ேேிழ்ோடு அரசுப் பைியாளர்
தேர்வாகையம்

விளம்பர எண்.: 618

அறிவிக்கை எண். 14 /

2022

தமிழ்நாடு

ோள்: 15.07.2022

கருவூலங்கள்

மற்றும்

கணக்கு அலுவலர் நிலல – III

கணக்குகள் பணிகளில்

அடங்கிய

பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்களில்

நநரடி நியமனம் செய்வதற்கான கணினி வழித் நதர்விற்கு 13.08.2022 அன்று வலர
இலணய வழி மூலம் மட்டுநம விண்ணப்பங்கள் வரநவற்கப்படுகின்றன.
இந்த பதவிக்கான நதர்வு கணினி வழித் நதர்வாக நடத்தப்படும்.

எச்சரிக்கை


தேர்வாகையத்ேின்

தேரிவுைள்

அகைத்தும்

விண்ைப்போரரின்

ேரவரிகசப்படிதய தேற்தைாள்ளப்படுைின்றை.


தபாய்யாை

வாக்குறுேிைகளச்

தசால்லி,

ேவறாை

வழியில்

தவகலவாங்ைித்ேருவோைக் கூறும் இகைத்ேரைர்ைளிைம் விண்ைப்போரர்
ேிைவும் ைவைோை இருக்குோறு எச்சரிக்ைப்படுைின்றைர்.


இது தபான்ற ேவறாை ேற்றும் தேர்கேயற்றவர்ைளால் விண்ைப்போரருக்கு
ஏற்படும்

எவ்விே

இழப்புக்கும்

தேர்வாகையம்

எந்ேவிேத்ேிலும்

தபாறுப்பாைாது.


இகையவழி

விண்ைப்பத்ேில்

அகைத்துத்ேைவல்ைளுக்கும்

குறிப்பிைப்படும்

விண்ைப்போரதர

முழுப்தபாறுப்பாவார்.

விண்ைப்போரர், தேர்விற்கு இகையவழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாழுது,
ஏதேனும்

ேவறு

ஏற்படின்,

ோங்ைள்

இகையச்தசகவகேயங்ைகளதயா /தபாதுச்

குற்றம்

சாட்ைக்

கூைாது.

விண்ைப்பித்ே

தசகவ கேயங்ைகளதயா

விண்ைப்போரர்

பூர்த்ேி தசய்யப்பட்ை

இகையவழி விண்ைப்பத்ேிகை உரிய சான்றிேழ்ைளுைன் [பிற்தசர்க்கை
II-ல்

ைாண்ை] இறுேியாை

சேர்ப்பிக்கும்

முன்ைர்,

ேன்கு

சரிபார்த்ேப்

பின்ைதர சேர்ப்பிக்குோறு அறிவுறுத்ேப்படுைிறார்.


விண்ைப்போரர்ைள் இகைய வழி விண்ைப்பத்கே சேர்ப்பிக்கும்தபாது
சான்றிேழ்ைள்

/

ஆவைங்ைகள

இகைய

வழி

விண்ைப்பத்ேில்

வழங்ைப்பட்ை அகைத்து உரிகே தைாரல்ைளுக்கும் / விவரங்ைளுக்கும்
ஆேரவாை

ைட்ைாயோை

பேிதவற்றம்

தசய்யாேல்,

விண்ைப்பத்கே சேர்ப்பிக்ை அனுேேிக்ைப்பை ோட்ைார்ைள்.

இகையவழி

2

/
.

.
விண்ணப்பதாரர்கள் பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது

மட்டும்) செலுத்தி தங்களது அடிப்பலட விவரங்கலள நிரந்தரப்பதிவு மூலமாக

(OTR) கட்டாயமாக பதிவு செய்து சகாள்ள நவண்டும். இந்த நிரந்தர பதிவு
முலறயில்
வருட

பதிவு

செய்த

காலங்களுக்கு

விண்ணப்பங்கள்

செல்லத்தக்கதாகும்.

பதிவு

அதன்

செய்த

பிறகு

நாளிலிருந்து
உரிய

5

பதிவுக்

கட்டணத்லதச் செலுத்தி புதுப்பித்துக் சகாள்ள நவண்டும். நிரந்தர பதிவானது
எந்த

ஒரு

பதவிக்கான

விண்ணப்பமாக

கருதப்படமாட்டாது.

தேலும்விவரங்ைளுக்கு “விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாைஅறிவுகரைள்” பத்ேி-2ஐைாண்ை)

2. பைியிைங்ைள் பற்றிய விவரங்ைள்

பேவியின் தபயர்
கணக்கு அலுவலர்

பைியின் தபயர்
ேற்றும்

பைிக்குறியீ ட்டு எண்
கருவூலங்கள் மற்றும்

(பேவிக் குறியீட்டு

கணக்குகள் பணிகள்

எண்:2093)

சம்பள

எண்ைிக்கை

முகற

23

ரூ. 56,900—

ைாலிப்பைியிைங்ைள்

(ேிகல-23)

பைியிைங்ைளின்

தமிழ்நாடு

– III

நி

ைாலிப்

(17 முன்தைாைரப்பட்ை
உட்பை))

(குறியீட்டு எண்: 062)

ஏற்ற

2,09,200

குறிப்பு:-

குறிப்பிட்டு

சொல்லப்பட்டிருந்தாலன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட

எண்ணிக்லகயானது
எண்ணிக்லக

நதாராயமானதாகும்.

நமலும்

மாறுதலுக்குட்பட்டதாகும்.

காலிப்பணியிடங்களின்
காலிப்பணியிடங்களின்

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் பத்தி 11 (A)-ஐக் காண்க.
3. ைாலிப்பைியிைங்ைளுக்ைாை பைிர்ோைப் பட்டியல்

.

விவரங்களுக்கு

3

4. முக்ைியோை ோட்ைள் ேற்றும் தேரம்:-

அ
ஆ

அறிவிக்கை ோள்

இகையேளம் மூலம் விண்ைப்பங்ைள்
சேர்ப்பிப்பேற்குரிய இறுேி ோள்

15.07.2022
13.08.2022
18.08.2022 –
20.08.2022

.

ைைிைி வழித்தேர்வு ேகைதபறும் ோள் ேற்றும் தேரம்

கணக்கு
அலுவலர்
நிலல – III

ோள் – 1 பாடத்தாள்

COST ACCOUNTANCY

( முதுகலலப்பட்டப் படிப்புத்

தாள் – 2

தரம் )

08.10.2022

முற்பைல் 09.30 ேைி முேல் பிற்பைல்
12.30 ேைி வகர.

பகுதி –அ
கட்டாய தமிழ்சமாழி தகுதித்
நதர்வு(10ம் வகுப்புத் தரம்)
பகுதி-ஆ
சபாது அறிவு (பட்டப்படிப்புத்

08.10..2022

பிற்பைல் 02.30 ேைி முேல் பிற்பைல்
05.30 ேைி வகர

தரம்)

குறிப்பு:இத் தேர்வின் தசயல்பாடுைளுக்ைாை உத்தேச ைாலேிர்ையம் தோைர்பாை பிற்தசர்க்கை
–V -ஐ காண்க.
5 .ேகுேிைள்
அ. வயது வரம்பு (01.07.2022 அன்றுள்ளபடி)

விண்ைப்போர்ைளின் இை வகைைள்
ஆ.ேி., ஆ.ேி(அ), ப.ப., ேி.பி.வ/சீ.ே., பி.வ., பி.வ.(மு)

ேற்றும் அகைத்து வகுப்புைகளயும் சார்ந்ே
ஆேரவற்ற

“ஏகைதயார்”

விேகவைள்

அேிைபட்ச வயது (பூர்த்ேி அகை
ந்ேவராை இருக்ை கூைாது)

வயது வரம்பு இல்கல

(i)

@

-

@.

-

*.

4
குறிப்பு:@ அரசாகை(ேிகல)எண்.91, ேைிேவள தேலாண்கேத் (எஸ்) துகற, ோள் 13.09.2021-ன்

படி, வயது உச்ச வரம்பு 30 ஆண்டுைளிலிருந்து 32 ஆண்டுைளாைஉயர்த்ேப்படுைிறது.
விளக்ைம்:“உச்ச

வயது

அறிவிக்கை

வரம்பு

இல்கல”

தவளியிைப்பட்ை

என்றால்

ோளன்தறா/

விண்ைப்போரர்

பேவிக்கு

தேரிவு

விளம்பர

தசய்யப்பட்ை

ோளன்தறா ேற்றும் பேவியில் அேர்த்ேப்பட்ை ோளன்தறா 60 வயேிகை பூர்த்ேி
தசய்ேிருக்ைகூைாது.
குறிப்பு:-

* Notwithstanding anything contained in para 3(F) of “Instructions to Applicants” and

Section 3(r) of Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) Act, 2016 persons who
are in regular service under the Government of Tamil Nadu on 15.07.2022 may also apply,
even if a period of five years has elapsed since their first appointment under the Government of
Tamil Nadu
வயது வரம்புச் சலுகை

ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய ோற்றுத் ேிறைாளிைள் :-

ேிர்ையிக்ைப்பட்ை வயது வரம்பிற்கு தேல் பத்ோண்டு வகர வயதுவரம்புச் சலுகை
தபறத் ேகுேியுகையவராவார்ைள்.
[ேேிழ்ோடு

அரசுப்பைியாளர்ைள்

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]

(பைி

முகறகேைள்)

சட்ைம்

2016,

பிரிவு

64-ல்

முன்ைாள் இராணுவத்ேிைருக்கு
அ)ஆ.தி.,

ஆ.தி(அ),

ப.ப.,

மி.பி.வ/ெீ .ம,

பி.வ.,

மற்றும்பி.வ.(மு)

தவிர

ஏலனய

வகுப்பிலனச்

ொர்ந்தவர்களுக்கு 50 வயது வலர ெலுலக வழங்கப்படும்.

[ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி ேிபந்ேகைைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 63 ேற்றும் அரசாகை
(ேிகல) எண்.91, ேைிேவள தேலாண்கே (எஸ்) துகற, ோள் 13.09.2021-இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]

ஆ) ஏற்கனநவ ஏநதனும் ஒருபிரிவு / பணி / பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்,
முன்னாள் இராணுவத்தினர் என்ற ெலுலகலயப் சபறமுடியாது.

[ேேிழ்ோடு

அரசுப்பைியாளர்ைள்

(பைி

முகறகேைள்)

சட்ைம்

2016,

பிரிவு

3(j)ல்

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு]

ஆ) ைல்வித்ேகுேி (_15.07 .2022 அன்றுள்ளபடி)
::
பேவியின் தபயர்

ைல்வித்ேகுேி

கணக்கு

Must have passed the Final Examination conducted by the

அலுவலர்
நிலல – III

Institute of Chartered Accountants / Cost Accountants

5

குறிப்பு
1.

ேிர்ையிக்ைப்பட்ை முதுைகலப் பட்ைம் ைல்வித் ேகுேியிகை

10+ 2 (அேற்கு

இகையாைத் ேகுேி) + இளங்ைகலப் பட்ைம் + முதுைகலப்பட்ைம் ேேிழ்ோடு
அரசுப்பைியாளர்ைள்

(பைி

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு

தபற்றிருக்ை

பட்ைதேற்படிப்பிற்ைாை
அறிவிக்கை

முகறகேைள்)

இறுேி

ோளன்தறா

தேர்வு

அல்லது

சட்ைம்

2016,

தவண்டும்..

முடிவு

பிரிவு

பட்ைப்படிப்பு

தவளியிைப்பட்ை

அேற்கு

25-ல்

முந்கேய

/

ோளாைது

ோளாைதவா

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைதவண்டும்.
(ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு
20(4) (iv)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).
2.

இகைக் ைல்வித் ேகுேி தபற்றிருப்போை உரிகே தைாரும் விண்ைப்போரர்
இகைக்ைல்வி

எை

அறிவிக்ைப்பட்ை

அரசாகையிகை

சான்றாவைோை

சேர்ப்பிக்கும் பட்சத்ேில் அவ்வரசாகையாைது தேர்வுக்ைாை அறிவிக்கை
ோளன்தறா

அல்லது

அேற்கு

முன்ைோைதவா

தவளியிைப்பட்டிருக்ை

தவண்டும். தேலும், அவ்வரசாகையிகை இகையவழி விண்ைப்பத்துைன்
இகைத்து

பேிதவற்றம்

தசய்ய

தவண்டும்.

ேவறும்

பட்சத்ேில்

அவ்விண்ைப்போரரின் விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய
பிறகு ேிராைரிக்ைப்படும்.

அரசாகை இத்தேர்வின் அறிவிக்கை ோளுக்கு

பிறகு தவளியிைப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்தைாள்ளப்பைோட்ைாது.
[விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை அறிவுகரைள் பத்ேி 9ன் குறிப்பிகைக் ைாண்ை].
(இ) உைற்ேகுேி சான்றிேழ்

பைி

ேியேைேிற்ைாை

குறிப்பிட்டுள்ள

ேரத்ேில்

தேரிவு

தசய்யப்படும்

உைற்ேகுேிச்

விண்ைப்போரர்ைள்

சான்றிேகழச்

சேர்பிக்ை

ைீ ழ்

தவண்டும்.

ோேிரி படிவம் அறிவிக்கையின் பிற்தசர்க்கை – III-ல்

தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.

இச் சான்றிகை தேரிவு தசய்யப்பட்ை தேர்வர், ேைது

ேியேை அலுவலரிைம்

பைியில் தசரும் தபாது சேர்பிக்ை தவண்டும்.

ேிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ள

உைற்ேகுேி சான்றிேழ் படிவம்

பார்கவயின் ேரம்
பார்கவ ேரம்–III அல்லது

தசயல் அலுவலர் பேவிக்கு

சிறந்ேது

ேிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ள படிவம்.
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தேரிவிற்கு வரும் ைண்பார்கவ குகறபாடுகைய விண்ைப்போரர்ைள் ேகுேி
வாய்ந்ே

அரசுைண்

ேருத்துவ

ேிபுைரிைம்

(Specialist)

ைண்பார்கவத்

ேகுேிச்

சான்றிேகழப் தபற்று ேியேை அலுவலரிைம் சேர்ப்பிக்ை தவண்டும்.
(ஈ) ேேிழ் தோழியில் ேகுேி

விண்ைப்போரர்ைள் தபாதுோை ேேிழறிவு தபற்றிருக்ை தவண்டும். (தேலும்

விவரங்ைளுக்கு “விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைளில்” உள்ள பத்ேி 14(I)ஐ ைாண்ை).

