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 பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசனப                          
கூட்டுறவு சசனவகள், சந்னதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் 

பாவனையாளர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அனமச்சு 

 

பதவி வவற்றிடங்கள் 
 

பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசனபயில் காணப்படும் பின்வரும் பதவி வவற்றிடங்களுக்குப் 

வபாருத்தமாை விண்ணப்பதாாிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் சகாரப்படுகின்றை. 
 

01. ஆவணப்படுத்தும் உத்திசயாகத்தர் பதவி (தரம் II) MA 5-2 – (03 பதவிகள்) 
 

சவனை விபரணம்:  

ஆவணங்கள் /குறிப்புக்கள் / அறிக்னககள் தயாாிப்பினை சமற்பார்னவ வசய்தல், சதனவயாை 

தகவல்களினைச் சசகாிப்பதற்கு பகிர்ந்து வகாள்வதற்கு ஏனைய பிாிவுகள் மற்றும் அவற்றுடன் 

வதாடர்புனடய நிறுவைங்கனள ஒருங்கினணப்புச் வசய்தல், சதனவப்படும் அறிக்னககளினைச் 

சமர்ப்பித்தல், வபாருத்தமாை ஆவணப்படுத்தல் முனறனமயினைப் சபணுதல், கட்டுனரகள் மற்றும் 

வவளியீடுகளின் தயாாிப்பினை ஒருங்கினணத்தல், அறிக்னககளின் வவளியீட்டுக்காக  அச்சு மற்றும் 

இைத்திரைியல் ஊடகவியைாளர்களுடன் ஒருங்கினணப்பினை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் பணிப்பாளாிைால் 

உாித்தளிக்கப்படும் சவறு ஏசதனும் கடனமகள். 
 

தனகனமகள்:    
 

வவளியக: பல்கனைக்கழக மாைியங்கள் ஆனணக்குழுவிைால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பல்கனைக்கழகவமான்றிலிருந்து வவகுஜை வதாடர்பாடல், ஊடகத்துனற தகவல் வதாழில்நுட்பம் / 

தகவல் முனறனமயில் இளமாணிப் பட்டத்தினைப் வபற்றிருத்தல். 
 

சமைதிக தனகனமகள்: 

உாிய துனறயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிறுவைவமான்றிடமிருந்து பட்டப்பின் படிப்பு 

டிப்புசளாமாவினைப் வபற்றிருப்பது சமைதிக தனகனமயாக கருதப்படும்.  
  

சம்பள அளவுத்திட்டம்: 02/2016 ஆம் இை. DMS சுற்றறிக்னகயின் நியதிகளின்படி,  

MA 5-2 2016: ரூபா.  (36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)  
 

வயது:  

22 வயதிற்கு குனறயாமலும் 45 வயதிற்கு சமற்படாமலும் இருத்தல் சவண்டும். ஆகக்கூடிய 

வயவதல்னையாைது உள்ளக பாீட்சார்த்திகளுக்குப் வபாருந்தாது.  
 

02. கிரய உத்திசயாகத்தர் பதவி (தரம் II) MA 5-2 - (03 பதவிகள்) 
 

சவனை விபரணம்:  

வபாருட்களின் கிரயத்தினை மதிப்பீடு வசய்வதில் உதவுதல், விதித்துனரக்கப்பட்ட வபாருட்கள் 

சசனவகளின் வினைகளினை ஒழுங்கனமப்பதில் உதவுதல், தரவு சசகாிப்பினைக் கண்காணித்தல் மற்றும் 

தரவுத் தளத்தினை சபணுதல், வியாபாரப் வபாருட்களின் சர்வசதச சந்னத  வினை சவறுபாடு வதாடர்பில் 

ஆராய்ந்து அறினகனகயிடல், வினைத்திறன் வாய்ந்த ஆய்வுகளினை நடாத்துவதற்கு உதவியளித்தல் 

மற்றும் பணிப்பாளாிைால் உாித்தளிக்கப்படும் சவறு கடனமகள். 
 

தனகனமகள்:    
 

வெளியக: பல்கலலக்கழக மானியங்கள் ஆலைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பல்கலலக்கழகமமான்றிலிருந்து கைக்கியல், வரத்்தகம் அல்லது 

முகாலமத்துவத்தில் இளமாைிப் பட்டதத்ிலனப் மபற்றிருதத்ல். 
 

