
பொது ிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 

அபநச்சின் இங்பக கணக்கொர் சசபயனில் தபம் I தயி 

 

 

சநற்டி தயிக்கு தகுதினொ இங்பக கணக்கொர் சசபய தபம் I அதிகொொிகிடநிருந்து 

யிண்ணப்ங்கள் யபசயற்கப்டுகின். பயற்ிடங்கின் எண்ணிக்பக 09ற்கொ 

(2023.04.12 திகதினில் கொணப்டயிருக்கும் பயற்ிடங்கள் பதொடர்ொக)  இங்பக 

கணக்கொர் சசபய தபம் I யிண்ணப்தொபர்கள் இல்ொத ட்சத்தில், இங்பக 

கணக்கொர் சசபய தபம் II யிண்ணப்தொபர்கள் 06 யருட சசபயக்கொம் நற்றும் 

திருப்திகபநொ சசபயபனக் பகொண்டயர்கள் தயிக்கொக ொிசீலிக்கப்டுயொர்கள். 

 

பொதுச் சசபய ஆபணக்குளயின் படபப 121 இன் யிதிகின் டி, சதபயக்சகற் 

ினநத்தின் பசல்லுடினொகும் கொம் சநலும் ீட்டிக்கப்டுயதற்கு உட்ட்டு, 

கடபநகப பசய்யதற்கொக ினநம் ஒருதடபயக்கு ஆகக்கூடினது ஒருயருட 

கொத்திற்கு பசல்லுடினொகும் யபகனில் ினநங்கள் பசய்னப்டுகிது. 

 

யிண்ணப்தொபர்கள் தங்கின் யிண்ணப்ங்கப இங்கு இபணக்கப்ட்டுள் 

ொிந்துபபக்கப்ட்ட யடியத்தின்டி நட்டுசந17.03.2023ம் திகதிக்கு பன்ர் பசனொர், 

பொதுிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு, 

ிொ நதுப, அல்யிட்டிக நொயத்பத, பகொளம்பு 05 என் பகயொிக்கு தங்கின் 

திபணக்கத் தபயர் பம் பொது ிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் 

நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சின் பசனொருக்கு அனுப்ி பயக்கப்ட சயண்டும். 

பூர்த்தி பசய்னப்ட்ட யிண்ணப்த்தின் ிபதி distaddivisionnew@gmail.com  எனும் 

நின்ஞ்சல் பகயொிக்கு 17/03/2022 க்கு பன்ர் அனுப்ி பயக்கப்ட சயண்டும். 

 

பொதுச் சசபய ஆபணக்குளயின் சுற்ிக்பக 02/2022 இன் யிதிகின்டி, 

நதிப்பண்கள் யமங்கப்ட்டு ினநம் பசய்னப்டும், சநலும் சுற்ிக்பகனின் 

இபணப்பு II இன் டி நதிப்பண் யமங்கப்டும் ஒவ்பயொரு அவுசகொல்கின் கீளம் 

நதிப்பீடும் பசய்னப்டும். 

 

ொிந்துபபக்கப்ட்ட யிண்ணப் டியத்தின்டி அல்ொநல், தொநதநொக, 

பளபநனபடனொத யிண்ணப்ங்கள் பன்ியிப்ின்ி ிபொகொிக்கப்டும். 

 

 

mailto:distaddivisionnew@gmail.com


2.0 தகுதிகள் 

 

2.1 அனுயம் நற்றும் பதொமில்பப தகுதிகள் 
 

i. நொயட்ட/ ிபசதச பசனகங்கில் குபந்தட்சம் 03 யருட அனுயபள் 

யிண்ணப்தொபர்கள் பதொடர்ில் அதிக கயம் பசலுத்தப்டும். 

ii. கணக்கினல் / பகொபநத்துயம் அல்து ி துபகில் பதுகப ட்டதொொி தகுதி 

பற்ிருக்க சயண்டும். 

iii. ஆங்கி பநொமி திபந  

 