6. ைட்ைைம்
அ)

பேிவுக் ைட்ைைம்
ேிரந்ேிரப்

பேிவுக்ைட்ைைம்

சீர்ேிருத்ேத்துகற,

ோள்

(அ.ஆ(ேி) எண்.32, பைியாளர்
01.03.2017-இன்

படி

(ே) ேிர்வாை

ேிருத்ேியகேக்ைப்பட்ை

ரூ.150/-

ைட்ைைம்)
குறிப்பு
ேிரந்ேர பேிவில் பேிவு தசய்ே ோளிலிருந்து ஐந்ோண்டுைள் முடிவுறாே
விண்ைப்போரர்ைள்,

இத்தேர்வுக்ைாை

பேிவுக்ைட்ைைம்

தசலுத்துவேிலிருந்து விலக்கு அளிக்ைப்படுைின்றைர்
ஆ)

தேர்வுக் ைட்ைைம்
குறிப்பு
ைீ தழ

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள

ேகுேியுகையவர்ைள்
விண்ைப்பத்கேச்

ேவிர

தேர்வுக்ைட்ைைச்
பிற

சலுகை

விண்ைப்போரர்ைள்,

சேர்ப்பிக்கும்தபாது

தபற

இகையவழி

தேர்வுக்ைட்ைைம்

ரூ.200/-

தசலுத்ே

தவண்டும்.

குறிப்பு
(1)

விண்ணப்பதாரர் தங்களுலடய ஒரு முலறப் பதிவுடன் ஆதார் எண்லண இலணப்பது
கட்டாயமாகும். “விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைளில்” உள்ள

பத்ேி

ைாண்ை.

(2) ஒருமுலறப்பதிவு

என்பது

வலரசெல்லுபடியாகும்.

பதிவு

ஐந்து

செய்த

ஆண்டுகள்

நாள்

முதல்

முடிந்த

ஐந்து

பின்னர்,

2(B)-ஐ

ஆண்டுகள்

விண்ணப்பதாரர்,

ஒருமுலறப்பதிவிலன (One Time Registration), அதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்திலனச்
செலுத்தி

கட்டாயம்

நதர்வுக்கான
விரும்பும்

புதுப்பித்துக்

விண்ணப்பத்திலிருந்து

ஒவ்சவாரு

நதர்விற்கும்,

சகாள்ள

நவண்டும்.

மாறுபட்டதாகும்.
தனித்தனிநய

ஒருமுலறப்பதிவு

விண்ணப்பதாரர்

இலணயவழியில்

நதர்வு

என்பது
எழுத

விண்ணப்பிக்க

நவண்டும். [விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைளில்” உள்ள பத்ேி 2(C)-ஐ ைாண்ை].
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தேர்வுக் ைட்ைைச் சலுகை:வகை

சலுகை

1) ஆேிேிராவிைர்/ ஆேிேிராவிைர்(அருந்ேேியர்),

ைட்ைைம் தசலுத்ே தேகவயில்கல

2) பழங்குடியிைர்

ைட்ைைம் தசலுத்ே தேகவயில்கல

3) ேிைவும் பிற்படுத்ேப்பட்ை வகுப்பிைர் /

மூன்று முகற ேட்டும் ைட்ைைம்

4) இஸ்லாேியரல்லாே பிற்படுத்ேப்பட்ை

மூன்று முகற ேட்டும் ைட்ைைம்

வகுப்பிைர் /பிற்படுத்ேப்பட்ை இஸ்லாேிய

தசலுத்ேத் தேகவயில்கல

சீர்ேரபிைர்

தசலுத்ேத் தேகவயில்கல

வகுப்பிைர்
5) முன்ைாள் இராணுவத்ேிைர்

இரண்டு முகற ேட்டும் ைட்ைைம்
தசலுத்ேத் தேகவயில்கல.

6) ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய

ைட்ைைம் தசலுத்ேத்

7) ஆேரவற்ற விேகவைள்

ைட்ைைம் தசலுத்ேத்

ோற்றுத்ேிறைாளிைள்

தேகவயில்கல.
தேகவயில்கல.

குறிப்பு
1

முந்லதய விண்ணப்பங்களில் நகாரப்பட்ட உரிலமகளின் அடிப்பலடயில்,
சமாத்த

நதர்வுக்கட்டண

இலவெ

வாய்ப்புகளின்

எண்ணிக்லக

கணக்கிடப்படும்.
2

விண்ணப்பதாரர்

சபறும்

இலவெ

விண்ணப்பதாரர்

தம்முலடய

வாய்ப்புகளின்

எண்ணிக்லகயானது

சதரிவின் எந்நிலலயிலும் நதர்வாலணயத்தால் ெரிபார்க்கப்படும்.
3

முந்லதய

விண்ணப்பங்கள்

சதாடர்பான

தகவல்கலள மலறத்து விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து கட்டண
விலக்குத்

தவறாகக்

நிராகரிக்கப்படுவதுடன்,

நகாரும்

பட்ெத்தில்,

நதர்வாலணயத்தால்

அவருலடய

விண்ணப்பம்

நடத்தப்படும்நதர்வுகள்

/

சதரிவுகளில் கலந்து சகாள்வதிலிருந்து ஒரு வருடகாலத்திற்கு விலக்கி
லவக்கப்படுவார்.
4

விண்ணப்பதாரர் நதர்வுக்கட்டணவிலக்கு சதாடர்பான இலவெ ெலுலகலயப்
சபறுவதற்கு

“ஆம்”

அல்லது

“இல்லல”

என்ற

விருப்பங்கலள

கவனமாகநதர்வு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.
5

விண்ணப்பதாரர்,

விண்ணப்பதாரர்களின்

தன்விவரப்பக்கத்தின்

Application

முலறபயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது

என்பலத

History-ல் நதான்றும் தகவல்கலளப் சபாருட்படுத்தாமல் நதர்வுக்கட்டணச்
ெலுலக

தங்களின்

இதுவலர

சொந்த

எத்தலன

அறிவுறுத்தப்படுகிறார்.

நலன்கருதி

கணக்கிட்டு

லவத்துக்சகாள்ளுமாறு

கட்டணச்ெலுலக

6

8
விண்ணப்பிக்கப்பட்ட

நகாரி

(விண்ணப்பிக்கப்பட்ட

பதவிகலளப்

விண்ணப்பமானது
சபாருட்படுத்தாமல்)

விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சமாத்த இலவெ வாய்ப்புகளின்
எண்ணிக்லகயிலிருந்து ஒருவாய்ப்பு குலறக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.
அனுமதிக்கப்பட்ட
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விண்ணப்பதாரர்

அதிகபட்ெ
/

இலவெ

வாய்ப்புகலள

நதர்வுக்கட்டணச்ெலுலகலய

சபற்றுக்சகாண்ட

சபறவிரும்பாத

விண்ணப்பதாரர் / நதர்வுக்கட்டணச் ெலுலகக்கு தகுதியற்ற விண்ணப்பதாரர்

நதர்வுக்கட்டணச் ெலுலக சதாடர்பான நகள்விக்கு எதிராக “இல்லல” என்ற
விருப்பத்திலன

சதரிவு

செய்யநவண்டும்.

அவ்விண்ணப்பதாரர்

நிர்ணயிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டணம் செலுத்தும்முலற மூலம் நதலவயான
கட்டணத்திலன பின்னர் செலுத்தலாம்.
விண்ணப்பதாரர்

8

குறித்தநநரத்திற்குள்

உரிய

நிர்ணயிக்கப்பட்ட

நதர்வுக்கட்டணத்துடன்

விண்ணப்பத்திலன

வழிமுகறைகளப்

ெமர்ப்பிக்கவில்லலசயன்றால்,

பின்பற்றிய

பிறகு

விண்ைப்பம்

ேிராைரிக்ைப்படும். (விண்ணப்பதாரர்களுக்கான விதிமுலறகள் பத்தி

6ஐ

க்காண்க).
7. தேர்வுக் ைட்ைைம் தசலுத்தும் முகற

 தேர்வுக் ைட்ைைம் ரூ.200/- ஐ (ரூபாய் இருநூறு ேட்டும்) இகையவழியில்
(இகைய

வங்ைி,

பற்று

அட்கை,

ைைன்

அட்கை)

ேிர்ையிக்ைப்பட்ை இறுேி ோளிற்குள்தசலுத்ே தவண்டும்.

விண்ைப்பிக்ை

 விண்ைப்போரர்ைள் தசகவக் ைட்ைைமும் தசர்த்து தசலுத்ே தவண்டும்.
 விண்ைப்போரர்ைளின்
அடிப்பகையில்ோன்

ைட்ைைச்

தேர்வுக்ைட்ைைம்

சலுகைக்ைாை

ேகுேியின்

தசலுத்துவேிலிருந்து

விலக்கு

தபற முடியும்.

 இகையவழியில்

தேர்வுக்

ைட்ைைம்

தசலுத்ோேல்,

தேரடியாை

தசலுத்தும் வகரவு ைாதசாகல /

அஞ்சலை ைாதசாகல தபான்றகவ

ஏற்றுக்தைாள்ளப்பைோட்ைாது.

அத்ேகைய

விண்ைப்பங்ைள்

ேிராைரிக்ைப்படும்.



ேிரந்ேர பதிவு செய்யும் முலறயில் பதிவு செய்து பதிவுக் கட்டணமாக ரூ.150

செலுத்தி பதிவு ஐடி சபற்றவர்கள் ேிரந்ேர பதிவுக் கட்டணத்லதச் (அதாவது
ரூ.150/-)
நபாதும்.

செலுத்தத் நதலவயில்லல, நதர்வுக் கட்டணம் செலுத்தினால்

 தேர்வுக்

ைட்ைைச்

ஏற்ைைதவ

சலுகை

ேிரந்ேர

பேிவு
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தைாரும்
தசய்ே

விண்ைப்போரர்ைகளத்

விண்ைப்போரர்ைள்

ேவிர

இப்பேவிக்கு

ேிர்ையிக்ைப்பட்ை தேர்வுக் ைட்ைைத்கே தசலுத்ே தவண்டும். ேிரந்ேரப்
பேிவு முகறயில் பேிவு தசய்துள்ள விண்ைப்போரர்ைள் ேிரந்ேர பேிவு
முகறயில் பேிவு தசய்ே ோளிலிருந்து 5 வருை ைாலத்ேிற்கு பேிவுக்
ைட்ைைம் தசலுத்துவேற்கு ேட்டும் விலக்கு அளிக்ைப்படும்.
இந்ே

ேிரந்ேரப்

பேிவு

இப்பேவிக்குரிய

தேர்வுக்

ைட்ைைோை

ைருேப்பைோட்ைாது.
(தேர்வு

ைட்ைைம்

தோைர்பாை“

விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை

விேிமுகறைளில்” பத்ேி – 2(V) ஐ ைாண்ை).
8. சலுகைைள்
(i) ஆேிேிராவிைர்,

ேிைவும்

ஆேிேிராவிைர்

பிற்படுத்ேப்பட்ை

(அருந்ேேியர்),

வகுப்பிைர்

/

பட்டியல்

சீர்ேரபிைர்,

பழங்குடியிைர்,

,பிற்படுத்ேப்பட்ை

வகுப்பிைர்/ பிற்படுத்ேப்பட்ை இசுலாேிய வகுப்பிைர், ஆேரவற்ற விேகவ,
முன்ைாள்

இராணுவத்ேிைர்,

ேிறைாளிைள்

ேகுேி

ேற்றும்

ேற்றும்

பிற

ேிர்ையிக்ைப்பட்ை

வகையிகைச்

ைட்ைைச்

குகறபாடுகைய

சார்ந்ேவர்ைளுக்ைாை

சலுகைைள்

குறித்ே

ோற்றுத்

வயது

/

விவரங்ைள்

“விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்” பத்ேி 3(D),5 & 6 ஐக் ைாண்ை.
(ii) தேதல

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள

அேற்குரிய

சலுகைகய

ஆோரங்ைகள

தைாரும்

விண்ைப்போரர்ைள்

இகையவழி

விண்ைப்பத்துைன்

இகைத்துபேிதவற்றம் தசய்ய தவண்டும் .பேிதவற்றம் தசய்ய ேவறிைால்

உரிய

வழிமுகறைகளப்

பின்பற்றிய

பிறகு

விண்ைப்பம்

ேிராைரிக்ைப்படும்.
குறிப்பு:
முன்ைாள்
பேவிக்கு

இராணுவத்ேிைர்,ஏதேனும்

தேர்ந்தேடுக்ைப்பட்டு

ேிைழ்வுைளிலும்

முன்ைாள்

ஒரு

விட்ைால்,

பிரிவு

பின்ைர்,

இராணுவத்ேிைர்

/

பைியில்

தவறு

என்ற

எந்ே

அைங்ைிய

சலுகைகய

ேியேை
தைார

முடியாது. (ேேிழ்ோடு அரசுப் பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள் சட்ைம்
பிரிவு 3(j) ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு)

2016
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9. தேர்வுத்ேிட்ைம் : தைாள்குறி வகை (ைைிைி வழித் நதர்வு) ேற்றும்
தேர்முைத் தேர்வு:தேரிவிற்குத்
ேகுேி தபற
பாைம்

ைால

அேிைபட்ச

ைைிைி வழித் நதர்வு

அளவு

ேேிப்தபண்ைள்

குகறந்ேபட்ச
ேேிப்தபண்ைள்
ஆ.ேி., ஆ.ேி(அ),

ப.ப., ேி.பி.வ./சீ.ே.,
பி.வ.( மு.ேவிர)

ேற்றும்பி.வ.(மு)

“ஏ

கை

தயார்
”

ோள் 1 (தைாள்குறி வகை) (பாைத்
ோள்)

(முதுைகலப்படிப்புத் ேரம் )

3 ேைி

300

தேரம்

200 விைாக்ைள்

Cost Accountancy
(குறியீட்டு எண். 333 )

குறிப்பு:

பகுேி ‘அ’விற்ைாை

ோள் II(தைாள்குறி வகை)

குகறந்ேபட்ச

பகுேி –அ

ேேிப்தபண்ைள் – 60 (150ல்
‘அ’வில் தபறும்

தேர்வு(10ம் வகுப்புத் ேரம்)(100

ேேிப்தபண்ைள் ேர

விைாக்ைள்/ 150 ேேிப்தபண்ைள்)

ேிர்ையத்ேிற்கு

3

ேைி
தேர

தபாது அறிவு (100 விைாக்ைள்)

204

40%) . ோள் –II ன் பகுேி

ைட்ைாய ேேிழ்தோழி ேகுேித்

பகுேி-ஆ

153

ம்

ைைக்ைில் எடுத்துக்

தைாள்ளப்பைோட்ைாது.

