
INSTRUCTIONS: 
1. விண்ணப்தாபர்கள் சென்னப் சருகர் யர்ச்சிக் குழுநத்தின் www.cmdachennai.gov.in  என் இனணனத முகயரியில் இனணனத 

யாயிாக நட்டுமந விண்ணப்பிக்க மயண்டும். எமய விண்ணப்தாபர்கள் தங்களின் இனணனத யாயிாக விண்ணப் டியங்கன பூர்த்தி 
செய்யும்மாது உரின கயத்துடன் செனல்டுநாறு அறிவுறுத்தப்டுகிார்கள். மயறு ஏமதனும் னன்முனயின் மூம் ெநர்ப்பிக்கப்ட்ட 
விண்ணப்ங்கள் நிபாகரிக்கப்டும் 

2. விண்ணப்தாபர்கள் வ்சயாரு தவிக்கும் தனித்தனினாக விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்டுகிார்கள். 
3. விண்ணப்தாபர்கள் ெமீத்தின கடவுச்சீட்டு அவு புனகப்டம், னகசனாப்ம் நற்றும் சுன ொன்சாப்மிட்ட ொன்றிதழ் கல்கன ெரினா 

முனயில் திமயற்ம் செய்ன அறிவுறுத்தப்டுகிார்கள். 
4. OC / BC / BC (M) / MBC & DNC பிரினய மெர்ந்தயர்கள், ரூ.500/- நற்றும் SC /SC(A)/ ST பிரினய மெர்ந்தயர்கள் / முன்ாள் இபாணுயத்திர் நற்றும் 

நாற்று திாளிகளுக்கு  ரூ.250/- ஐ விண்ணப் கட்டணநாக இனணனதம் மூநாக நட்டுமந செலுத்த மயண்டும் என்று 
அறிவுறுத்தப்டுகிார்கள். 

5. மதனயனா அனத்து ொன்றிதழ்களும் கட்டானநாக திமயற்ப்ட மயண்டும். முழுனநனாக பூர்த்தி செய்னப்டாத விண்ணப்ங்கள் / 
இடதுக்கீடு / தகுதி / யனது / கல்வித் தகுதி சதாடர்ா தயா மகாரிக்னககனக் சகாண்ட விண்ணப்ங்கள் நிபாகரிக்கப்டும். 

6. மதர்வு நற்றும் மர்காணல் குறித்து எந்தவித விொபனணகமா நற்றும் வியாதம் செய்னமயா அனுநதி இல்ன. 
7. மதர்வு / மர்காணலுக்கு அனமக்கப்டும் விண்ணப்தாபர்களுக்கு னணப்டி/ஞ்ெப்டி யமங்கப்டநாட்டாது. 
8. எந்தசயாரு காபணத்னதயும் குறிப்பிடாநல் காலிப் ணியிடத்னத நிபப்மயா அல்து பத்து செய்னமயா நிர்யாகத்திற்கு முழு உரினந உள்து. 
9. கணினி மூநா மதர்வு முனயில் மதர்வு னடசறும்  

i. தாள் -1   தமிழ் சநாழித் மதர்வு  - 100 விாக்கள்   – 100 நதிப்சண்கள்     (தகுதி  மதர்வு நட்டும்)  
(10ம் யகுப்பு தபத்தில்) 

ii. தாள் -2  சதாழில்நுட்த் மதர்வு             - 100 விாக்கள்                                           –  95  நதிப்சண்கள் 

ாடத்திட்டம் -  இபண்டு தவிகளுக்குநா விாத்தாள்,  
திட்ட அனநப்னச் ொர்ந்த விாக்காகமய இருக்கும்.   
ஆால் இபண்டு தவிகளுக்குநா விாத்தாள்களின்  
கடித்தன்னந நின நாறுடும். 
(தாள் -1   தமிழ் சநாழித் மதர்வில்  குனந்தட்ெம் 40% நதிப்சண்கள் சற்  விண்ணப்தாபர்களுக்கு நட்டுமந                
தாள்– 2 சதாழில்நுட் மதர்வு நதிப்பிடப்டும்). 

iii. மர்முக மதர்வு    –    ொன்றிதழ் ெரிார்ப்பு/    
                                                                       யாய்சநாழித் மதர்வு                                                                    –    5  நதிப்சண்கள் 
                                                                                          சநாத்தம்                                                       – 1 00  நதிப்சண்கள்      

 
 
 

உறுப்பிர் செனர் 



  

Instructions: 

 

1. Only online application is allowed to be submitted by a candidate for the Examination through CMDA website 

www.cmdachennai.gov.in. Therefore, the candidates are advised to exercise due diligence at the time of filling their 

online Application Forms. Applications submitted through any other mode will be duly rejected.  

2. Candidates are advised to apply for each post separately. 

3. Candidates are advised to upload their recent Passport size photo, Signature and self attested copies of their 

Certificates in a proper manner.  

4. The candidates belonging to OC / BC / BCM / MBC&DNC need to pay Rs.500/- and those belonging to 

SC/SC(A)/ST / Ex-serviceman / Differently abled need to pay Rs.250/-  as Application Fee only through Online 

mode. 

5. All necessary certificates should be uploaded mandatorily. Incomplete Application / Applications containing wrong 

claims relating to category of reservation / eligibility / age / educational qualification will be summarily rejected. 

6. No enquiry / interim queries regarding test / interview / selection will be entertained. 

7. Candidates called for test / interview will not be paid any TA/DA. 

8. The office reserves the right to fill or not to fill the post without assigning any reason whatsoever. 

9. Selection will be done on the basis of a Computer Based Test 

Written Exam  -  

i) Paper-1 Tamil Language Test - 100 Questions – 100 marks (Only qualifying exam) 

                            (Syllabus 10th Std level) 

 

ii) Paper-2 Technical Test - 100 Questions                                             –  95 marks 

                             Syllabus -  The question papers for both the posts will be based only 

                                              on the subject of planning. Only the standard of difficulty  

                                              will vary between the papers for  both the posts.     

  

                (Paper – 2 Technical Test  will  be  evaluated only for candidates who score a minimum of 40% 

                                 marks in  Paper –1  Tamil Test)  

                           

               iii) Interview         -     Certificate verification/  Oral Test                                            –  5 marks 

  

 Total      

                                                                                                                                                                                    

 
 
 

MEMBER SECRETARY 

   100 marks 
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