2.2  உறுதித்தன்பந  

i.   குப்ொய்வு தின் 

ii.   திப்ட்ட தின்கள் 

iii. படிபயடுக்கும் தின் 

 

2.3 டத்பத தின்கள் 

i.    பதொடர்பு தின் 

ii.    தபபநத்துய குணங்கள் 

iii. குள சயப தின்கள் 

 

3.0 சதர்வு பசய்யும் பப 

ொிந்துபபக்கப்ட்ட யடியத்தில் சநர்ப்ிக்கப்ட்ட யிண்ணப்த்தில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் தகயல்கள் நற்றும் சர்பகொீட்பசனின் சொது சிசபஸ்டத்துயம் 

நற்றும் தகுதிின் அடிப்படனில் நதிப்பீடு பசய்னப்ட்டு பொருத்தநொ 

யிண்ணப்தொபர்கள் சதர்ந்பதடுக்கப்டுயொர்கள். சதர்ந்பதடுக்கப்ட்ட 

யிண்ணப்தொபர்கள் நட்டுசந சர்கொணலுக்கு அபமக்கப்டுயொர்கள். 

 

3.1 நதிப்பண் படபப 
 

தபப்பு 

 

அதிகட்ச 

நதிப்பண் 

நதிப்பீட்டு பப 

 

சிசபஸ்டத்துயம் 

 சிசபஸ்ட தகுதியுள் யிண்ணப்தொபருக்கு 

அதிகட்ச புள்ிகள் யமங்கப்டும் நற்றும் 

ஏபன யிண்ணப்தொபர்கின் 

சிசபஸ்டத்துயத்தின் யிகிதத்தில் புள்ிகள் 

யமங்கப்டும்.  

50 யிண்ணப்ம்/சர்கொணலில் 

உள் தகயல்கள் 

 



இங்கு ஒவ்பயொரு யிண்ணப்தொபொின் 

"திருப்திகபநொ சசபயக் கொம்" நட்டுசந 

ொிசீலிக்கப்டும். 

 

கணக்கொர் சசபயனில் அனுயம் 

இங்பக கணக்கொர் சசபயனில் தபம் I தயினில் 

கடபநனொற்ினயர் 

(ஒரு யருடத்திற்கு 04 புள்ிகள் வீதம் 05 

யருடத்திற்கு அதிகநொொல் 20 புள்ிகள்) 

 

20 

கல்யி/பதொமில்பப தகுதி 

சசபய அபநப்பு இபணப்பு Vன் டி பதுகப 

ட்டப்டிப்பு/ CIMA/ Chartered Membership) 

(அதிகட்சம் 08 புள்ிகள்) 

• ஒரு தகுதிக்கு 04 புள்ிகள் அதிகட்சம் 08 

புள்ிகள். 

 

10 

ஆங்கி பநொமி புபந (அதிகட்சம் 02 புள்ிகள்) 

A. அங்கீகொிக்கப்ட்ட ல்கபக்கமகம்/அபசு 

னிற்சி ிறுயம்/ IELTS(Academic) பம் 

பநொத்த நதிப்பண் 6.5 அல்து அதற்கு சநல் 

பற் டிப்சநொ, TOEFL – IBT 79 அல்து 

அதற்கு சநல், TOEFL – CBT 213 அல்து அதற்கு 

சநல், அல்து TOEFL –PBT 550 அல்து அதற்கு 

சநல் – 02 புள்ிகள் 

B. அங்கீகொிக்கப்ட்ட ல்கபக்கமகம் 

அல்து அபசு னிற்சி ிறுயத்தில் இருந்து 

ஆங்கி பநொமினில் ஒரு சொன்ிதழ் – 01 புள்ிகள் 

*குிப்ிடப்ட்ட தபப்புகின் கீழ் நிக உனர்ந்த 

தகுதிக்கு நட்டுசந புள்ிகள் யமங்கப்டும். 