150

குறியீட்டு எண்.003
(தபாது அறிவு பட்ைப்படிப்புத் ேரம்)
75 விைாக்ைள்
ேிறைாய்வுத் தேர்வு (10ம் வகுப்புத்
ேரம்)
(25 விைாக்ைள்)
தேர்முைத்
ஆவைங்ைள்
தோத்ேம்

தேர்வு

ேற்றும்

60
510

குறிப்பு:
(i)

ோள்-II-இல் பகுேி ‘அ’-வில் குகறந்ேபட்ச ேேிப்தபண் தபறாே தேர்வர்ைளின் ோள் I
ேற்றும் ோள் II இல் பகுேி ‘ஆ’வின் விகைத்ோட்ைள் ேேிப்பீ டு தசய்யப்பைோட்ைாது.
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(ii) ோள்

–I ேற்றும்

ோள்

II இல்

பகுேி’ஆ’வில்

தபறும்

ேேிப்தபண்ைள்

ேட்டும்

ேர

ேிர்ையத்ேிற்கு ைைக்ைில் எடுத்துக் தைாள்ளப்படும்.
(iii) ோள் –I ேற்றும் ோள் II பகுேி ஆ

விற்ைாை விைாக்ைள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்

அகேக்ைப்படும்.

.

(iv)

.
(v)

.

(vi)

.

-

–

.

.

.

-

.
.

.

.

.
.

.

.

-

(vii) நதர்வாலணயத்தால் நடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு (ைைிைி
ஆஜராகும்நபாது

பின்பற்ற

நவண்டிய

வழிமுலறகள்

குறித்து

II-

வழித் தேர்வு)

விண்ணப்பதாரர்களின்

விதிமுலறயில் பத்தி 17ஐ காண்க.

(viii) தேற்குறிப்பிட்ை பாைங்ைளுக்ைாை பாைத்ேிட்ைம் இவ்வறிக்கையின் பிற்தசர்க்கை I –ல் உள்ளது.

(ix) ைைிைி வழி இகைய தேர்வு முகறக்ைாை சிறப்பு விேிமுகறைள்

1) விண்ணப்பதாரர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நதர்வு லமயத்தில்
மட்டுநம நதர்வு எழுத நவண்டும். நதர்வு லமயத்திலன மாற்றம் செய்ய
அனுமதிக்கப்பட
நதர்வு

மாட்டாது.

லமயத்திற்குக்

விண்ணப்பதாரர்கள்
பயன்படுத்தி

விண்ணப்பதாரர்கள்

சகாண்டு

பயனாளர்

கணினியில்

சென்று
குறியீடு

புகுபதிலக

நுலழவுச்

காண்பிக்கப்பட
மற்றும்

செய்ய

ெீட்டிலன
நவண்டும்.

கடவுச்சொல்லலப்

நவண்டும். திலரயில்

நதான்றும் அலனத்து அறிவுலரகளும் கவனமாகப் படிக்கவும்.

2) விண்ணப்பதார்கள் மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாடர்பு ொதனங்கலள
நதர்வு

அலறக்குள்

மின்னணு

சகாண்டு

ொதனங்கலள

செல்ல
எடுத்து

அனுமதியில்லல.
வர

அதனால்

நவண்டாம்

என

அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
3) கணினி வழித்

நதர்வு என்பது தாளின் மீ து எழுதுநகால் சகாண்டு

விலடலய நிரப்பும் நதர்வு நபான்றநத.
4) கணினி வழித்

நதர்வில், ஐந்து விலடகள் திலரயில் நதான்றும்.
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5) விண்ணப்பதாரர்கள்

சுட்டிலயப்

பயன்படுத்தி

ெரியான

விலடயிலன

நதர்ந்சதடுத்து நகள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம்.
6) விண்ணப்பதார்

ஒவ்சவாருவருக்கும்,

வழிமுலறகளுக்காக

பயன்படுத்தும் சபாருட்டு தனித்தாள் (Rough Sheet) வழங்கப்படும். நதர்வு
முடிவுற்ற பின் தனித்தாள் திரும்பப் சபறப்பட்டுவிடும்.
7) விண்ணப்பதாரர்கள்

உரிய

விண்ணப்பதார்கள்

விலடயிலன

சொடுக்க

நவண்டும்.

‘next’ என்ற சபாத்தாலன சொடுக்குவதன் மூலம்

அடுத்த நகள்விக்கு செல்லலாம் அல்லது ‘prev ous’ என்ற சபாத்தாலன
சொடுக்குவதன் மூலம் முன்புள்ள நகள்விக்கு செல்லலாம்.
8) விண்ணப்பதார்கள்

எந்த

நகள்வியிலனயும்

பார்லவயிடலாம்.

நதர்வு

முடியும் நநரத்திற்கு முன் எப்நபாது நவண்டுமானாலும் விலடயிலன
மாற்றலாம்.

அவர்கள்

விரும்பினால்,

ெில

நகள்விகளுக்கு

விலடயளிக்காமல் அடுத்த நகள்விக்கும் செல்ல முடியும்.
9) ஒவ்சவாரு

விண்ணப்பதாரரின்

திலரயிலும்,

நகள்விகள்

மற்றும்

விலடகளின் வரிலெ மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும்.
10) விண்ணப்பதார்கள் நதர்வு நநரத்திற்குள், எப்சபாழுது நவண்டுமானாலும்
தங்களது விலடயிலன ெமர்ப்பிக்கலாம்.
11) விலடயிலன ெமர்ப்பித்த பிறகு நதர்விலன சதாடர முடியாது.
12) விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விலடயிலன ெமர்ப்பிக்க தவறும்பட்ெத்தில்,
நதர்வு

முடியும்

தருவாயில்

தானாகநவ

விலடகள்

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிடும்.
13) கணினி

வழித்

நதர்விற்கு, சுட்டியிலன

எவ்வாறு

பயன்படுத்துவது

என்று சதரிந்தாநல நபாதுமானது. கணினியறிவு அவெியமில்லல.
14) பார்லவக்

குலறபாடுள்ளவர்கள்,

நதலவக்நகற்ப

எழுத்து

விண்ணப்பதார்கள்
வருலகத்தாளில்
செய்ய

நகள்வி

வடிவங்கலள

தங்களது

சபருவிரல்

சுட்டியின்

விலடகலள

சபரிதாக்க

அலடயாளத்லத

லகசயாப்பமிட்டு

நவண்டும்.

மற்றும்

முடியும்.

உறுதி

செய்ய,

நரலகயிலனப்

அலனத்து

பதிவு

செயல்பாடுகளும்

நெலவயகத்தில் நெமிக்கப்பட்டு. பின்னாளில் பார்லவயிடுவதற்கிணங்க,
நகாப்பு

உருவாக்கப்படும்.

கண்காணிக்கப்படும்.

நதர்வலற

நதர்வாலணய

புலகப்படக்

இலணயதளம்

கருவி

மூலம்

(www.tnpsc.gov.in)–ல்

உள்ள மாதிரி நதர்விலன பழகுவதன் மூலம், கணினி வழித்

நதர்வில்,

சுட்டிலயக் லகயாளும் முலறயிலன அறிந்துசகாள்ளலாம். மாதிரி
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நதர்வு

என்பது,

நதர்வு

நாளன்று

நலடசபறும்

கணினி

வழியில்

நலடசபறும் இலணய நதர்வு நபான்றது. மாதிரி நதர்வில் படிப்படியான
அலனத்து விவரங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதார்கள் மாதிரி
நதர்விலன எத்தலன முலற நவண்டுமானாலும் பழகிக் சகாள்ளலாம்.
15) விண்ணப்பதார்கள்
அனுமதிச்ெீட்டில்

விண்ணப்பத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
பாடத்திலன

அல்லது

அல்லாமல்

நவறு

பாடத்தாள் மாற்றி எழுதும் விலடத்தாள் செல்லாததாக்கப்படும்.
கணினி வழித் த் நதர்வு ெம்மந்தமாக கூடுதல் தகவல் பிற்நெர்க்லக IV–



ல் உள்ளது..
10. தேரிவுதசய்யும் முகற
1. ைைிைி வழித் தேர்வு

தேரிவு இரண்டு ேிகலைகள உகையது.

2. தேர்ைாைல்

தேர்வு அகேந்ே வாய்தோழித் தேர்வு. இறுேி தேரிவாைது விண்ைப்போரர்ைள் ைைிைி
வழித்

தேர்விலும், வாய்தோழித் தேர்விலும் தசர்த்து தபற்ற தோத்ே

பைியிை

ஒதுக்ைீ ட்டு

விண்ைப்போரர்

விேி

ைைிைி

ஆைியவற்றின்

வழித்

தேர்வின்

அடிப்பகையில்

அகைத்து

ைைிைி வழித்

பாைத்ேில்

ேவறி

அத்தேரிவிற்ைாை
தசய்யப்பை

எழுோே

(எழுே

குகறந்ேபட்ச

ேேிப்தபண்ைகள

ேகுேியாைவராை

தேற்தைாள்ளப்படும்.

பாைங்ைளிலும்

தேர்விலும் ைலந்துதைாள்வது ைட்ைாயோகும்.
தேர்வு

ேேிப்தபண்ைள்
வாய்தோழித்

தேர்வின் ஏதேனும் ஒரு

இருந்ோலும்)

விண்ைப்போரர்

தபற்றிருந்ோலும்

கூை

தேரிவு

ைருேப்பைோட்ைார்.“விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை

விேிமுகறைள்” பத்ேி 18(B) ஐக் ைாண்ை.
11. தேர்வு கேயங்ைள்
ைைிைி வழித் தேர்வு தசன்கை (0101) தேர்வு கேயத்ேில் ேட்டுதே

நலடசபறும்.
குறிப்பு:
விண்ைப்போரர்ைள்
சரிபார்ப்புக்கும்/

ைைிைி

தேர்முைத்

வழித்

தேர்வு

தேர்விற்கும்

எழுதுவேற்கும்/

/ைலந்ோய்விற்கும்

சான்றிேழ்

ேங்ைளது

தசாந்ே

தசலவில் வரதவண்டும்.

12. அ) பைி விவரங்ைள்
விண்ைப்போரர், இகைய வழியில் விண்ைப்பிக்கும்தபாது, இந்ேிய அரசின்
அல்லது இந்ேியாவில் உள்ள ஒரு ோேில அரசின் பைியில் அல்லது உள்ளாட்சி
அகேப்புைள்

அல்லது

பல்ைகலக்ைழைங்ைள்

அல்லது

இந்ேிய

அரசின்

அல்லது

இந்ேியாவிலுள்ள ஒரு ோேில அரசின் அேிைாரத்ேின் ைீ ழ் அகேக்ைப்பட்டிருக்கும்
அரசு

சார்புள்ள

பைியில்

ேிறுவைங்ைள்

அல்லது

அல்லது

ேற்ைாலிைப்

தபாதுத்துகற

பைியில்

இருப்பின்,

ேிறுவைங்ைளில்
ேங்ைளது

பைி

ேிரந்ேரப்
குறித்ே

விவரத்ேிகை தேர்வாகையத்ேிற்கு தேரிவித்ேல் தவண்டும்.விண்ைப்போரர், பைி
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குறித்ே

உண்கேகய

ேகறக்கும்

பட்சத்ேில்,

அவரது

உரிய

விண்ைப்பம்

வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகு ேிராைரிக்ைப்படும். விண்ைப்போரர், தேரிவாகும்
பட்சத்ேில்

விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை

அறிவுகரைள்

பத்ேி

14

(p)-ல்

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு ேகையின்கேச் சான்றிேகழ சேர்பிக்ை தவண்டும்.
ஆ) குற்றவியல் வழக்குைள் / ஒழுங்கு ேைவடிக்கைைள் தோைர்பாை உறுேிதோழி

(i) இகைய வழி விண்ைப்பத்ேில் ேன்ேீ ோை ேிலுகவயிலுள்ள குற்றவியல்

/

ஒழுங்கு ேைவடிக்கைைள் பற்றி தேரிவித்துள்ள விண்ைப்போரர்ைள், அது தோைர்பாை
முேல்

ேைவல்

அறிக்கையின்

ேைகல

/

குற்றக்

குறிப்பாகையின்

ேைகல

(தேர்வுக்தைற்ப) ைண்டிப்பாை இகைய வழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்துபேிதவற்றம்
தசய்யதவண்டும். தேற்ைண்ை ஆவைங்ைகள பேிதவற்றம் தசய்யேவறும் பட்சத்ேில்
விண்ைப்பம் உரிய ேகைமுகறைளுக்குப் பின்ைர் ேிராைரிக்ைப்படும்.
(ii) விண்ைப்போரர்ைள், ேங்ைள் ேீ ோை குற்றவியல் ேைவடிக்கைைளில் குற்றத் ேீர்ப்பு /
ஒழுங்கு

ேைவடிக்கைைளில்

ேண்ைகை

விேிக்ைப்பட்ைது

தோைர்பாை

ேங்ைளது

இகைய வழி விண்ைப்பத்ேில் தேரிவிப்பதுைன், தோைர்புகைய ேீ ேிேன்ற ஆகை
அல்லது

ஒழுங்கு

ேைவடிக்கையிலிருந்து விடுவிக்ைப்பட்ை

ஆகையிகைஇகைய

வழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்யதவண்டும். தேற்குறிப்பிட்ை
ஆவைங்கள

பேிதவற்றம்

தசய்ய

ேவறும்

பட்சத்ேில்

உரிய

வழிமுகறைகளப்

பின்பற்றிய பிறகு விண்ைப்பம் ேிராைரிக்ைப்படும்.
(iii)

ேகையின்கேச்

சான்றிேகழசேர்ப்பித்ே

பிறதைா

அல்லது

இகைய

வழி

விண்ைப்பத்ேிகைசேர்ப்பித்ே பிறதைா, ேியேைம் தோைர்பாை பைிைள் முழுகேயாை
ேிகறவகைவேற்கு முன் வகர உள்ள தேரிவு பைிைளின் எந்ே ஒரு ேிகலயின்
தபாதும் விண்ைப்போரர் ேீ து, ஏதேனும் குற்றவியல் வழக்கு பேியப்பட்டிருந்ோதலா /
ஒழுங்கு ேைவடிக்கைஎடுக்ைப்பட்டிருந்ோதலா, அவர் குற்றத்ேீர்ப்பு / ேண்ைகை ஏதும்
தபற்றிருந்ோதலா, தேர்வாகையத்ோல் ஆவைங்ைகளப் பேிதவற்றம் / சேர்ப்பிக்ைக்
தைாரும்

ேிகலயில்,

விண்ைப்போரர்ைள்

தேர்வாகையத்ேிற்குத்
ைகைபிடிக்ைத்

தேரிவித்ேல்

ேவறிைால்

தேர்வாகையத்ோல்

உரிய

அது

குறித்ே

தவண்டும்.