   அல்ைது 
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CIMA, ICASL, ACCA, CMA அல்ைது சவறு ஏசதனும் வதாழில்சார் கணக்கீட்டு 

நிறுவகத்தின்  இனடநினை மட்டத்தினைப் வபற்றிருத்தல். 
 

சமைதிக தனகனமகள்: 

உாிய துனறயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிறுவைவமான்றிடமிருந்து பட்டப்பின் படிப்பு 

டிப்புசளாமாவினைப் வபற்றிருப்பது சமைதிக தனகனமயாக கருதப்படும்.  
 

சம்பள அளவுத்திட்டம்: 02/2016 ஆம் இை. DMS சுற்றறிக்னகயின் நியதிகளின்படி,  

MA 5-2 2016:ரூபா . (36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)  
 

வயது:  

22 வயதிற்கு குனறயாமலும் 45 வயதிற்கு சமற்படாமலும் இருத்தல் சவண்டும். ஆகக்கூடிய 

வயவதல்னையாைது உள்ளக பாீட்சார்த்திகளுக்குப் வபாருந்தாது.  
 

03. கணக்கீட்டு உத்திசயாகத்தர் பதவி (தரம் II) MA 5-2 - (07 பதவிகள்) 
 

சவனை விபரணம்:  

ஆதை நகர்வுப் பதிசவடுகளினைப் சபணுதல், வபறுவைவுகள் மற்றும் வகாடுப்பைவுகளினை 

உறுதிப்படுத்துதல், சம்பள அட்டவனணகள் மற்றும் நியதிச்சட்டக் வகாடுப்பைவுகனள வசவ்னவ பார்த்தல், 

காசசட்டினை நிருவகித்தல், மாதாந்த கணக்குகளினை தயாாிப்பதிலு உதவுதல், மாதாந்த காசு 

எதிர்வுகூறலினை தயாாிப்பதில் உதவுதல், காசசானைகளினைத் தயாாித்தல் மற்றும் பணிப்பாளாிைால் 

உாித்தளிக்கப்படும் சவறு கடனமகள். 
 

தனகனமகள்:    
 

வவளியக: பல்கனைக்கழக மாைியங்கள் ஆனணக்குழுவிைால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பல்கனைக்கழகவமான்றிலிருந்து கணக்கியல், வர்த்தகம் அல்ைது முகானமத்துவத்தில் இளமாணிப் 

பட்டத்தினை அல்ைது உயர் சதசிய கணக்கியல் டிப்புசளாமாவினைப் (HNDA) வபற்றிருத்தல். 

    அல்ைது 

CIMA, ICASL, ACCA, CMA அல்ைது சவறு ஏசதனும் வதாழில்சார் கணக்கீட்டு 

நிறுவகத்தின்  இனடநினை மட்டத்தினைப் வபற்றிருத்தல். 

சமைதிக தனகனமகள்: 

உாிய துனறயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிறுவைவமான்றிடமிருந்து பட்டப்பின் படிப்பு 

டிப்புசளாமாவினைப் வபற்றிருப்பது சமைதிக தனகனமயாக கருதப்படும்.  
  

 

சம்பள அளவுத்திட்டம்: 02/2016 ஆம் இை. DMS சுற்றறிக்னகயின் நியதிகளின்படி,  

MA 5-2 2016: MA 5-2 2016: ரூபா. (36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)  
 

 

வயது:  

22 வயதிற்கு குனறயாமலும் 45 வயதிற்கு சமற்படாமலும் இருத்தல் சவண்டும். ஆகக்கூடிய 

வயவதல்னையாைது உள்ளக பாீட்சார்த்திகளுக்குப் வபாருந்தாது.  
 