 

 

உறுதித்தன்பந 

- குப்ொய்வு தின் 

- திப்ட்ட தின்கள் 

- படிபயடுக்கும் தின் 

10 சர்பக ொீட்பச 

டத்பத தின்கள் 

- பதொடர்பு தின் 

- தபபநத்துய குணங்கள் 

- குள சயப தின் 

10 



குிப்பு 1 - சநற்கண்ட புள்ிகள் யமங்கப்டும் பபனில், “அங்கீகொிக்கப்ட்ட 

ல்கபக்கமகம்” என்து இங்பக ல்கபக்கமக நொினங்கள் ஆபணக்குளயொல் 

அங்கீகொிக்கப்ட்ட ல்கபக்கமகம் என்று பொருள்டும். 

 

குிப்பு 2- சநற்கூின புள்ிகள் யமங்கப்டும் பபனில் குிப்ிடப்ட்டுள் அபத்து 

பதுகப தபகபநகளும் இங்பக ல்கபக்கமக நொினங்கள் ஆபணக்குளயிொல் 

அங்கீகொிக்கப்ட்ட ல்கபக்கமகங்கிலிருந்து பப்ட்ட தகுதிகொக இருக்க 

சயண்டும் நற்றும் ல்கபக்கமகம் அல்ொத ட்டம் யமங்கும் ிறுயங்கிலிருந்து 

பப்ட்ட தகுதிகள் சநற்டி ஆபணக்குளயொல் ஏற்றுக்பகொள்ப்ட்டதொக இருக்க 

சயண்டும். 

 

 

ஒப்ம் - 

ீல் ண்டொப ஹப்புகின் 

பசனொர், 

பொது ிர்யொகம், உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 

திகதி: 20 பப்பயொி 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நொதிொி யிண்ணப்டியம் 

1. யிண்ணப்தொொினின் தயி  

2. யிண்ணப்தொொினின் தகயல்கள் 

 

i. பனர்: ............................................................................................................... 

ii. Full Name of Applicant (BOCK LETTERS in English): .......................................... 

............................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

iii. சதசின அபடனொ அட்பட இக்கம் :  

............................................................................................................................ 

iv. யனது:  

............................................................................................................................ 

v. ிபந்தப பகயொி 

............................................................................................................................ 

vi. பதொபசசி இக்கம் 

............................................................................................................................ 

vii. நின்ஞ்சல் பகயொி 

............................................................................................................................ 

viii. தயினின் தபம் 

............................................................................................................................ 

ix. ினந திகதி 

............................................................................................................................ 

x. தற்சொபதன தபத்திற்கொ தயி உனர்வு திகதி 

............................................................................................................................ 

xi. தயி பனர் 

............................................................................................................................ 

xii. தற்சொபதன தயிக்கொ ினந திகதி 

............................................................................................................................ 



xiii. அபநச்சு 

............................................................................................................................ 

xiv. திபணக்கம் 

............................................................................................................................ 

3. தற்சொபதன தபத்தில் சசபய யியபங்கள் 

I.  சம்நற் / அபபச்சம் யிடுபப 

 

பதொடக்கம் யபப பநொத்த கொம் 

(ஆண்டு/நொதம்/திகதி) 
 

யிடுபப 

பற்றுக்பகொண்டதற்கொ 

கொபணம் 

    

    

    

    

 

II.   யிபதின்கொண் தபடதொண்டல் ொீட்பச 

யிபதின்கொண் 

தபடதொண்டல் 

ொீட்பச 

பூர்த்தி 

பசய்யதற்கு 

ினநிக்கப்ட்ட 

கொம் 

பூர்த்தி 

பசய்னப்ட்ட 

திகதி 

யிபதின்கொண் 

தபடதொண்டல் 

ொீட்பசனில் 

யிக்கிக்கப்ட்ட/ 

தனவு கொம் 

யமங்கப்ட்ட கடித 

இக்கம் நற்றும் திகதி  

    

    

 

III. ஒளக்கொற்று டயடிக்பகக்கு உட்ட்டிருந்தொல் 

குற்ச்சொட்டி 

த்திபத்தின் 

இக்கம் 

நற்றும் 

திகதி  

ஒளக்கொற்று கட்டப 

(ஒளக்கொற்று கட்டப 

இன்னும் 

ிப்ிக்கப்டயில்ப 

என்ொல், அபதக் 

குிப்ிடவும்.) 