தேலும்,

அத்ேகைய

உண்கேவிவரங்ைகள,
இந்ே

அறிவுகரயிகை

விண்ைப்போரர்ைளுகைய

வழிமுகறைகளப்

பின்பற்றிய

பிறகு

விண்ைப்பம்
விண்ைப்பம்

ேிராைரிக்ைப்படும், ஓராண்டுக்கு தேர்வு எழுதுவேிலிருந்து விலக்ைி கவக்ைப்படுவர்.
(விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்
தேற்கூறிய
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அறிவுறுத்ேலில் ஏதேனும் விேி ேீ றப்பட்ைால் அவர்ைளது விண்ைப்பம்

உரிய வழிமுகறைகளப்

பின்பற்றிய பிறகு ேிராைரிக்ைப்படும்.

13. தபாதுவாை ேைவல்ைள்
A) இை ஒதுக்ைீ டு விேி இத்தேரிவிற்கு தபாருந்தும்.
B) (i)ேேிழ்வழிக்ைல்விமூலம்

படித்ேேபர்ைளுக்கு,

ோேிலத்ேின்

ைீ ழ்

உள்ள

பைிைளில்

முன்னுரிகே அடிப்பகையில் ேியேைம் தசய்யும் (ேிருத்ே) சட்ைம் 2020-ன் பிரிவு 2 (d)-ல்
தசால்லப்படுவோவது:
ேியேைத்ேின்

ேேிழ்வழியில்

வாயிலாை

படித்ேேபர்

ேிரப்பப்படும்

என்றால்,

ோேிலத்ேில்

பேவிைளுக்ைாை

தேரடி

சிறப்புவிேிைளில்

பரிந்துகரக்ைப்பட்ை ைல்வித்ேகுேிவகர ேேிழ்வழியில் படித்ேவராவார்.
(ii) ேேிழ்வழியில் ைல்வி பயின்றேற்ைாை உரிகே தைாரும்விண்ைப்போரர்ைள், அேற்ைாை
சான்றாவைோை,

பத்ோம்வகுப்பு,

பன்ைிரண்ைாம்

வகுப்பு

ோற்றுச்சான்றிேழ்

/
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ேற்ைாலிைச்சான்றிேழ் /பட்ைச்சான்றிேழ் /

ேேிப்தபண்பட்டியல் / ேிர்ையிக்ைப்பட்ை

ைல்வித்ேகுேியிகை

ேேிழ்வழியில்

விண்ைப்போரர்

பேிவுதசய்யப்பட்டு,

குழுேம்

அல்லது

பயின்றுள்ளார்

பல்ைகலக்ைழைம்

அல்லது

எை
ைல்வி

ேிறுவைங்ைளிைேிருந்து தபறப்பட்ை பட்ைச்சான்றிேழ் / பட்ைதேற்படிப்புச் சான்றிேழிகை
இகையவழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்யதவண்டும்.
(iii)

விண்ைப்போரர்ைள்,

ைல்வித்ேகுேியிகையும்

ேிர்ையிக்ைப்பட்ை
ேேிழ்வழியில்

ைல்வித்ேகுேிவகரக்கும்

பயின்றுள்ளார்

என்பேற்கு

அகைத்துக்
ஆோரோை

சான்றுைகள ைட்ைாயம் இகைய வழி விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம்
தசய்ய தவண்டும்.
உோரைம்:ஒரு பேவிக்கு பட்ை தேற்படிப்பு ேிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித்ேகுேியாை இருப்பின்,
விண்ைப்போரர்
பட்ைப்படிப்பு

ஒன்றாம்

ேற்றும்

வகுப்பு

முேல்

பத்ோம்வகுப்பு,

தேல்ேிகலக்ைல்வி,

பட்ை தேற்படிப்பிகை ைட்ைாயம் ேேிழ்வழியில் பயின்றிருக்ை

தவண்டும்.
(iv)

ேேிழ்வழியில்ைல்வி

பயின்றேற்ைாை

சான்றாவைம்

எதுவும்

இல்கலதயைில்,

ைல்விேிறுவைத்ேின் முேல்வர் / ேகலகேயாசிரியர் / ோவட்ைக்ைல்வி அலுவலர் /
முேன்கேக்ைல்வி அலுவலர்/ ோவட்ை ஆேிேிராவிைர் ேல அலுவலர் / பேிவாளர்/
தேர்வுக்ைட்டுப்பாட்டு
தோழில்நுட்ப

ைல்வி

பேிவாளரிைேிருந்து

அலுவலர்

/ைல்விேிறுவைத்ேின்

இயக்குேர்

/இகை

விண்ைப்போரர்ைளின்

இயக்குேர்

ேகலவர்
/

/

இயக்குேர்

/

பல்ைகலைழைங்ைளின்

விேிமுகறைளில்

குறிப்பிட்டுள்ளபடி

வத்ேில், ேிர்ையிக்ைப்பட்ை ைல்வித்ேகுேி வகரயிலாை ஒவ்தவாரு ைல்வித்ேகுேிக்கும்
சான்றிேகழப்தபற்று இகைய வழி விண்ைப்பத்துைன்

இகைத்து

பேிதவற்றம்

தசய்ய தவண்டும்.
(v)

ேிர்ையிக்ைப்பட்ைைல்வித்ேகுேிவகரயிலாை

அகைத்து

ைல்வித்ேகுேிைகளயும்

ேேிழ்வழிக்ைல்வியில் பயின்றுள்ளார் என்பேற்ைாை ஆோரச்சான்றிகை இகைய வழி
விண்ைப்பத்துைன் இகைத்து பேிதவற்றம் தசய்ய ேவறும்பட்சத்ேில் விண்ைப்பம்

உரிய ேகைமுகறைளுக்குபின்ைர் ேிராைரிக்ைப்படும்.

(vi) ஏதேனும் ஒரு பாைத்கே பகுேி தேரோை படித்ேேற்ைாைதவா / ஏதேனும் தேர்விகை
ேைித்தேர்வராை எழுேியேற்ைாைதவா, ேைியர் ேேிழ்வழிக் ைல்வியில் பயின்றுள்ளார் எை
சான்றாவைம் ஏதேனும் சேர்ப்பித்ோல் ஏற்றுக்தைாள்ளப்பைோட்ைாது என்பதுைன் உரிய

வழிமுகறைகளப்

பின்பற்றிய

பிறகு

விண்ைப்பம்

ேிராைரிக்ைப்படும்.

விவரங்ைளுக்கு “விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைளில் உள்ள பத்ேி

(தேலும்

14(R) & 2W

ஐக்” ைாண்ை)
C) இப்பேவிக்குரிய தேரிவு தோைர்பாை, தசன்கை உயர்ேீ ேிேன்றம் ேற்றும் உயர்ேீேிேன்ற
ேதுகரக் ைிகளயில் ஏதேனும் வழக்குைள் ேிலுகவயில் இருப்பின், அவற்றின் ேீ ோை
இறுேி ஆகைைளுக்குட்பட்டு ேற்ைாலிைோை தேரிவு தசய்யப்படும்.
D) ேேிழ்ோடு அரசுப்பைியாளர்ைள் (பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 26 ேற்றும்
27(இ)-ல்

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவாறு

ஆேரவற்ற

விேகவ

ேற்றும்

முன்ைாள்

இராணுவத்ேிைருக்ைாை இைஒதுக்ைீ டு இப்பேவிக்கு தபாருந்ோது.
E) ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய ோற்றுத்ேிறைாளிைள் :-

அரசாகை (ேிகல) எண்.20, ோற்றுத்ேிறைாளிைள் ேலத்(DAP3-2) துகற, ோள் 20.06.2018-ன் படி
இப்பேவி ைீ ழ்க்ைாணும் ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய ோற்றுத் ேிறைாளிைளுக்கு
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F) ேிர்ையிக்ைப்பட்ை குகறபாடுகைய ோற்றுத்ேிறைாளிைள், ோற்றுத்ேிறைாளிைளுக்ைாை உரிகேைள்
விேி, 2017-ல் (ோற்றுத் ேிறைாளிைளுக்கு அேிைாரேளித்ேல் துகற (Divyangjan), சமூை ேீ ேி ேற்றும்

அேிைாரேளித்ேல் அகேச்சைம், இந்ேிய அரசு) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளபடிவத்ேில் அரசாகை (ேிகல)
எண்.28, ோற்றுத்ேிறைாளிைள் (DAP.3.1) ேலத்துகற, ோள் 27.07.2018-ல், வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ள சான்றிேழ்
வழங்ைக் கூடிய ேகுேி வாய்ந்ே அலுவலரிைேிருந்து தபறப்பட்ை ோற்றுத்ேிறைாளிச் சான்றிேகழ
சேர்ப்பிக்ை தவண்டும்.

G) தேரடி ேியேைம் மூலம் ேிரப்பப்படும் ைாலிப்பைியிைங்ைளில் குகறந்ேபட்சம்
தபண்ைளுக்ைாை
தபாேிய

தபண்

ஒதுக்ைப்பட்ை

ஒதுக்ைீ ட்டில் தேரிவு

தசய்யப்பை

தேர்ச்சியும், ேகுேியும்

விண்ைப்போரர்ைள்

ைிகைக்ைப்

தபறாவிடில்,

இைங்ைள்

விண்ைப்போரர்ைகளக்

அதே
தைாண்டு

வகுப்பிைகர

சார்ந்ே

ேிரப்பப்படும்.

(ேேிழ்ோடு

30%

வாய்ந்ே

அவர்ைளுக்தைை

ேகுேிவாய்ந்ே

ஆண்

அரசுப்பைியாளர்ைள்

(பைி முகறகேைள்) சட்ைம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).
H) ஆேிேிராவிை (அருந்ேேியர்) வகுப்பிைர் முன்னுரிகே அடிப்பகையில் அவர்ைளுக்தைை
ஒதுக்ைப்பட்ை இைங்ைளில் ேிரப்பப்பட்ை பிறகும், அவ்வகுப்பிைர்ைளில் ேகுேி வாய்ந்ே
விண்ைப்போரர்ைள்

இருப்பின்

அவ்விண்ைப்போரர்ைள்,

ஆேிேிராவிை

வகுப்பிைர்ைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ை இைஒதுக்ைீ ட்டிற்கும் ேேிப்தபண் ேரவரிகசப்படி
ேிரப்பப்படுவர்.

அருந்ேேியர்ைளுக்தைை

ேகுேிவாய்ந்ே

விண்ைப்போரர்ைள்

ஆேிேிராவிைர்

வகுப்கபச்

அரசுப்பைியாளர்ைள்

ஒதுக்ைப்பட்ை

ைிகைக்ைப்தபறாவிடில், அப்பைியிைங்ைள்

சார்ந்ேவர்ைகளக்

(பைி

பைியிைங்ைளுக்கு

தைாண்டு

முகறகேைள்)

ேிரப்பப்படும்.

சட்ைம்

2016,

பிற

(ேேிழ்ோடு

பிரிவு

27ல்

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு).
I) இகையவழி விண்ைப்பத்ேில் தேரிவிக்ைப்பட்ை உரிகே தைாரல்ைளுக்ைாை ஆவைச்
சான்றுைகள

இகையவழி

விண்ைப்பத்துைன்

இகைத்து

பேிதவற்றம்

தசய்ய

தவண்டும். விண்ைப்பத்ேில் தேரிவிக்ைப்பைாேல் பின்ைர் தைாரப்படும் எந்ேதவாரு
ோற்றமும், தைாரிக்கையும் ஏற்றுக் தைாள்ளப்பைாது. குறிப்பிட்ை ைாலதேரத்ேிற்குள்
ஆவைங்ைகள

பேிதவற்ற

ேவறிைால்

உரிய

ேகைமுகறைளுக்குப்

பின்ைர்

விண்ைப்பம் ேிராைரிக்ைப்படும்.
J)

ைீ ழ்க்ைாணும்

உண்கேைகள

ேகறக்கும்பட்சத்ேில்

விண்ைப்போரர்ைளின்

விண்ைப்பம் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகு ேிராைரிக்ைப்படும் ேற்றும்
விண்ைப்போரர்ைள்

தேர்வாகையத்ோல்

ேிரந்ேரோைதவா

அல்லது

ேக்ைதேை

ைருேப்படும் ைாலம் வகரயில் விலக்ைிகவக்ைப்படுவர்.
(i)

முந்கேய

தேர்வுைளில்

ைலந்துதைாண்ைது

ேற்றும்

இலவச

சலுகைகய

பயன்படுத்ேியது. (ii) அரசு அல்லது ேத்ேிய ோேில அரசின் ைீ ழ் உள்ள ேிறுவைங்ைள்,
உள்ளாட்சி

ேன்றங்ைள்,

தபாதுத்

துகற

ேிறுவைங்ைள்,

சட்ைத்ேின்

வாயிலாை
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ேிறுவப்பட்ை

ேிறுவைங்ைள்,

முேலியவற்றில்

அரசுத்

முகறயாைதவா/

துகற

ைழைங்ைள்,

ேற்ைாலிைோைதவா

பைிபுரிந்ேது. (iv) குற்றவியல் ேிைழ்வுைள்,

பல்ைகலக்ைழைங்ைள்

பைிபுரிந்து

வருவது

/

கைோைது, குற்றங்ைளுக்ைாை ேண்ைகை

தபற்றது. (v) ேத்ேிய அரசுப் பைியாளர் தேர்வாகையம் / ோேில அரசுப் பைியாளர்
தேர்வாகையங்ைளிைால் தேர்வு எழுதும் உரிகே இரத்து தசய்யப்பட்ைது அல்லது
ேகுேியற்றவராை அறிவிக்ைப்பட்ைது.
K) கைது தசய்யப்பட்டிருத்ேல், குற்றத்ேீர்ப்பு வழங்ைப்பட்டிருத்ேல், தவகலக்கு ஆட்ைள்
தேரிவு

தசய்யும்

ஏதேனும்

ஒரு

முைகேயிைால்

ேகை

/

ேகுேியின்கே

தசய்யப்பட்டிருத்ேல்,
குற்ற ேைவடிக்கை (அல்லது) ஏதேனும் ஒழுங்கு ேைவடிக்கை தோைங்ைப்பட்டிருத்ேல்/
முடிவுற்றிருத்ேல், ஆைியவற்றுைன் தோைர்புகைய சரியாை ேற்றும் உண்கேயாை
ேைவல்ைகள, விண்ைப்பத்ேில் தேரிவிப்பதுைன், ேீர்ப்பின் அசல் / ஆகை / அரசாகை/
துகற

ேைவடிக்கை

இகையவழி

கைவிைப்பட்ை

விண்ைப்பத்துைன்

அரசாகை
இகைத்து

அல்லது

இேர

பேிதவற்றம்

ஆவைங்ைகள

தசய்ய

தவண்டும்.