04. நிருவாக உத்திசயாகத்தர் பதவி (தரம் II) MA 5-2 - (02 பதவிகள்) 
 

சவனை விபரணம்:  

வபாருட்கள் மற்றும் சசனவகளின் வபறுனகக்கு உதவுதல், ஊழியர்களின் ஆட்சசர்ப்புக்கு உதவுதல், 

வபாதுப் பயன்பாட்டுப் பட்டியல்கள், சம்பள தகவல்கள், இனழப்பாறல் நன்னமகள் வதாடர்பாை 

அட்டவனணகள், வரவுப் பதிசவடு மற்றும் லீவுப் பதிசவடுகளினைத் தயாாித்தல், சபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடு வதாடர்பாை பதிசவடுகளினைப் சபணுதல், அலுவைக வளாகத்தினைய தூய்னமயாக 

னவத்திருத்தல், சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நனடமுனறகளினை சமற்வகாள்ளுதல் மற்றும் உாிய 

நிறுவைங்களுடன் ஊ.சந.நி /ஊ.ந.நி பங்களிப்புக்கள், பணிக்வகானட வகாடுப்பைவுகள் மற்றும் ஏனைய 

இனழப்பாறல் நன்னமகள் வதாடர்பில் ஒருங்கினணப்பினை ஏற்படுத்துதல், ஊழியர்களின் கடன்கள், 

சம்பளங்கள்  மற்றும் ஏனைய முற்பணங்கள் வதாடர்பாை நடவடிக்னககளினை முன்வைடுத்தல், சசனவ 

வழங்குைர்களுடைாை அனைத்து உடன்படிக்னககளினையும் அமுைாக்குதல், தபால்கனள னகயாளுதல், 



P a g e  3 | 5 

 

மைித வள முகானமத்துவ முனறனமகளினை சபணுதலும் இற்னறப்படுத்துதலும், ஊழியர்களுக்காை  

பயிற்சித் சதனவப்பாடுகளினை கண்டறிவதற்கு உதவுதல், ஊழியர்கள் கைந்து வகாள்ளும் பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் முன்சைற்றும் குறித்து கண்காணித்தல், அனைத்து உள்ளக பாீட்னசகளினையும் 

நடாத்துவதற்கு உதவுதல், ஊழியர்களின் காைப்பகுதிக்குாிய வசயைாற்றுனக மதிப்பாய்வினை 

நடத்துவதில் உதவுதல் மற்றும் பணிப்பாளாிைால் உாித்தளிக்கப்படும் சவறு கடனமகள். 
 

தனகனமகள்:    
 

வவளியக: பல்கனைக்கழக மாைியங்கள் ஆனணக்குழுவிைால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பல்கனைக்கழகவமான்றிலிருந்து வியாபார நிருவாகம் / வபாது நிருவாகம் / வியாபார 

முகானமத்துவத்தில் இளமாணிப் பட்டத்தினைப் வபற்றிருத்தல். 
 

சமைதிக தனகனமகள்: 

உாிய துனறயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிறுவைவமான்றிடமிருந்து பட்டப்பின் படிப்பு 

டிப்புசளாமாவினைப் வபற்றிருப்பது சமைதிக தனகனமயாக கருதப்படும்.  
  

 

சம்பள அளவுத்திட்டம்: 02/2016 ஆம் இை. DMS சுற்றறிக்னகயின் நியதிகளின்படி,  

MA 5-2 2016: ரூபா.  (36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 – 64,025)  
 

வயது:  

22 வயதிற்கு குனறயாமலும் 45 வயதிற்கு சமற்படாமலும் இருத்தல் சவண்டும். ஆகக்கூடிய 

வயவதல்னையாைது உள்ளக பாீட்சார்த்திகளுக்குப் வபாருந்தாது.  
 

 

05. ஊடக உத்திசயாகத்தர் MA 5-2 – (ஒப்பந்த அடிப்பனடயில்) – (01 

பதவி) 
சவனை விபரணம்: 

வபாதுமக்கள் விழிப்புணர்வு வதாடர்பாை அறிக்னககளினை எழுதுதல், அறிக்னககளின் வவளியீட்டுக்காக 

அச்சு மற்றும் இைத்திரைியல் ஊடகவியைாளர்களுடன் ஒருங்கினணப்பினை ஏற்படுத்துதல், 

ஊடகத்திற்காை தகவல்கள் மற்றும் வசய்திகனள வழங்குதல், வபாது மக்கள் விழிப்புணர்வு வதாடர்பாை 

தகவல்கள் மற்றும் ஏனைய ஏனைய நடவடிக்னககள் வதாடர்பாை தரவுகனளச் சசகாித்தல், உள்மற்றும் 

வவளித் தரப்புக்களுடன் வதாடர்புகனளப் சபணுதல், தரவு வங்கியினைப் சபணுதல்,  பாஅஅ வதாடர்பாை 

வவளியீடுகளினைப் பதிவு வசய்தல், மற்றும் பணிப்பாளாிைால் (கூட்டினணவு வதாடர்பாடல்) 

உாித்தளிக்கப்படும் சவறு கடனமகள். 
 

