மூைப்கபாருள், கூலி,  மகறமுைச் கேைவுைள் , விற்பகன மற்றும் இைாபம். 
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