தேற்குறிப்பிைப்பட்ை ேிைழ்வுைள் விண்ைப்பம் சேர்ப்பித்ே பின்ைர், ேியேைம் தபறும்
ைாலம்

வகர

தேரிவிக்ைப்பை

எப்தபாது

ஏற்பட்டிருப்பினும்

உைைடியாை

தவண்டும். ேவறிைால், ேகுந்ே

தேர்வாகையத்ேிற்கு

ேண்ைகைக்குரிய

தேர்வாகையம் எடுக்கும்.. விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை

ேைவடிக்கைகய

விேிமுகறைள் பத்ேி 12 ஐக்

ைாண்ை).
L)

இைஒதுக்ைீ டு

குறித்ே

ேவறாை

ேைவல்ைள்/ ேகுேிக்ைாை

ைாரைிைளாை

வயது,

பாலிைம், வகுப்பு பிரிவுைள், ைல்வித் ேகுேி, பயிற்று தோழி, உைற் ேகுேி தபான்ற
அடிப்பகைத்

ேகுேிைள்

குறித்ே

ேவறாை

ேைவல்

தைாண்ை

விண்ைப்பங்ைளும்

முழுகேயாை ேிரப்பப்பைாே விண்ைப்பங்ைளும் உரிய வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய

பிறகு ேிராைரிக்ைப்படும்.
M)

ேிரந்ேரப்பேிவு
ைருேப்பை

என்பது

ோட்ைாது.

ேைவல்ைள்

எந்ேதவாரு

பேவி/

ேியேைத்துக்ைாை

விண்ைப்போரர்ைளால்

அளிக்ைப்பட்டிருப்பினும்

இந்ேத்

விண்ைப்போை

ேிரந்ேரப்பேிவில்
தேர்வுக்குரிய

தபாதுவாை

விண்ைப்பத்ேில்

அளிக்ைப்படும் விவரங்ைள் / ேைவல்ைள் ேட்டுதே இத்தேர்வுக்கு பரிசீலிக்ைப்படும். இந்ே
ேியேைத்ேிற்ைாை

இகையவழி

விண்ைப்பத்ேில்

சேர்ப்பிக்ைப்பட்ை

தேகவயாை

விவரங்ைள் / ேைவல்ைள் ேவறாைோை அல்லது முழுகே தபறாேகவயாை இருந்ோல்
அேற்கு தேர்வாகையம் தபாறுப்பாைாது.
N) திருநங்லககளின் பாலினத்தவரின் வகுப்பு நிர்ணயம் குறித்து அரசாகை ேிகல எண்.90,
சமூை

ேலம்

ேற்றும்

சத்துைவுத்

[sw8(2)]

துகற,

ோள்.

22.12.2017

–இல்

தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ேிருேங்கைைளின் வகுப்பு ேிர்ையம்-:
i)

எந்த ஒரு ொதிச் ொன்றிதழும் இல்லாத திருநங்லக விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது

இலணயவழி விண்ணப்பத்தில் அரொலண (நிலல) எண். 28, பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர்,
மிகவும்பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர் மற்றும் ெிறுபான்லமயினர் நலத்துலற, நாள் 06.04.2015ன்படி,

மிகவும்

பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர்

பிரிவிலனநயா

அல்லது

ஏலனநயார்

பிரிவிலனநயா நதர்வுசெய்துசகாள்ளலாம்.
ii) ொதிச்ொன்றிதழ் லவத்துள்ள ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர்
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வகுப்பிலனச்

ொர்ந்த

ேிருேங்கை

விண்ணப்பதாரர்,

அவர்களது

ெமூகத்திலனச்

ொர்ந்தவர்களாகநவ கருதப்படுவர்.
ii)

ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிட (அருந்ததியர்) / பழங்குடியினர் வகுப்லபத்தவிர மற்ற
வகுப்பிலனச்ொர்ந்த மற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பலடயில் ொதிச்ொன்றிதழ்சபற்றுள்ள
ேிருேங்கை

விண்ணப்பதாரர்,

பிற்படுத்தப்பட்ட
நதான்றுகின்ற

வகுப்பு
ஒன்லற,

அவருலடய

ஆகிய

இரண்டு

வகுப்பு

(class)

வகுப்புகளில்,

ஒருமுலறப்பதிவின்நபாநத

அல்லது

அவருக்கு

நதர்வு

மிகவும்

ொதகமாக

செய்யநவண்டும்.

அதன்பிறகு, வகுப்லப எப்சபாழுதும் மாற்ற இயலாது.

[விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் பத்ேி 14F (vi)-(xi) ஐக் ைாண்ை]

o) தவகலவாய்ப்பில் ேிருேங்கை விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை இை ஒதுக்ைீ டு:1.

ேிருேங்கை

விண்ைப்போர்ைளின்

அகையாளப்படுத்ேிக்தைாள்ளும்

தபண்

எை

ேன்கை

விண்ைப்போரர் தபண்ைளுக்ைாை

30 சேவிைிேம்

ேற்றும் தபாதுப்பிரிவிைருக்ைாை 70 சேவிைிேம் (ஆண் ேற்றும் தபண்) ஆைிய இரண்டு
இை ஒதுக்ைீ ட்டின் ைீ ழும் ைருேப்படுவர்.
2.

ேிருேங்கை விண்ைப்போரர்ைளின் “ஆண்” அல்லது “மூன்றாம் பாலிைத்ேவர்” எை
ேன்கை அகையாளப்படுத்ேிதைாள்ளும் விண்ைப்போரர் தபாதுப்பிரிவிைருக்ைாை 70
சேவிைிேம் இை ஒதுக்ைீ ட்டின் ைீ ழ் (ஆண் ேற்றும் தபண்) ைருேப்படுவர்.
ேேிழ்ோடு

ேிருேங்கைைள்

ேல

வாரியத்ேில்

இருந்து

ேிருேங்கை ஆண் /ேிருேங்கை தபண் சான்றிேழ்

தபறப்பட்ை

தைாண்ை

ேிருேங்கைைள்/

விண்ைப்போரர்ைளுக்கு

ேட்டுதே தேற்குறிப்பிட்ை இை ஒதுக்ைீ டு தபாருந்தும்.
14) ஏகைய முக்ைிய அறிவுகரைள்
அ )விண்ைப்போரர்ைள் தேர்விற்ைாை ேங்ைளுகைய ேகுேிைகள உறுேி தசய்ேல்

தேர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்போரர்ைள் ேரப்பட்டுள்ள அறிவுகரைகள ேன்கு படித்ே
பின்ைர் ோங்ைள் அத்தேர்விற்ைாை அகைத்துத் ேகுேிைகளயும் தபற்றுள்ளைரா எை உறுேி
தசய்து

தைாள்ள

தவண்டும். கணினி

வழித் நதர்வு / ொன்றிதழ்ெரிபார்ப்பு /

நநர்முகத்நதர்வு/

கலந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவது அல்லது சதரிவுசெய்யப்பட்நடார் பட்டியலில் தற்காலிகமாக

விண்ணப்பதாரரின் சபயர் நெர்க்கப்படுவதால்மட்டுநம, ஒருவிண்ணப்பதாரர் பதவி நியமனம் சபற
உரிலம அளிக்கப்பட்டவராகமாட்டார். எனநவ, விண்ணப்பதாரரின்விண்ணப்பம், எல்லா நிலலகளிலும்
தற்காலிகமானது

மற்றும்

விண்ணப்பதாரரால்

அளிக்கப்பட்ட

விவரங்கள்

தவறு

என்றாநலா

நதர்வாலணய அறிவுலரகள் அல்லது விதிகள் மீ றப்பட்டுள்ளன என்று கண்டறியப்படும் பட்ெத்தில்,
எந்நிலலயிலும்,

சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட

பின்னர்

கூட,

விண்ணப்பத்லத

பின்பற்றிய பிறகு நிராகரிக்கும் உரிலம நதர்வாலணயத்திற்கு உண்டு.

உரிய

வழிமுகறைகளப்

[விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்” பத்ேி -11(B) (C) & (D) -ல் உள்ளவாறு].

ஆ)

தகுதியுள்ள

விண்ணப்பதாரருக்கு,

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ற
செய்யப்படும்.
அனுமதிச்ெீ ட்டு

விண்ணப்பதாரர்
தனியாக

நதர்வு

நதர்வாலணய

அவற்லற

அஞ்ெல்

எழுதுவதற்கான

மூலம்

அனுமதிச்ெீ ட்டுகள்,

இலணயதளத்தில்

பதிவிறக்கம்

செய்து

அனுப்பப்பட

மாட்டாது.

பதிநவற்றம்

சகாள்ளநவண்டும்.
விண்ணப்பதாரர்

நதர்வின் சபாழுது அனுமதிச்ெீ ட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்சவாரு நிபந்தலனலயயும்
கட்டாயம் கலடப்பிடிக்க நவண்டும்.. [விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்” பத்ேி -2
(V) (g) -ல் உள்ளவாறு].
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இ) சதளிவுலர நவண்டுநவார், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் நதர்வாலணய அலுவலகத்திலன
தேரில்

அல்லது

அலனத்து

1800 4190958 என்ற

நவலல

நாட்களிலும்

கட்டணமில்லா

முற்பகல்

10.00

சதாலலநபெி

ேணி

முதல்

எண்ணின்
பிற்பகல்

மூலம்,

5.45

மணி

வலரசதாடர்பு சகாள்ளலாம். ஒரு முலறப் பதிவு மற்றும் இலணயவழி விண்ணப்பம்
குறித்த

ெந்நதகங்களுக்கு

ெந்நதகங்களுக்கு

helpdesk@tnpscexams.in என்ற

grievance.tnpsc@tn.gov.in என்ற

மின்னஞ்ெல்

மின்னஞ்ெல்

முகவரிக்கும்

முகவரிக்கும்

இதர

அனுப்பலாம்.

[விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்” பத்ேி -2(V)–ல் குறிப்பு (h)(i)(j) ல்

உள்ளவாறு].

ஈ) விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை ேைவல் பரிோற்றம்: சான்றிேழ் சரிபார்ப்பு/ வாய்தோழித்
தேர்வு

/

ைலந்ோய்விற்ைாை

விண்ைப்போரர்ைளுக்கு

ோள்

அஞ்சல்

ேற்றும்

மூலோை

தேரம்

குறித்ே

ேைவல்ைள்

அனுப்பப்பைோட்ைாது.

இது

ஏதும்
குறித்ே

ேைவல்ைள் தேர்வாகைய இகையேளத்ேில் தவளியிைப்படும். தேற்கூறிய ேைவல்
விண்ைப்போரர்ைளுக்கு குறுஞ்தசய்ேி/ ேின்ைஞ்சல் ஆைியவற்றின் மூலம் ேட்டுதே
விண்ைப்போரர்ைளுக்கு
ைாரைங்ைளிைால்

தேரிவிக்ைப்படும்.

தசன்றகையாேல்

/

குறுஞ்தசய்ேி/

ேின்ைஞ்சல்

ைிகைக்ைப்தபறாேல்

ஏதேனும்

இருப்பின்

அேற்கு

தேர்வாகையம் தபாறுப்பாைாது.
உ)

விளம்பர

அறிவிக்கை

தவளியிைப்பட்ை

பின்

தேரிவு

பைிைள்

முழுவதுோை

முடிவுறாேல் ேைவல் அறியும் உரிகேச் சட்ைம், முேலகேச்சரின் ேைிப்பிரிவு மூலம்
தபறப்படும்

ேனுக்ைள்

ேற்றும்

குகறேீர்

கேயம்

ஆைியவற்றின்

ைீ ழ்

எவ்விே

ேைவலும் வழங்ைப்பைோட்ைாது.
ஊ) கைப்தபசி ேற்றும் இேர ேின்ைணு
1)

சாேைங்ைளுக்குத் ேகை:

விண்ைப்போரர்ைள் தேர்வுக் கூைத்ேிற்குள் அனுேேிக்ைப்பட்ை எழுது தபாருட்ைளாை
ைருப்பு பந்துமுகை தபைா ேவிர, ேின்ைணு சாேைங்ைளாை ேரவி (Blue Tooth) கைப்தபசி,
ேிகைவூட்டு
தோேிரம்

உள்ைட்ைகேப்புக்
அல்லது

குறிப்புைள்

ஏகைய

அைங்ைிய

ேின்ைணு

கைக்ைடிைாரங்ைள்

சாேைங்ைள்,

ேின்ைணு

ேற்றும்
அல்லாே

பேிவுக்ைருவிைள், புத்ேைங்ைள், குறிப்புைள், கைப்கப வண்ை எழுது தைால், தபன்சில்,
ேைித்

ோள்ைள்,

ைைிே

ேற்றும்

வகரப்பைக்

ைருவிைள்,

ேைக்கை

அட்ைவகை,

படிதயடுக்ைப்பட்ை வகரபைம், ைாட்சி வில்கலைள், பாைப்புத்ேைங்ைள் ேற்றும் தபாதுக்
குறிப்புத் ோட்ைள் ேற்றும் பேிவுதசய்யும் ேைிக்ைருவிைளாைதவா தோேிரம் அல்லது
கைக்ைடிைாரத்ேின் இகைப்பாைதவா தைாண்டுவரக் கூைாது.
2)

அவ்வாறாை தபாருட்ைகள கவத்ேிருப்தபார் ைாைப்பட்ைால் அவர்ைள் தோைர்ந்து
தேர்வு

எழுே

அனுேேிக்ைப்பை

ோட்ைார்ைள்.