தனகனமகள்:    
 

வவளியக: பல்கனைக்கழக மாைியங்கள் ஆனணக்குழுவிைால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பல்கனைக்கழகவமான்றிலிருந்து உாிய துனறயில் வவகுஜை வதாடர்பாடல் அல்ைது 

ஊடகத்துனறயில் இளமாணிப் பட்டவமான்றினை  வபற்றிருப்பதுடன் பட்டப் பின் படிப்பு 

டிப்புசளாமாவினையும் பூர்த்தி வசய்திருத்தல் சவண்டும். 
 

சம்பளம் :     ரூபா. 36,850 /- 
 

MA 5-2 சம்பள அளவுத்திட்டத்தின் முதைாம் படிமுனறக்குச் சமமாை மாதாந்த வகாடுப்பைவு 

மற்றும் 02/2016 ஆம் இைக்க முகானமத்துவ சுற்றறிக்னகயின்படி, உாித்துனடய சம்பள 

அளவுத்திட்டம் அல்ைது ஏனைய உாிய வகாடுப்பைவுகள். எவ்வாறாயினும், ஒப்பந்த 

காைப்பகுதியாைது நீடிக்கப்படுமாயின், ஊழியராைவர் அவாின் வசயைாற்றுனகயினைக் 

கவைத்தில் வகாண்டு MA 5-2 இற்குாிய ஒரு சம்பள ஏற்றத்தினைப் வபறுவதற்கு   

உாிததுனடயவராவர்.  
 

சம்பளமாைது 02/2016 ஆம் இைக்க முகானமத்துவ சசனவகள் சுற்றறிக்னகயின் இனணப்பு  

II இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தலின்படி வசலுத்தப்படுதல் சவண்டும். 
 

நியமைத்தின் தன்னம:  
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இந்தப் பதவிக்காை நியமைமாைது ஒரு வருட ஒப்பந்த காைத்திற்குாியதாகும் என்பதுடன் 

இது நிரந்தர நியமைத்தினைப் வபற்றுக் வகாள்வதற்கு உாித்துனடயதல்ை.  

இந்த நியமைமாைது பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசனபயில் சவறு ஏசதனும் நிரந்தர 

சவனைவயான்றினைப் வபற்றுக் வகாள்வதற்கு எந்த வனகயிலும் உதவியளிக்காது. 
 

வயது:     22 வயதிற்கு குனறயாமலும் 45 வயதிற்கு சமற்படாமலும் இருத்தல் சவண்டும். 

 

 

 

வபாதுவாை நிபந்தனைகள்: 
 

ஏனைய வகாடுப்பைவுகள் : உாிய அரசாங்க சுற்றறிக்னககளின் நியதிகளின்படி, சம்பளத்திற்கு 

சமைதிகமாக, வாழ்க்னகச் வசைவுக் வகாடுப்பைவு மற்றும் ஏனைய 

ஏற்புனடயதாை வகாடுப்பைவுகளும் வழங்கப்படும். 
  

நியமைத்தின் தன்னம : ஊழியர் சசமைாப நிதியம் மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்னக நிதியம் என்பவற்றின் 

பங்களிப்புக்கும் உாிய அரசாங்க சுற்றறிக்னகளின்படியாை ஏற்பாடுகளுக்கு 

உாித்துனடயதுமாை நிரந்தரப் பதவி. 
 

ஆட்சசர்ப்பின் சபாது சம்பளம்:  

வவளியிலிருந்து ஆட்சசர்ப்புச் வசய்யப்படுசவார் சம்பள அளவுத்திட்டத்தின் ஆரம்ப 

படிநினையில் அமர்த்தப்படுவார்கள். உள்ளக ாீதியாக ஆட்சசர்ப்புச் வசய்யப்படும் 

ஆட்களின் சம்பளமாைது தாபைவிதிக் சகானவயின் அத்தியாயம் VII இன் 

ஏற்பாடுகளின் நியதிகளின்படி தீர்மாைிக்கப்படும்.   
 

