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தமிழ்நாடு அரசு, நிதித்துறையின் உள்ளிருப்பு பயிற்சித் (2022-23)
விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவவற்கப்படுகின்ைன.
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எந்தவவாரு

மாநிலத்தின்

வபாருளாதார

ஸ்திரத்தன்றம

மற்றும்

திட்டத்திற்கு

தகுதியான

வளர்ச்சிக்கு

பயனுள்ள

நலத்திட்டங்களுக்கான வெலவினங்களுடன் இறணந்த வலுவான நிதிக் வகாள்றக மிக
முக்கியமானது.
ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி, நிதி ஸ்திரத்தன்றம மற்றும் நல்ல நிர்வாகத்திற்கு
முதுவகலும்பாக அந்நாட்டின் நிதித்துறை காரணமாக அறமந்து வநரடியாகவவா மறைமுகமாகவவா
அறனத்து திட்டங்கள், வகாள்றக முன்முயற்சிகள் மற்றும் அரசின் அன்ைாட வெயல்பாடுகளிலும்
பங்வகற்கிைது. விவவகமான நிதி நிர்வாகத்றத காட்டிலும் கூடுதலாக வரி வெலுத்துவவாரின் பணத்றத
சிைந்த முறையில் வெலவினம் வமற்வகாள்வதில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் ெவால்கறள கருத்திற்
வகாண்டு, நிதித்துறையின் வநாக்கங்கறள விரிவுபடுத்த பங்குதாரர்களின் அறிவுத் வதாகுப்றப
இச்வெயல்பாட்டில் விரிவு படுத்துவது அவசியமானதாகும். இதற்காக நிதித்துறை உள்ளிருப்பு
பயிற்சித் திட்டத்றத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வபாருளாதாரம், நிதி, ெட்டம், வணிகம், வமலாண்றம
தகவல் வதாழில்நுட்பம் மற்றும் புள்ளியியல் ஆகிய துறைகளில் திைன்மிகு மாணவர்கள் மற்றும்
ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஆற்ைறலயும், திைறமறயயும் பயன்படுத்தி அவர்கள் நிதித்துறையின்
வெயல்பாட்டிறன அறிந்துவகாள்ளச் வெய்து அவர்களின் அறிவார்ந்த ஆராய்ச்சிப்பணிக்கு
பங்காற்றுவது இத்திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். திருச்சிராப்பள்ளி, பாரதிதாென் வமலாண்றம கல்வி
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நிறுவனம் இத்திட்டத்தின் கல்வி பங்களாராகச் வெயல்படும்.
இத்திட்டத்திற்கு வமாத்தம் இருபது நபர்கள் வதர்ந்வதடுக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் நிதித்துறையின்
கீழ்க்காணும் பல்வவறு பகுதிகளில் நியமிக்கப்படுவார்கள்.
(i) தமிழ்நாடு
உட்கட்டறமப்பு வமம்பாட்டு வாரியம் (ii) ஆண்டு வரவு வெலவு திட்டம் (iii) மத்திய மற்றும் மாநில
நிதி ஆறணயம் (iv) வவளிநாட்டு நிதி உதவித் திட்டங்கள் (v) தமிழ்நாடு ஒளிவுமறைவற்ை ஒப்பந்த
புள்ளிகள் ெட்டம் மற்றும் விதிகள் – வகாள்முதல் நறடமுறைகள் (vi) வளங்கள் (vii) கடன்கள் (viii)
தணிக்றக (ix) கருவூல வெயல்பாடுகள்.

3.

அனுமதிக்கப்பட்டபின், வதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பயிற்சியாளர்களுக்கு இரண்டு நாள் அறிமுகம் மற்றும்
துவக்கப்பயிற்சி திருச்சிராப்பள்ளி, பாரதிதாென் வமலாண்றம கல்வி நிறுவனம் மற்றும் நிதித்துறை
அலுவலர்களால் இறணந்து வழங்கப்படும். அதன்பின்னர் வதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பயிற்சியாளர்கள்,
இத்துறையின் 9 பகுதிகளில் பயிற்சிக்காக அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களின் முக்கிய
வபாறுப்புகள் கீழ்க்கண்டவாறு:(i)
வகாள்றக முன்னுருறமகளுக்வகற்ப தரவுகறள வெகரித்தல், ஆய்வு வெய்தல் மற்றும்
முறையான வடிவத்தில் வழங்குதல்.
(ii)

வலிறமயான நிதி வமலாண்றமக்கு உகந்த வறகயில் பல்வவறு வெலவினங்கறள
திைனாய்வு வெய்தல்.

(iii)

அறிவார்ந்த ஆய்வு மற்றும் பல்வவறு திட்டப்பகுதிகளுக்கான வெய்திகள் மற்றும்
அறிவுொர் வவளியீடுகறள வதாகுத்து வழங்குதல்.