தேலும்,

அவர்ைளது

விகைத்ோள்

தசல்லாேோக்ைப்படுவதுைன் தேர்வு எழுதுவேிலிருந்து விலக்ைியும் கவக்ைப்படுவர்.
தேகவப்படின், அவ்விைத்ேிதலதய முழுச் தசாேகைக்கு உட்படுத்ேப்படுவர்.
3)

விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைள் கைப்தபசி உள்ளிட்ை ேகைதசய்யப்பட்ை தபாருட்ைகள
தேர்வுக்கூைத்ேிற்கு

தைாண்டுவர

தவண்ைாம்

எை

அறிவுறுத்ேப்படுவதுைன்,

அப்தபாருட்ைளின் பாதுைாப்பிற்கு உத்ேரவாேம் ேர இயலாது எைவும் தேரிவித்துக்
தைாள்ளப்படுைிறது.
(தேலும் விவரங்ைளுக்கு “ விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் 17 (E) ஐக் ைாண்ை)
எ)தேர்வுக்கு

விண்ைப்பிப்பவர்ைள்

ேகுேிைகளயும்

தபற்றவராை

தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

அத்தேர்விற்கு
இருத்ேல்

ேைவல்ைகள

அனுேேிக்ைப்பை

தவண்டும்.

தேர்வாகையம்

அகைத்து

விண்ைப்போரர்ைளால்
ஐயேறத்

தேரிந்து
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தைாள்ளும்வகர அவர்ைளின் விண்ைப்பங்ைள் ைைிைி வழித்
எல்லா

ேிகலைளிலும்)

விண்ைப்போரர்
தபாட்டியிைத்

ேற்ைாலிைோை

தேர்விற்கு

ஏற்ைப்பட்டுள்ளோைதவ

முன்தபா

ேகுேியற்றவர்

என்று

தேர்விற்கு (அோவது

அல்லது

பின்ைதரா

தேர்வாகையத்ோல்

ைருேப்படும்.
ேியேைத்ேிற்கு

ைண்ைறியப்பட்ைால்,

எந்ேிகலயிலும், அோவது தேரிந்தேடுக்ைப்பட்ை பின்ைர் கூை விண்ைப்பத்கே உரிய

வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகுேிராைரிக்கும் உரிகே உண்டு.
ஏ)

தேரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

வழிமுகறைகளப்

ேைவல்ைள்

பின்பற்றிய

ேவறு

பிறகு

எைக்

ைண்ைறியப்பட்ைால்,

விண்ைப்பம்

உரிய

ேிராைரிக்ைப்படுவதுைன்

அவ்விண்ைப்போரர்ைள் ேீ து ேகுந்ே ேைவடிக்கை தேற்தைாள்ளவும் தேரிடும்.
ஐ) ஒழுங்ைீ ைச் தசயல்ைளுக்குத் ேகை:
தேர்வு

எழுதும்

எழுதுேல்/

அகறயில்

பார்த்து

உேவிைகளப்

எழுே

ேற்ற

விண்ைப்போரர்ைளுகைய

அனுேேித்ேல்

தபறதவா

அல்லது

அல்லது

தபற

தவறு

விகைகய

பார்த்து

ஏதேனும்

முகறயற்ற

அல்லது

அத்ேகைய

முயற்சிக்ைதவா

முகறயற்ற உேவிைகளத் ேரதவா அல்லது ேர முயற்சிக்ைதவா கூைாது.
ஒ) தேர்வுக் கூைத்ேில் ேைந்து தைாள்ளும் முகற:
தேர்வு

எழுதும்

எந்ே

ஒரு

விண்ைப்போரரும்

தேர்வுக்

கூைத்ேில்

ேவறாை

ேைவடிக்கையிதலா (அல்லது) தேர்விகை சீர்குகலக்கும் தோக்ைத்ேிதலா (அல்லது)
தேர்வாகையத்ோல் தேர்விகை ேைத்ே பைியில் அேர்த்ேப்பட்டுள்ள அலுவலர் /
பைியாளர்ைகள

ோக்கும்

விண்ைப்போரர்ைளின்

முயற்சியிதலா
தசயல்ைள்

ஈடுபைக்கூைாது.

ைடுகேயாை

அவ்வாறு

ஈடுபடும்

ேவறாை

ைருேப்பட்டு,

ேீ றும்

பட்சத்ேில்

அவ்விண்ைப்போரர்ைள் ேண்ைகைக்கு உட்படுத்ேப்படுவர்.
ஓ)

விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை

விேிமுகறைகள

விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் பத்ேி 17(E) ன்படி அல்லது தேர்வாகையம்
தபாருத்ேோைதேைக் ைருதும் ேண்ைகை விேிக்ைப்படும்.

ஔ)

தைாள்குறி

ோளிலிருந்து

வகைத்
6

தேர்விற்ைாை

தவகல

தவளியிைப்படும்.

உத்தேச

ோட்ைளுக்குள்

விகைைள்

தேர்வு

தேர்வாகைய

தேர்வாகையத்ோல்

ேகைதபற்ற

இகையேளத்ேில்

தவளியிைப்படும்

தைாள்குறிவகைத்

தேர்விற்ைாை உத்தேச விகைைள் தோைர்பாை முகறயீடு தசய்ய தவண்டுோைால்
தேர்வாகைய

இகையேளத்ேில்

உள்ள

Answer Key Challenge என்ற

சாளரத்கேப்

பயன்படுத்ேி முகறயீ டு தசய்யலாம் (Result – >Answer keys)
விண்ைப்போரர்ைள்
தேர்வாகையத்ோல்

தைாள்குறிவகைத்

தவளியிைப்பட்ை

7

தேர்விற்ைாை

ோட்ைளுக்குள்

உத்தேச

விகைைள்

இகையவழி

வாயிலாை

ேட்டுதே முகறயீடு தசய்யதவண்டும். அஞ்சல் வழியாைதவா அல்லது

ேின்ைஞ்சல்

வழியாைதவா தபறப்படும் முகறயீடுைள் ஏற்ைப்பைோட்ைாது.
உத்தேச

அறிவுகரைள்

ேற்றும்

வழிமுகறைள் தேர்வாகைய இகையேளத்ேிதலதய வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

தேலும்

முகறயீடு

விகைைகள

தசய்ய

வழங்ைப்பட்டுள்ள

முகறயீடு

இகையவழி
ைால

அவைாசம்

தசய்வேற்ைாை

மூலோைதவா
முடிவுற்ற

அல்லது

ேிகலயில்

தவறுவழியாைதவா
தபறப்படும்

எவ்விே

முகறயீடுைளும் பரிசீலிக்ைப்பைோட்ைாது.
இகையவழியில்
தேரத்ேில்

உத்தேச

சேர்ப்பிக்ைப்பட்ை

விகைைகள

முகறயீடு

தவண்டுதைாளாைது

தசய்வேற்கு

ஒவ்தவாரு

உரிய

பாைத்ேிற்தைை
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வல்லுேர்ைகள தைாண்ை குழுவிற்கு பரிந்துகரக்ைப்படும். தேலும், வல்லுேர் குழுவின்
பரிந்துகரயின்

அடிப்பகையில்,

இறுேியாை

விகைைள்

முடிவு

தசய்யப்பட்டு

அேன்பின்ைர் விகைைள் ேேிப்பீ டு தசய்யும் பைியாைது தோைங்ைப்படும்.
தேரிவுப்

பைிைள்

முடிவகையும்

வகர

இறுேியாை

விகைைகள

தேர்வாகையம் தவளியிைாது.
தேர்வு

ேகைமுகறைள்

விண்ைப்பித்ே

முழுவதும்

விண்ைப்போரர்

ேிகறவகைந்ே

அகைவருகைய

பின்ைர்,

விவரங்ைளும்

அத்தேர்வுக்கு
தேர்வாகைய

இகையேளத்ேில் தவளியிைப்படும்.
[தேலும் விவரங்ைளுக்கு “ விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் பத்ேி

(17(D)(IV) –

(XII)ஐக் ைாண்ை)
15. விண்ைப்பிக்கும் முகற
1.

விண்ைப்போரர்ைள்

www.tnpsc.gov.in

/

www.tnpscexams.in

ஆைிய

தேர்வாகையத்ேின்

இகையேளங்ைள் மூலம் ேட்டுதே விண்ைப்பிக்ை தவண்டும்.
2.

எந்ேதவாரு

பேவிக்கும்

விண்ைப்பிக்கும்

முன்பு

ஆோர்

எண்

மூலம்

ஒருமுகறப்பேிவு எைப்படும் ேிரந்ேரப்பேிவு (OTR) ேற்றும் ேன்விவரப்பக்ைம் (Dashboard)
ஆைியை

ைட்ைாயோகும்.

பேிவுக்ைட்ைைோை

ரூ.150/-

ஒருமுகறப்பேிவு,

பேிவு

விண்ைப்போரர்ைள்
ஐ

தசலுத்ேி,

தசய்ே

ேிரந்ேர

பேிவு

தசய்து

ோள்

முேல்

ஒரு

முகறப்

ேகைமுகறயிலிருக்கும், ேங்ைளுக்குரிய

பேிவு

மூலம்

தைாள்ள

தவண்டும்.

ஐந்ோண்டுைள்
பேிவு

ைைக்கு

வகர
(One

Time

Registration ID) ேற்றும் ைைவுச் தசால் மூலோை ேட்டுதே விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைள்
விண்ைப்பங்ைகள சேர்ப்பிக்ை தவண்டும்.

3. ஒருமுகறப்பேிவில் பேிதவற்றம்தசய்ய, விண்ைப்போரர்ைள் ேங்ைளது
புகைப்பைம்,

கைதயாப்பம்

ஆைியவற்கற

CD/DVD/Pen

drive

தபான்ற

ஏதேனும் ஒன்றில் பேிவு தசய்து ேயாராை கவத்ேிருக்ை தவண்டும்.
4. ஒரு

விண்ைப்போரர்

ஒன்றுக்கும்

தேற்பட்ை

ஒருமுகறப்

பேிவுக்

ைைக்கை (One Time Registration ID) உருவாக்ை அனுேேியில்கல.
5. விண்ைப்போரர்ைள்

ேங்ைளுக்குரிய

ேைித்துவோை

பேிவுக்ைைக்கு

ேற்றும் ைைவுச்தசால்கலப் பயன்படுத்ேி ஏற்ைைதவ பேிவிட்ை ேங்ைளது
விவரங்ைகள
ஒருமுகறப்

பார்கவயிைவும், புதுப்பிக்ைவும்
பேிவு

,

ைைவு

தசால்லிகை

தசய்யலாம்.
தவறு

ேங்ைளது

ேபரிைதோ

(அ)

முைவர்ைளிைதோ பைிர்ந்து தைாள்ள கூைாது.
6. ஒருமுகறப்பேிவு
அல்ல.

இது

அவர்ைளுக்கு
பயன்படும்.

என்பது

எந்ேதவாரு

பேவிக்ைாை

விண்ைப்போரர்ைளின்
ேன்விவரப்

எந்ேதவாரு

பக்ைம்

விவரங்ைகளப்

ஒன்றிகை

பேவிக்கும்

விண்ைப்பம்

உருவாக்ை

விண்ைப்பிக்ை

விண்ைப்போரர்ைள், அறிவிக்கையில் “Apply”

தபற்று
ேட்டுதே
விரும்பும்

என்ற உள்ள ீடு வழிதய
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ேிரந்ேரப்பேிவுக்குரிய

பயைாளர்

குறியீ டு

ேற்றும்

ைைவுச்தசால்

ஆைியவற்கற உள்ள ீடு தசய்து விண்ைப்பிக்ை தவண்டும்.
7. விண்ைப்போரர்ைள்

ோங்ைள்

விண்ைப்பிக்ை

விரும்பும்

பேவியின்

தபயகர தேரிவு தசய்ய தவண்டும்.
8. புகைப்பைம், குறிப்பிட்ை ஆவைங்ைள் ேற்றும் கைதயாப்பம் இல்லாேல்
பேிதவற்றம்

தசய்யப்படும்

இகையவழி

உரிய

விண்ைப்பம்

வழிமுகறைகளப் பின்பற்றிய பிறகு ேிராைரிக்ைப்படும்.
9. இலணயவழி விண்ணப்பத்தில் அளித்துள்ள தகவல்கலள, விண்ணப்பதாரர்
அவ்விலணயவழி
கலடெி

நாள்

இலணயவழி
பின்னர்,

விண்ணப்பங்கலள

வலர

திருத்தம்

செய்து

விண்ணப்பத்திலன
விண்ணப்பத்தில்

ெமர்பிக்க

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள

சகாள்ள

ெமர்பிப்பதற்கான

விண்ணப்பதாரரால்

அனுமதிக்கப்படுவர்.
கலடெி

நாளுக்குப்

ெமர்பிக்கப்பட்டுள்ள

தகவல்கலள திருத்தம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
(தேலும் விவரங்ைளுக்கு “ விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள் பத்ேி

2W ஐக்

ைாண்ை)

10.

-

.
.
.

.
.
.

11. அச்சிடுேலில் விருப்பதேர்வு
அ)

விண்ைப்பத்கே

இகைய

வழியில்

அனுப்பியபின்,

விண்ைப்போரர்ைள் PDF முகறயில் ேங்ைள் விண்ைப்பத்கே அச்சிை /
தசேிக்ை முடியும்.
ஆ) விண்ைப்போரர்ைளுக்கு விண்ைப்ப ேைல் தேகவப்பட்ைால், பயைாளர்
குறியீடு

ேற்றும்

ைைவுச்

தசால்கல

பயன்படுத்ேி

தைாள்ளலாம் / பேிவிறக்ைமும் தசய்து தைாள்ளலாம்.

அச்சிட்டுக்
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இ)

இகையேள
எந்ேவிேோை

விண்ைப்ப
ஆோர

அச்சுப்படி

(PRINT)

ஆவைங்ைகளயும்

அல்லது

தவறு

தேர்வாகையத்ேிற்கு

அனுப்ப தவண்ைாம்.
(விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை விேிமுகறைள்” பத்ேி - 2–ல் உள்ளவாறு)

16. ஆவைங்ைள் பேிதவற்றம்
1.