பதவியில் நிரந்தரமாக்குதல்:        வதாிவு வசய்யப்படும் விண்ணப்பதாாிகள் மூன்று வருடங்களுக்கு தகுதிகாண் 

காைப்பகுதியில் நியமிக்கப்படுவார்கள். தகுதிகாண் காைப்பகுதியில் அவாின் 

வசயைாற்றுனக மற்றும் நடத்னத திருப்திகரமாக இருக்குமிடத்து குறித்த பதவியில் 

நிரந்தரமாக்கப்படுவார். தமது பதவியில் ஏற்கைசவ உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள உள்ளக 

ாீதியாக வதாிவு வசய்யப்பட்ட பாீட்சார்த்திகள் ஒரு வருட பதில் காைப்பகுதிக்கு 

உட்படுத்தப்படுவார்கள்.    
 

ஆட்சசர்ப்பு நனடமுனற: அதிகாரசனபயிைால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவவான்றிைால் கட்டனமக்கப்பட்ட 

சநர்முகப் பாீட்னசவயான்று நடாத்தப்படும்.  

 

சநர்முகப் பாீட்னச 

சநர்முகப் பாீட்னசக்கு ஒதுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் பின்வருமாறு: 

 சமைதிகமாை அனுபவம்   - 30 புள்ளிகள் 

 உாிய சமைதிக தனகனமகள்   - 30 புள்ளிகள் 

 மற்னறய வபற்றுக் வகாண்டனவகள்  - 15 புள்ளிகள் 

 சநர்முகப் பாீட்னசயின் வசயற்பாடுகள் - 25 புள்ளிகள் 

வமாத்தம்   - 100 புள்ளிகள் 
 

ஏனையனவ 

இைங்னகப் பிரனஜயாக இருத்தல் சவண்டும். 

நாட்டின் எப்பகுதியிலும் சசனவயாற்றுவதற்குத் தயாராகவிருத்தல் சவண்டும். 

பதவிக்குாிய கடனமகனள நினறசவற்றக்கூடிய வனகயில் உடல் மற்றும் உள ாீதியாை ஆசராக்கியத்தினைக் 

வகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

சிறந்த நல்வைாழுக்கத்தினைக் வகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 
 

தகுதியுனடய விண்ணப்பதாாிகள் கீசழ தரப்பட்டுள்ள முகவாிக்குப் பதிவுத் தபாலில் தமது விண்ணப்பங்கனள 

இந்த விளம்பரம் பிரசுாிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 14 நாட்களினுள் 2021.05.07 ஆம் திகதியன்று அல்ைது 

அதற்கு முன்பாக கினடக்கக்கூடியதாக அனுப்பி னவக்குமாறு சகட்டுக் வகாள்ளப்படுகின்றைர். 

தனகனமகளினை நிரூபிப்பதற்காை சான்றிதழ்களின் பிரதிகளும் விண்ணப்பத்துடன் இனணத்து அனுப்பி 

னவக்கப்படுதல் சவண்டும். 
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அரசாங்க நிறுவைங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் தமது தமது விண்ணப்பங்னள தமது நிறுவைத் 

தனைவாினூடாக அனுப்பினவத்தல் சவண்டும். சமற்படித் சதனவப்பாடுகளினை நினறவு வசய்யாத 

விண்ணப்பங்கள், முனறயாகப் பூர்த்தி வசய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள் மற்றும் விண்ணப்ப முடிவுத் திகதிக்குப் 

பின்ைர் அனுப்பி னவக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகாிக்கப்படும். சிபாாிசுகள் சமற்வகாள்வது 

தனகனமயிழப்புக்கு வழிவகுக்கும். விண்ணப்பிக்கும் பதவிப் வபயராைது தபாலுனறயின் இடது பக்க சமல் 

மூனையில் வதளிவாகக் குறிப்பிடப்படுதல் சவண்டும். தயவு வசய்து தங்களின் விண்ணப்பங்கனள 

கீழ்க்காணும் முகவாிக்கு அனுப்பி னவக்கவும்; 
 
 

பணிப்பாளர் நாயகம், 

பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசனப, 

02 ஆவது மாடி, சவதாச வசயைக கட்டிடம், 

இை.27, வவாக்ச ால் வீதி, 

வகாழும்பு 02. 