 

ஒளக்கொற்று 

டயடிக்பக 

எடுக்கப்ட்ட 

திகதி 

(அதொயது 

குற்ம் 

இடம்பற் 

திகதி 

அபச சசபய 

ஆபணக்களயின் 

படபபச்சட்டம் 

186 (II)ன் டி 

திருப்திகபநொ 

சசபயக்கொத்தில் 

யிக்கிக்கப்ட 

சயண்டின கொம் 



    

    

 

4. அனுயம் 

4.1 தயினில் இபணக்கப்ட்ட திகதினிலிருந்தொ அனுயம் 

தயி அபநச்சு/ 

திபணக்கம்/ 

ிறுயம் 

கொம் தயினின் கடபந 

நற்றும் பொறுப்புக்கள் 

பதொடர்ொ யிபம் 

சுறுக்கநொக  

பதொட

க்கம் 

யபப 

     
     
     
     
     

 

4.2 பதொடர்புபடன யிடனத்தில் அனுயம் (உத்திசனொகபூர்யநொக யமங்கப்ட்ட 

கடிதங்கின் சொன்ிக்கப்ட்ட ிபதிகப இபணக்கவும்.) 

 

தயி அபநச்சு/ 

திபணக்கம்/ 

ிறுயம் 

கொம் தயினின் கடபந 

நற்றும் பொறுப்புக்கள் 

பதொடர்ொ யிபம் 

சுறுக்கநொக 

பதொட

க்கம் 

பதொட

க்கம் 

     
 

 



4.3 ின்யரும் தபப்ின் கீழ்  150 பசொற்களுக்கு உட்ட்டு உங்கள் கருத்துகள் / 

ொிந்துபபகப சுருக்கநொகச் சநர்ப்ிக்கவும். 

பதொடர்புபடன குதினில் சசபய யமங்கலின் பசனல்தின் /யிபதிப 

சநம்டுத்த என் சட்டம் நற்றும்/ ிறுய நொற்ங்கப ீங்கள் 

ொிந்துபபப்பீர்கள்? (அதிகட்சம் 150 பசொற்கள்) 

 

5.பதொமில்பப தகுதிகள் (சம்ந்தப்ட்ட சொன்ிதழ்கின் சொன்ிக்கப்ட்ட 

ிபதிகப இபணக்கவும்.) 

 

5.1 பதுகபநொணி ட்ட தகுதிகள் 

பதுகபநொணி 

ட்டம் 

 

யிடனம் ல்கபக்கமகம்/ 

ிறுயம் 

தகுதிகள் 

பசல்லுடினொகும் திகதி 

    

    

    

 

5.2 னிற்சிகள் 

னிற்சிகள் ிறுயம்/அபநப்புக்கள் கொம் 

   

   

   

 

5.3 பநொமி தின்கள் 

பநொமிகள் தகுதி/ிறுயம்/அபநப்புக்கள் யமங்கப்ட்ட திகதி 

   

   

   

 

 

 

 



5.4 (பொருத்தநொனின்) ஆபொய்ச்சி, புதின கண்டுிடிப்புகள் 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

சநச உள் அபத்து தகயல்களும் எக்கு பதொிந்த யபபனில் உண்பநனொபய 

எவும் சொினொபய என்றும் சொன்றுறுதினிக்கிசன். 

 

 

.................................................... 