இந்ேப்

பேவிக்ைாை

விண்ைப்பத்கேப்

தபாறுத்ேவகர,

விண்ைப்போரர்ைள் இகைய வழி விண்ைப்பத்கே சேர்ப்பிக்கும்தபாது
சான்றிேழ்ைள்

/

ஆவைங்ைகள

இகைய

வழி

விண்ைப்பத்ேில்

வழங்ைப்பட்ை அகைத்து உரிகே தைாரல்ைளுக்கும் / விவரங்ைளுக்கும்
ஆேரவாை

ைட்ைாயோை

பேிதவற்றம்

தசய்யாேல்,

இகையவழி

விண்ைப்பத்கே சேர்ப்பிக்ை அனுேேிக்ைப்பை ோட்ைார்ைள்.
விண்ைப்போரர்ைளால்

பேிதவற்றம்

தசய்ே

சான்றிேழ்ைகள

ேங்ைள் ஒரு முகறப் பேிவின் மூலோை சரிபார்க்கும் விருப்பம் உள்ளது.
ஏதேனும்

சான்றிேழ்ைள்

பேிதவற்றம்

ேவறாைப்

பேிதவற்றப்பட்ைாதலா

தசய்யப்பைாவிட்ைாதலா

பேிதவற்றுவேில்

ஏதேனும்

அல்லது

ோற்றங்ைள்

தசய்யப்பை

அல்லது

ஆவைங்ைகளப்
தவண்டுோயின்

விண்ைப்போரர்ைள், குறிப்பிட்ை பேவிக்ைாை நுகழவுச் சீட்டு வழங்கும்
ோளுக்கு இரண்டு ோட்ைளுக்கு முன்பு வகர / ைைிைி வழித் தேர்வு
ேகைதபறுவேற்கு
ஆவைங்ைகளத்

பன்ைிதரண்டு
ேிருத்ே

ோட்ைளுக்கு

ேற்றும்

முன்பு

பேிதவற்றம்

வகர
தசய்ய

அனுேேிக்ைப்படுவார்ைள்.
(தேலும் விவரங்ைளுக்கு “பிற்தசர்க்கை
விேிமுகறைள் பத்ேி

விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை

2W ஐக் ைாண்ை)

2.

-

.

.
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/

17. விண்ைப்பம் சேர்ப்பிப்பேற்ைாை இறுேி ோள்
இகையவழி மூலம் 13.08.2022 அன்று இரவு 11.59 ேைி வகர ேிருத்ே
/விண்ைப்பிக்ை

இயலும்.

பின்ைர்

அச்தசகவ

ேிறுத்ேப்படும்.

18.08.2022 –
20.08.2022

11

விண்ைப்பத்துைன்

இகைத்து

பேிதவற்றம்

தசய்ே

இகைய வழி

ஆவைங்ைள்

/

சான்றிேழ்ைள் ோற்ற / பேிதவற்ற / ேீ ள்பேிதவற்றம் தசய்ய 26.09.2022

அன்று இரவு 11.59 ேைி வகர அனுேேிக்ைப்படுவர். பின்ைர் அச்தசகவ
ேிறுத்ேப்படும்.

(தேலும்

கூடுேல்

“விண்ைப்போரர்ைளுக்ைாை

ேைவல்ைளுக்கு
விேிமுகறைகள”

தேர்வாகையத்ேின்
தேர்வாகையத்ேின்

இகையேள முைவரியாை www.tnpsc.gov.in-ல்ைாைலாம்)
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ேறுப்பு (DISCLAIMER)
இலணக்கல்வி தகுதிக்கான அரொலணகள் ேேிழ்ோடு அரசுப் பைியாளர்
தேர்வாகையத்ேின் இகையேளத்ேில் உள்ளை.. எனினும், விண்ணப்பதாரர்கள்

இத்நதர்விற்கு

விண்ணப்பிக்கும்

நபாது

இலணக்கல்வி

தகுதிக்கான

அரொலணகள் இத்நதர்விற்கான விளம்பர அறிவிக்லக சவளியிடப்பட்ட
நாளிநலா அல்லது அதற்கு முன்நபா இலணக்கல்வி ஏநதனும் இருப்பின்
அது

குறித்த

ொன்றிதழ்கள்
நெர்த்து

தகவலல
பதிநவற்றம்

இலணய

செய்ய நவண்டும்.

வழி

விண்ணப்பத்தில்
செய்யும்

நபாது

விண்ணப்பத்துடன்

சதரிவித்தும்,

நமலும்

அவ்வரொலணகலளயும்
இலணத்து

பதிநவற்றம்

இவ்வாறு செய்யத் தவறினால் விண்ணப்பதாரரின்

விண்ணப்பம் உரிய வழிமுலறகலளப் பின்பற்றிய பிறகுநிராகரிக்கப்படும்.
இத்நதர்வின்

விளம்பர

அறிவிக்லக

நாளிற்கு

பின்பு

சவளியிடப்பட்ட

இலணக்கல்வி தகுதிக்கான அரொலணகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது.

தசயலாளர்
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பிற்ச்தசர்க்கை–I

ோள்-I

ைைிைி வழித் தேர்விற்ைாை பாைத்ேிட்ைம்
COST ACCOUNTANCY
(POST GRADUATE DEGREE STANDARD)
CODE NO: 333
UNIT – I: ACCOUNTING
a) Accounting Standards – GAAP - AS - applicability, interpretation, scope and
compliance-IFRS- Ind AS
b) Company Accounts - Presentation of Financial Statements as per Schedule III of
Companies Act 2013 - Statement of Profit or Loss, Balance Sheet Cash flow
statement
c) Accounting of Banking, Electricity and Insurance Companies
d) Accounting for Cooperative Societies
e) Branch and Departmental Accounts (including foreign branches)
f) Accounting for non-profit organisations and incomplete records
g) Computerised Accounting System
UNIT – II: AUDITING
a) Nature and scope and significance of auditing
b) Audit Engagement, Audit Programme, Audit working papers , Audit note book
audit evidence and audit report
c) Internal check, internal control and internal audit- industry specific
d) Reporting requirements of under companies act - report vs certificate, contents of the
report- and qualifications in the report.
e) Cost audit and Secretarial audit
f) Auditing of difference types of undertaking - education, hospitals, cooperative
societies, banks, trusts, municipalities
UNIT – III: FINANCIAL MANAGEMENT
a) Meaning-objectives -scope of financial management
b) Sources of Funds- Introduction of Financial Markets- Capital & Money Markets
c) Tools for Financial Analysis - Ratio, Funds flow analysis
d) Cost of Capital, Capital Structure and Leverages
e) Working Capital Management- Financing - Cash, Inventory, Receivables and
Payables
f) Dividend Decisions

27

g) Risk Management - risk measurement- risk analysis- Value at Risk(VAR)- Capital
Adequacy Norms in Banking Industry
UNIT – IV: TAXATION
a) Direct Taxation- Residential Status- Heads of Income and Computation of Total
Income under various heads- assessment of income of different persons TDS/TCS/Advance Tax- Income Computation and Disclosure standards (Basic
Concepts only) - Taxation as applicable to Government undertaking and Cooperative
Societies.
b) Indirect Taxation- Canons of Taxation- Customs Law - Goods and Services Tax (GST)
- CGST-SGST-IGST- Cess- Registration - Supply- Time of Supply- Value of SupplyPlace of Supply-Input tax credit- Reverse Charge Mechanism (RCM) - Payment of
Taxes.
UNIT – V: COMMERCIAL LAW, INDUSTRIAL LAW & COMPANY LAW
a) Indian Contract Act
b) Sale of Goods act
c) Negotiable Instrument act
d) Indian Partnership Act
e) Limited Liability Partnership Act
f) Factories act, Payment of Gratuity Act
g) Employees Provident Fund Act 1952
h) Employees State Insurance Act 1948
i) Payment of Bonus Act 1965, Minimum Wages Act 1948,
j) Companies act 2013-Promotion - Formation and related procedures – Types -Winding
up
UNIT – VI: MANAGEMENT ACCOUNTING
a) introduction to Management Accounting - Relationship between Management
accounting and cost accounting- Decision Making tools
b) Analysis and Interpretation of Financial Statements
c) Learning Curve - concepts and its application

28

UNIT – VII:
Cost Management - Life Cycle costing- Target Costing- Kaizen Costing- Value analysis and
Engineering- Throughput Costing-Business Process Re-engineering- Back flush costingActivity Based Costing (ABC).
UNIT – VIII: DECISION MAKING TECHNIQUES
a) Marginal Costing - CVP analysis - Profit Volume Graph- Decision involving alternative
choices - Make or Buy; Evaluation of Orders; Multiple scarce: Product sales:
b) Pricing Decisions - New Product pricing- use of costs in pricing - sensitivity analysis monopoly pricing- competitive pricing- Transfer pricing - Costing of Service Sectors
c) Variance Analysis and Reporting- Material, Labour, Overheads, Turnover and Profit.
UNIT – IX: PERFORMANCE EVALUATION & IMPROVEMENT TOOLS
a) Balanced Score Card
b) Supply Chain Management
c) Du-Pont Analysis
d) Bench Marking
e) Six sixma, Statistical Quality Control
f) Plan-Do-Check Action
g) Management Information
h) Total Productivity Management (TPM) and Total Quality Management (TQM)
i) SWOT analysis
UNIT – X: BUSINESS VALUATION
a) Meaning of Value, Valuation and Business Valuation
b) Valuation Methods - Non Discounted cash flow method- Discounted Cash Flow
Method- Net Present Value Method (NPV)-Profitability Index Method(PI) - Internal
Rate of Return Method(IRR)
c) Valuation of Inventory
d) Valuation of Investments
e) Valuation of Intangiables
f) Valuation of Human Resources
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ோள்-II
ைைிைி வழித் தேர்விற்ைாை

பகுேி-அ

பாைத்ேிட்ைம்

ைட்ைாய ேேிழ்தோழி ேகுேித்தேர்விற்ைாை பாைத்ேிட்ைம்
(தைாள்குறி விைாவிற்ைாை ேகலப்புைள் )
பத்ோம் வகுப்புேரம்
1.

பிரித்சதழுதுதல் / நெர்த்சதழுதுதல்.

3.

சபாருந்தா ச்சொல்லலக் கண்டறிதல்.

2.

எதிர்ச்சொல்லல எடுத்சதழுதுதல்.

4.

பிலழ திருத்தம் (i) ெந்திப்பிலழலய நீக்குதல் ( ii) மரபுப் பிலழகள், வழுவுச்

5.

ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நநரான தமிழ்ச் சொல்லல அறிதல்.

சொற்கலள நீக்குதல் / பிறசமாழிச் சொற்கலள நீக்குதல்.

6.

ஒலி மற்றும் சபாருள் நவறுபாடறிந்து ெரியான சபாருலளயறிதல்.

8.

நவர்ச்சொல்லலத் நதர்வு செய்தல்.

7.

ஒரு சபாருள் தரும் பல சொற்கள்.

9.

நவர்ச்சொல்லலக்

10.

அகர வரிலெப்படிசொற்கலள ெீர் செய்தல்.

12.

இருவிலனகளின் சபாருள் நவறுபாடு அறிதல்.

13.

விலடக்நகற்ற வினாலவத் நதர்ந்சதடுத்தல்.

11.

சகாடுத்து

/

விலனமுற்று,

விலனயாலலணயும் சபயர், சதாழிற்சபயலர / உருவாக்கல்.

விலனசயச்ெம்,

சொற்கலள ஒழுங்குப்படுத்தி சொற்சறாடராக்குதல்.
(எ.கா.) குவிந்து-குவித்து

14.

எவ்வலக வாக்கியம் என க்கண்சடழுதுதல் - தன்விலன, பிறவிலன, செய்விலன,

15.

உவலமயால் விளக்கப்சபறும் சபாருத்தமான சபாருலளத் நதர்ந்சதழுதுதல்

17.

விலடவலககள்.

செயப்பாட்டு விலன வாக்கியங்கலளக் கண்சடழுதுதல்.

16.

அலுவல்ொர்ந்தசொற்கள் (கலலச்சொல்)

18.

பிறசமாழிச் சொற்களுக்கு இலணயான தமிழ்ச் சொற்கலளக் கண்டறிதல் (எ.கா.)

19.

ஊர்ப் சபயர்களின் மரூஉலவ எழுதுக (எ.கா.) தஞ்ொவூர் – தஞ்லெ

21.

நபச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்கு (வாரான் – வருகிறான்).

23.

சபாருத்தமான காலம் அலமத்தல்

24.

ெரியான வினாச் சொல்லலத் நதர்ந்சதடு.

நகால்டுபிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி.

20.

நிறுத்தற்குறிகலள அறிதல்.

22.

சொற்கலள இலணத்து புதிய சொல் உருவாக்கல்.
(இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்).

25.

ெரியான இலணப்புச் சொல்

26.

அலடப்புக்குள் உள்ள சொல்லலத் தகுந்த இடத்தில் நெர்க்க.

27.

(எனநவ, ஏசனனில், ஆலகயால், அதனால், அதுநபால).
இருசபாருள் தருக.

28.
29.

30.

30
குறில் – சநடில் மாற்றம், சபாருள் நவறுபாடு.
கூற்று, காரணம் – ெரியா? தவறா?
கலலச்சொற்கலளஅறிதல் :-

எ.கா. – Artificial Intelligence – செயற்லக நுண்ணறிவு
Super Computer

- மீ த்திறன் கணினி

31.

சபாருத்தமான சபாருலளத் சதரிவு செய்தல்

32.

சொற்களின் கூட்டுப் சபயர்கள் (எ.கா.) புல் –புற்கள்

33.

ெரியான சதாடலரத் நதர்ந்சதடுத்தல்

34.

பிலழ திருத்துதல் (ஒரு-ஓர்)

35.

சொல் – சபாருள் – சபாருத்துக

36.

ஒருலம-பன்லம பிலழ

37.

பத்ேியிலிருந்து விைாவிற்ைாை சரியாை விகைகயத் தேர்ந்தேடு.
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ோள்-II

பகுேி- ஆ
SYLLABUS FOR WRITTEN EXAMINATION
GENERAL STUDIES (DEGREE STANDARD)
UNIT-I: GENERAL SCIENCE

CODE NO.003

(i)

Scientific Knowledge and Scientific Temper - Power of Reasoning - Rote
Learning vs Conceptual Learning - Science as a tool to understand the past,
present and future.

(ii)

Nature of Universe - General Scientific Laws – Mechanics - Properties of
Matter, Force, Motion and Energy - Everyday application of the Basic
Principles of Mechanics, Electricity andMagnetism, Light, Sound, Heat,
Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications.