(iv)

அரொங்கத்திற்கு உள்வளயும் வவளிவயயும் நறடவபறும் மாநாடுகள், அலுவல்
கூட்டங்கள் மற்றும் வதாடர்புறடய ெட்டப்வபரறவ நிகழ்வுகளில் கலந்து
வகாள்ளுதல் மற்றும் அறிக்றக வெய்தல்.

(v)

வதாடர்புறடய வபாருண்றமகளில் தமிழ்நாடு அரசு துறைகள் மற்றும் முகறமகள்
ஆகியவற்றுடன் நிதித்துறை அலுவலர்களுடன் இறணந்து வெயல்படுதல்.

(vi)
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வமல்நிறலக் கூட்டங்கள் மற்றும் மாநாடுகள் நடத்துவதற்கு உதவி வெய்தல்.

(vii)
நிதிநிறல அறிக்றக தயாரிப்பில் ஆய்வு மற்றும் பகுப்பாய்வு உதவி வழங்குதல்.
வதர்வு முறையில் விண்ணப்பதாரர்கள் வபறும் வமாத்த மதிப்வபண்களின் அடிப்பறடயில் தமிழ்நாடு
அரசின் இடவவாதுக்கீடு முறைகறள பின்பற்றி திைன் அடிப்பறடயில் மட்டுவம விண்ணப்பதாரர்கள்
வதர்ந்வதடுக்கப்படுவார்கள்.
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ைால அளவு மற்றும் உதவித்ததாறை:- இந்த உள்ளிருப்பு பயிற்சித் திட்டம் ஓராண்டு காலத்திற்கானது
(குறைந்த அளவு 6 மாதங்கள்). மாத உதவித் வதாறக ரூ.20,000/-. இறதத்தவிர கூடுதல் நிதியுதவி ஏதும்
வழங்கப்படமாட்டாது.

6.

தகுதி:- முதுகறலப் பட்டதாரி/ஆய்வு மாணவர் புள்ளியியல், தகவல் வதாழில்நுட்ப வமலாண்றம,
வணிகம், ெட்டம், நிதி மற்றும் வபாருளாதாரம் ஆகிய துறைகளில் முதுகறலப் பட்டம் வபற்ைவர்
அல்லது ஆய்வு மாணவர். விண்ணப்பதாரர் தனது முதுகறலப் பட்டப்படிப்பில் உயர் மதிப்வபண்
[(குறைந்தபட்ெம் 75% அல்லது ஒட்டுவமாத்த ெராெரி தரப்புள்ளி (CGPA 7.5)] வபற்றிருக்க வவண்டும்.
ஆய்வுப்பட்டம் வபற்ை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிறம வழங்கப்படும்.
வமலும்
விண்ணப்பதாரருக்கு தமிழ்வமாழி அறிவு அவசியம்.
வயது வரம்பு:- விண்ணப்பதாரரின் வயது 24.06.2022-ன்படி, 22-30 வயதிற்குள் இருக்க வவண்டும்.
ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர் பிரிறவச் வெர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அதிகபட்ெ வயது வரம்பு 35
ஆகவும்,
பிற்படுத்தப்பட்வடார்/மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்வடார்
பிரிறவச்
ொர்ந்த
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விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 33 ஆகவும் இருக்க வவண்டும்.
ததர்வு தெயல்முறை:நிறல 1 : இறணயவழி மதிப்பீடு (கணினி அடிப்பறடயிலானது)
நிறல 2 : வநர்முகத் வதர்வு
(i)
இறணயவழி மதிப்பீடு: அதிக பட்ெம் 100 புள்ளிகறளக் வகாண்ட வகாள்குறி வறக
வினாக்கறள வகாண்ட கணினி அடிப்பறடயிலான வதர்வு. விண்ணப்பதாரர் மூன்று
பிரிவுகளின் கீழ் மதிப்பீடு வெய்யப்படுவார்கள். (1)Quantitative Reasoning - 10-ஆம்
வகுப்பு நிறலயிலான இயற்கணிதம், எண்கள் வடிவியல், புள்ளியியல் மற்றும் தரவு
விளக்கம் வபான்ை அடிப்பறட கணிதத் திைன்கறள மதிப்பிடுவதற்கு (2) Verbal
comprehension and Logical Reasoning - விண்ணப்பதாரர்களின் புரிதல் மற்றும்
வதாடர்புத்திைன், பகுப்பாய்வுத் திைன் முடிவுகறள வமற்வகாள்ளுதல் மற்ைம்
இறடயூறுகறள நீக்கும் திைன் வபாதுவான பகுப்பாய்வுத்திைன் ஆகியவற்றை
மதிப்பீடு வெய்வதற்கு மற்றும்
(3) General Awareness and Economic Affairs - வபாது
அறிவு மற்றும் வபாருளாதார விவர அறிவு. தவைான பதில்களுக்கு எதிர்மறை
மதிப்வபண்கள் வழங்கப்படும். (ஒவ்வவார் தவைான பதில்களுக்கும் 0.33 புள்ளிகள்
குறைக்கப்படும்). தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரங்கள், டில்லி மற்றும் மும்றப
நகரங்களில்

வதர்வு

றமயங்கள்

இருக்கும்.