யிண்ணப்தொபொின் பகபனொப்ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



திபணக்க தபயொின் சொன்ிதழ்* 

I.    யிண்ணப்தொபொின் திப்ட்ட சகொப்ில் உள் புதுப்ிக்கப்ட்ட 

திவுகின்டி சநச உள் ிொிவு 3 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் தகயல்கள் 

உண்பந என்றும், யிண்ணப்தொபருக்கு எதிபொக எந்தயித ஒளக்கொற்று 

டயடிக்பகயும் இல்ப எவும், சநச உள் தயிக்கு யிண்ணப்தொபர் 

சதர்ந்பதடுக்கப்ட்டொல், யிண்ணப்தொபபப தற்சொது யிடுயிக்க படினொது 

என்றும், திலீட்டு உத்திசனொகத்தர் ினநிக்கப்ட்டொல்/ ினநிக்கப்டொநல் 

யிடுயிக்கப்டொம் என்பதத் பதொியித்துக் பகொள்கிசன். 

 

II.   யிண்ணப்தொபொின் திப்ட்ட சகொப்ில் உள் புதுப்ிக்கப்ட்ட 

திவுகின்டி, சநச உள் ிொிவு 3 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் தகயல்கள் 

உண்பந எ ொன் சொன்றுறுதினித்து, சநச உள் தயிக்குத் 

சதர்ந்பதடுக்கப்ட்டொல், யிண்ணப்தொபபப தற்சொபதன ிபனில் இருந்து 

திலீட்டு உத்திசனொகத்தர் ினநிக்கப்ட்டொல்/ ினநிக்கப்டொநல் யிடுயிக்க 

படினொது என்பதயும் பதொியித்துக்பகொள்கிசன். சநலும், யிண்ணப்தொபர் 

பதொடர்ொக பூர்யொங்க யிசொபபண படபற்று யருகிது/டத்த 

உத்சதசிக்கப்ட்டுள்து என்றும், அயருக்கு எதிபொகச் சந்சதகிக்கப்டும் 

பபசகடுகள் சுருக்கநொகப் ின் யருநொறும் இதன்பம் பதொியிக்கப்டுகிது. 

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

*சதபயனற் குதிகப ீக்கியிடவும் 

 

 

 

......................................................... 

திபணக்கத் தபயர் 

 



பொது ிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 

அபநச்சின் நொயட்ட பசனகங்கில் கொணப்டும் இங்பக கணக்கொர் சசபயனில் 

தபம் I ற்கொ பயற்ிடங்கள் (2023.04.12) 

இக்கம் நொயட்டம் ிபதொ கணக்கொர் தயி 

பயற்ிட எண்ணிக்பக 

ிபதொ கணக்கொர் தயி 

பயற்ிட எண்ணிக்பக 

01 பகொளம்பு - 1 

(2023.02.03அன்ிலிருந்தி 

ஓய்வு பற்ொர்  

02 களுத்துப  - 1 

(2023.04.12 அன்று ஓய்வு 

பறுயொர் எ 

எதிர்ொர்க்கப்டுகிது) 

03 கண்டி 1 

(2023.04.01 அன்று ஓய்வு 

பறுயொர் எ 

எதிர்ொர்க்கப்டுகிது) 

 

04 நொத்தப 1 

(2022.12.31அன்ிலிருந்தி 

ஓய்வு பற்ொர் ) (தயி 

பயற்ிடம்)  

 

05 யவுினொ 1 

(2022.12.31அன்ிலிருந்தி 

ஓய்வு பற்ொர் ) (தயி 

பயற்ிடம்)  

 

06 நட்டக்கப்பு 1 

(2022.12.31அன்ிலிருந்தி 

ஓய்வு பற்ொர் ) (தயி 

பயற்ிடம்)  

 

07 குருொகல் 1 

(2022.12.31அன்ிலிருந்தி 

ஓய்வு பற்ொர் ) (தயி 

பயற்ிடம்)  

 

08 பநொபொகப 1 

(2022.12.31அன்ிலிருந்தி 

ஓய்வு பற்ொர் ) (தயி 

பயற்ிடம்)  

 

09 இபத்திபுொி 1 

(2022.12.31அன்ிலிருந்தி 

ஓய்வு பற்ொர் ) (தயி 

பயற்ிடம்)  

 

 