(iii) Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products,
Fertilisers, Pesticides.
(iv) Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution,
Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human Diseases.
(v)

Environment and Ecology.

UNIT-II: CURRENT EVENTS
(i)

History-Latest diary of events-National symbols-Profile of States-Eminent
personalitiesand places in news–Sports-Books and authors.

(ii)

Polity – Politicalparties and political system in India-Public awareness and
General administration- Welfare oriented Government schemes and their
utility, Problems in Public Delivery Systems.

(iii)

Geography-Geographical landmarks.

(iv)

Economics-Current socio-economic issues.

(v)

Science-Latest inventions in Science andTechnology.

(vi)

Prominent Personalities in various spheres – Arts, Science, Literature and
Philosophy.
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UNIT-III: GEOGRAPHY OF INDIA
(i)

Location – Physical features - Monsoon, Rainfall, Weather and ClimateWater Resources - Rivers in India-Soil, Minerals and Natural ResourcesForest and Wildlife - Agricultural pattern.

(ii)

Transport -Communication.

(iii)

Social Geography – Population density and distribution- Racial, Linguistic
Groups and Major Tribes.

(iv)

Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution:
Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy.

UNIT–IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA
(i)

Indus Valley Civilization - Guptas, Delhi Sultans, Mughals and MarathasAge of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms-South Indian History.

(ii)

Change and Continuity in the Socio-Cultural History of India.

(iii)

Characteristics of Indian Culture, Unity in Diversity –Race, Language,
Custom.

(iv)

India as a Secular State, Social Harmony.

UNIT-V: INDIAN POLITY
(i)

Constitution of India-Preamble to the Constitution- Salient features of the
Constitution- Union, State and Union Territory.

(ii)

Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive Principles
of State Policy.

(iii)

Union Executive, Union Legislature – State Executive,
Legislature – Local Governments, Panchayat Raj.

(iv)

Spirit of Federalism: Centre-State Relationships.

(v)

Election - Judiciary in India – Rule of Law.

(vi)

Corruption in Public Life– Anti-corruption measures – Lokpal and
LokAyukta - Right to Information- Empowerment of Women-Consumer
Protection Forums, Human Rights Charter.

State
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UNIT-VI: INDIAN ECONOMY
(i)

Nature of Indian Economy –Fiveyear plan models-an assessment –
Planning Commission andNitiAyog.

(ii)

Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and
Monetary Policy - Finance Commission–Resource sharing between
Union and State Governments - Goods and Services Tax.

(iii)

Structure of Indian Economy and Employment Generation,Land
Reforms and Agriculture-Application of Science and Technology in
Agriculture-Industrial growth-Rural Welfare Oriented Programmes –
Social Problems – Population, Education, Health, Employment, Poverty.

UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT
(i)

National Renaissance –Early uprising against British rule - Indian
National Congress - Emergence of leaders –B.R.Ambedkar, Bhagat
Singh, Bharathiar, V.O.ChidambaranarJawaharlal Nehru,Kamarajar,
Mahatma Gandhi, MaulanaAbulKalam Azad,ThanthaiPeriyar, Rajaji,
Subash Chandra Bose, Rabindranath Tagoreand others.

(ii)

Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant
Movements.

(iii)

Communalism and Partition.

UNIT-VIII: History, Culture, Heritage and Socio-Political Movements
in Tamil Nadu
(i)

History of Tamil Society, related Archaeological
Literature from Sangam Age till contemporary times.

(ii)

Thirukkural :

discoveries,Tamil

(a) Significance as a Secular Literature
(b) Relevance to Everyday Life
(c) Impact of Thirukkural on Humanity
(d) Thirukkural and Universal Values - Equality,
Humanism, etc
(e) Relevance to Socio-Politico-Economic affairs
(f) Philosophical content in Thirukkural

(iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations against British
Rule - Role of women in freedom struggle.
(iv) Evolution of 19thand 20thCentury Socio-Political Movements in Tamil
Nadu - Justice Party, Growth of Rationalism - Self Respect Movement,
Dravidian MovementandPrinciples underlying both these Movements,
Contributions of ThanthaiPeriyar and Perarignar Anna.
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UNIT–IX: Development Administration in Tamil Nadu
(i)

Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative
assessment across the Country – Impact of Social Reform Movements
in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu.

(ii)

Political parties and Welfare schemes for various sections of people –
Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare
schemes in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu.

(iii) Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of SocioEconomic Development.
(iv) Education and Health Systems in Tamil Nadu.
(v)

Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.

(vi) Achievements of Tamil Nadu in various fields.
(vii) e-Governance in Tamil Nadu.
UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY
(i)

Simplification – Percentage - Highest Common Factor (HCF) - Lowest
Common Multiple (LCM).

(ii)

Ratio and Proportion.

(iii)

Simple interest - Compound interest - Area - Volume - Time and Work.

(iv)

Logical Reasoning - Puzzles-Dice
numericReasoning – Number Series.

-

Visual

Reasoning

-

Alpha
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பிற்ச்தசர்க்கை – II

LIST OF DOCUMENTS TO BE SCANNED AND UPLOADED
ALONG WITH THE ONLINE APPLICATION
(Size of each document should be less than 200 KB
in PDF format (Single page or Multiple page))
1.

SSLC Mark Sheet

2.

HSC Mark Sheet or its equivalent

3.

U.G., PG Degree (if applicable)

Degree Certificate / Consolidated Mark Sheet
Educational Qualification:

4.

5.
6.

Must have passed the Final Examination conducted by the Institute of Chartered
Accountants / Cost Accountants
G.O. for Equivalence of qualification to the prescribed qualification (if applicable)
PSTM Certificate up to prescribed educational qualification of entire duration.
(if applicable)

7.

Community Certificate

8.

Differently Abled Certificate obtained from the Medical Board / Differently Abled
book (if applicable)

9.

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write (if applicable) in the
Format as given in the next page.

10.

Ex-Servicemen Certificate (if applicable)

11.

Destitute Widow Certificate (if applicable)

12.

Transgender ID Card with Gender (if applicable)

13.

Gazetted copy for name change (if applicable)

14.

No Objection Certificate (if applicable)

15.

Documents / Court Orders proving Acquittal / Conviction or FIR in case of pending
cases for Criminal cases registered (if applicable)

16.

Other documents (if any)

For further details refer para 2W of “Instructions to Applicants”
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APPENDIX
Certificate regarding physical limitation in an examinee to write
This
is
to
certify
that,
I
have
examined
Mr/Ms/Mrs
_________________________________(name of the candidate with disability) a
person with ________________________( nature and percentage of disability as
mentioned in the certificate of disability), S/O/D/o__________________ a resident of
______________________________ (Village / District / State) and to state that He /
She has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owning to his/her
disability.
Due to the above mentioned disability following concession may be given:1. Exemption from Tamil / Second Language
2. Extra _________ hours for writing theory exam.
3. Allocation of a scribe.
4. Over looking spelling mistakes and grammatical errors.
5. Using calculator / assistive devices.
6. __________________(any other assistive devices or concessions).
*strike out the not applicable.
Signature
(Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent/signature of
the notified medical authority of a Government health care institution)
Name & Designation
Name of the Government Hospital/Health Care Centre/The notified medical authority
Place:
Date:
Signature / Thumb impression
of the Differently abled person

(Photo of the Differently
Abled Person and Stamp
to be fixed here)

Note:
Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/ disability
(eg, Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic specialist/
PMR .etc)
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பிற்தசர்க்கை – III
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பிற்தசர்க்கை –IV

ைைிைி வழித் தேர்வு
முக்ைிய விேிமுகறைள்

சகாள்குறிவலகவினாத்தாள்

a) ஒநர நநரத்தில் ஒரு வினா மட்டுநம கணினித்திலரயில் நதான்றும்.

b) நதர்வு எழுதுவதற்கான கால அளவானது, திலரயின் நமல் வலது மூலலயில் உள்ள
count down timer மூலம் காண்பிக்கப்படும். இது மீ தமுள்ள நநரத்லத Time Left: என
காண்பிக்கும். நதர்வின் சதாடக்கத்தில், timer 180 நிமிடங்கலளக் காண்பிக்கும் (நதர்வில்
உதவியாளருடன் வரும் தகுதியான மாற்றுத் திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 240
நிமிடங்கள்).

இது

காலப்நபாக்கில்

படிப்படியாகக்

குலறயும்.

Timer

பூஜ்ஜியத்லத

அலடயும்நபாது, நதர்வு தானாகநவ முடிவலடயும், அதன்பிறகு உங்கள் நதர்வானது
கணினி அலமப்பால் தானாகநவ ெமர்ப்பிக்கப்படும்.

c) தைள்விஎண் தபட்டி:
1.

திலரயின் வலது பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள நகள்வி எண் சபட்டியானது பின்வரும்
குறியீடுகளில்

ஒன்லறப்

பயன்படுத்தி

ஒவ்சவாரு

நகள்வியின்

நிலலலயயும்

காண்பிக்கும்

நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிலன பார்க்கவில்லல
நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிற்கு விலடயளிக்கவில்லல
நீங்கள் இந்த வினாவிற்கு விலடயளித்துவிட்டீர்கள்.
நீங்கள்

இன்னும்

விலடயளிக்கவில்லல

ஆனால்

வினாவிலன

மீ ண்டும் பார்ப்பதற்காக குறித்துள்ள ீர்கள்.
நீங்கள்

விலடயளித்துவிட்டு

அவ்வாறு

ெரிபாக்க

மீ ண்டும்

ெரிபார்க்க

இயலாவிட்டாலும்

குறித்துள்ள ீர்கள்.

உங்கள்

விலடகள்

மதிப்பீட்டிற்கு எடுத்துக் சகாள்ளப்படும்

‘Marked for Rev ew’ என்கிற நிலலயில் உள்ள நகள்விகலள மீ ண்டும் ஒரு முலற
நீங்கள் ெரிபார்க்க நவண்டும் என்பலத சதரிவிக்கின்றன.
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2.

.நகள்விஎண் சபட்டியின் இடது பக்கத்தில் நதான்றும் ">" அம்புக்குறிலயக் கிளிக்
செய்வதன் மூலம் நகள்வி எண் சபட்டியின் அளலவ நீங்கள் குலறக்கலாம். இதன்
மூலம்

திலரயில்

சபட்டிலய

உங்கள்

மீ ண்டும்

நகள்விலய

பார்க்க

சபரிதாக்கிப்

விரும்பினால்,

பார்க்கலாம்.

திலரயின்

நகள்வி

வலதுபுறம்

எண்

உள்ள

"<"

அம்புக்குறி மீ து கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள்

நகள்விப்

ஸ்க்நரால்

பகுதிலய

செய்யாமநலநய

நமலிருந்து
பார்க்க

கீ ழாகநவா,

கீ ழிருந்து

விரும்பினால்

நமலாகநவா

மற்றும்

ஆகிய

குறிகலளப் பயன்படுத்தலாம்.

3.

பதிலளிக்கப்பட்ட வினாக்கள், பதிலளிக்கப்படாத வினாக்கள், பார்க்கப்படாத வினாக்கள்,
ெரிபார்ப்பதற்காக

குறிக்கப்பட்டுள்ளலவ

மற்றும்

பதிலளிக்கப்பட்டு

மீ ண்டும்

ஒரு

முலற ெரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ளலவ ஆகிய அலனத்தும் சதாகுக்கப்பட்டு
நகள்வி எண் சபட்டியின் நமநல காட்டப்படும்.

d) ஒருதைள்விக்கு விகையளித்ேல்

i) வினாக்களானது ஏறுமுகவரிலெப்படி ஒவ்சவான்றாக கணினித்திலரயில்நதான்றும்.
அதற்கு ஒன்றன்பின்ஒன்றாக விலடயளிக்கவும்.

ii) ஒருவினாவிற்கான

விலடலயத்

நதர்வுசெய்ய

அதற்சகனஅளிக்கப்பட்டுள்ள

விலடத்சதரிவுகளில் ஒன்றின் மீ து கிளிக் செய்யவும்.

iii) ஒவ்தவாரு விைாவிற்கும் விகையளித்ேபின் உங்ைள் விகைகய

தசேிக்ை Save

and Next

பட்ைன் ேீ து

ைிளிக் தசய்யவும் .அவ்வாறு

செய்யாவிட்டால், உங்கள் விலடகள் நெமிக்கப்படமாட்டாது.

iv) நீங்கள்

நதர்ந்சதடுத்த

விலடத்சதரிலவ

நீக்கநவண்டுசமனில்,

நதர்ந்சதடுத்துள்ள

விலடத்சதரிவின் மீ துள்ள பட்டலன கிளிக்செய்யவும் அல்லது Clear Response பட்டன்
மீ து கிளிக்செய்யவும்.

e) பைங்ைகளப் தபரிோக்குவேற்ைாை அறிவுறுத்ேல்ைள்
வினாவில்

வழங்கப்பட்டுள்ள

படத்லத

சபரிதாக்கிப்

பார்க்க, படத்தின்

மீ து

கிளிக்

செய்து மவுெில் உள்ள ஸ்க்நராலிங் வலல
ீ
சுழற்றவும்.
விண்ைப்போரர்ைள்

ஏதேனும்

முகறதைட்டில்

ஈடுபடுவது

ைண்ைறியப்பட்ைால்,

தேர்வாகையம் எடுக்கும் ேைவடிக்கை / ேண்ைகைக்கு உள்ளாை தேரிடும்.
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பிற்தசர்க்கை –V
தேரிவு முகற குறித்ே உத்தேச ைால அட்ைவகை

வ.எண்

ேிைழ்வு

ைால வரிகச

இகையவழி விண்ைப்பத்ேிகை
விண்ைப்பிக்ை/
1.

13.08.2022

விண்ைப்பத்ேிலுள்ள
விவரங்ைகளத்

ேிருத்ே

ைட்ைைம் தசலுத்ே இறுேி ோள்

/

18.08.2022

2.

–

20.08.2022
11

சான்றிேழ்ைகள
3.

4.

5.

6.

பேிதவற்றம்

தசய்ய / ோற்ற / ேீ ள்பேிதவற்றம்

26.09.2022

தசய்ய இறுேி ோள்
ைைிைி

வழித்

நதர்வு

முடிவு

சவளியீடு
ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு /

நநர்முகத்

2022

ஜனவரி 2023

நதர்வு
கலந்தாய்வு

செயலாளர்