வதர்வு

றமயங்கள்

மாறுதலுக்குட்பட்டறவ.
(ii)

வநர்முகத் வதர்வு:- விண்ணப்பதாரரின் தகுதி, ஆய்வுத்திைன், அறிவாற்ைல் மற்றும்
வபாருத்தப்பாடு ஆகியவற்றை வொதிக்க ெம்பந்தப்பட்ட கள நிபுணர்களுடன் கூடிய

வல்லுநர் குழுவினால் வநர்முகத் வதர்வு நடத்தப்படும்.
விண்ணப்பதாரர்கள்
இறணயவழி மதிப்பீடு மற்றும் வநர்முகத் வதர்வில் வபற்ை வமாத்த மதிப்வபண்கள்
அடிப்பறடயில் இறுதி தகுதிப்பட்டியல் வவளியிடப்படும்.
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இறணயவழி விண்ணப்பங்கறள www.bim.edu/tnfdinternship என்ை இறணயதளத்தின் மூலம்
விண்ணப்பிக்கலாம். இறணயதள விண்ணப்பங்கறள ெமர்ப்பிப்பதற்கான கறடசி வததி 01.07.2022
ஆகும். இதற்கான விண்ணப்ப கட்டணம் எதுவும் இல்றல. விண்ணப்பப் படிவங்கறள பூர்த்தி
வெய்வது வதாடர்பான விரிவான அறிவுறுத்தல்கள் இறணயதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

9.

இந்த பயிற்சி காலத்தில் ஏவதனும் ஒரு வபாது அறமப்பினால் நடத்தப்படும் வதர்வு/ஊதியத்துடன்
கூடிய பணி/புத்தாய்வு/பயிற்சி திட்டங்களுக்கு வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டால், பயிற்சியாளர் 30 நாட்களுக்கு
முன்பாக தன்னுறடய விலகல் கடிதத்றத ெமர்ப்பிக்க வவண்டும். இப்பயிற்சித் திட்டத்தின் கீழ்
பயிற்சியாளர் என்பது ஓர் தற்காலிக நிறலயாகும். வமலும் எந்த ஒரு வபாறுப்பிற்கான பணி நியமனம்
அல்லது பணிறய வதாடர்வதற்கான எந்தவவாரு உரிறமறயயும் உரிறம வகாரறலயும் வெய்ய

இயலாது.
10. (i) தவைான நடத்றத, (ii) திருப்தியற்ை வெய்திைன், (iii) விண்ணப்பதாரர் தகுதியற்ைவர் என கண்டறிதல்,
(iv) விண்ணப்பதாரர் ஏற்கனவவ வவறு எந்த ஆதாரத்திலிருந்தும் இப்வபாறுப்பிறன வபற்றிருத்தல், (v)
விண்ணப்பதாரரால் வழங்கப்பட்ட தவைான தகவல்கள் அல்லது எந்தவவாரு வமாெடி
நடவடிக்றககளும் கண்டறியப்பட்டால், இத்திட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட ஆறணயானது ரத்து
வெய்யப்படும்.
முக்கிய தததிைள்
வததிகள் மாற்ைத்திற்கு உட்பட்டறவ. இதற்கான வததிகளில் ஏவதனும் மாற்ைங்கள் இருப்பின், அறத

www.bim.edu/tnfdinternship என்ை இறணயதளத்தில் வதரிந்து வகாள்ளலாம். 01.07.2022 அன்று மாறல 6.00
மணி வறர இறணயதள விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும்.
விண்ணப்பம் வெய்திட இறணயதளம் திைக்கப்படும் நாள்
விண்ணப்பங்கள் ெமர்ப்பிப்பதற்கு கறடசி நாள்
வதர்விற்கான மின்னணு அனுமதி சீட்றட பதிவிைக்கம்
வெய்யும் நாள்
இறணயதளத் வதர்வு நாள்
வநர்முகத் வதர்வு நாள்
பயிற்சி வதாடங்கும் நாள்

24.06.2022
01.07.2022
08.07.2022
16.07.2022
ஜூறல 2022 மாதத்தின் மூன்ைாவது
வாரம்
ஆகஸ்டு 2022 மாதத்தின் முதல்
வாரம்

