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இணைப்பு 01
ச ோதித்துப் புள்ளிகள் லறங்கப்படும் தணயப்புக்கள்
01

அதிகபட் ப்
புள்ளிகள்

ச ணல அனுபலம் - 60
I. தவிக்குரின தபத்தில் செனலூக்கநாதும் திருப்திகபநாநாதுநா செவயக்
காத்திற்கு யருடசநான்றுக்கு 05 புள்ளிகளும் ஒரு யருடத்திற்கு குவந்ததும் 06
நாதங்களுக்கு சநற்ட்டதுநா காப் குதிக்கு 02½ புள்ளிகளும் யமங்கப்டும்.
06 நாதங்களுக்கு குவந்த காப் குதிக்கு புள்ளிகள் யமங்கப்டநாட்டாது.

50

II. நிறுயத்தின் தகயல் நற்றும் சதாடர்ாடல் சதாழில்நுட்த் சதவயகளுக்கு (பிபதி/
உதவிப் ணிப்ார் ஆக) உரின முன் அனுயத்திற்கு (அதிகட்ெம் 5
யருடங்களுக்கு) ஒரு யருடத்திற்கு 02 புள்ளிகள் வீதமும் 06 நாதங்களுக்கு
சநற்ட்ட காப் குதிசனான்று 01 புள்ளி வீதமும் யமங்கப்டும். 06
நாதங்களுக்கு குவந்த காப் குதிக்கு புள்ளிகள் யமங்கப்டநாட்டாது.

10

திமண - 40
02

I.

கல்வித் தணகணகள்
உத்திசனாகத்தர்கவ செவயயில் ஆட்செர்ப்புச் செய்யும் சாது கயத்திற்
சகாள்ப்ட்ட அடிப்வடத் தவகவநகளுக்கு சநதிகநாக இங்வக தகயல்
நற்றும் சதாடர்ாடல் சதாழில்நுட்ச் செவயயின் பிபநாணக் குறிப்பின்
நிபுணத்துய துவகளின் யவகப்டுத்தலுக்குரின அல்து விண்ணப்ங்கள்
சகாபப்ட்டுள் தவிக்குரின கல்வித் தவகவநகள் நாத்திபம் கயத்திற்
சகாள்ப்டும்.

15

அ) ட்டப்பின் ட்டம்
- 15 புள்ளிகள்
ஆ) ட்டப்பின் டிப்சாநா - 10 புள்ளிகள்


சற்றுள் ஆகக் கூடின தவகவநக்கு நாத்திபம் புள்ளிகள் யமங்கப்டும்.

II. ததோழிற் தணகணகள்
(அ) (i)

10

தகயல் நற்றும் சதாடர்ாடல் சதாழில்நுட்த் துவயுடன்
சதாடர்புவடனதாகப் சற்று ஆகக் குவந்தது ஒரு யருடம் அதற்கு
சநற்ட்ட காப் குதிவனக் சகாண்ட டிப்சாநா
ாடசறிசனான்றுக்கு - 10
(உள்ாட்டு/ சயளிாட்டு)

(ii)

அத்துவயில் 06 நாதங்கள் அல்து அதற்கு சநற்ட்ட ஒரு யருடத்திற்கு
குவயா ாடசறிகளுக்கு – 05

(ஆ) நிறுயத்திால் தீர்நானிக்கப்டும் தவிக்கா துவயில் பூர்த்தி செய்துள்
ெர்யசதெ நட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்ட்ட சதாழில்ொர் ொன்றிதழ்கள்
(Professional Certifications) காப் குதிகவப் சாருட்டுத்தாது சநச 2 (II)
(அ) (i) இன் கீசம கயத்தில் எடுக்கப்டும்.
உதாபணம் -

1)

BCS/ ACS

2)

Microsoft Certifications

3)

Sun Certifications

4)

Cisco Certifications

5)

CISSP Certifications

6)

etc...

3

III. விச ட பணிகள்/ பங்களிப்புக்கள்
தகயல் நற்றும் சதாடர்ாடல் சதாழில்நுட்த்துடன் சதாடர்புவடனதாகச் செய்த
புத்தாக்கங்கள், சநம்டுத்தல்கள் நற்றும் சயற்றிகள், ரிசுகள், ாபாட்டுக்கள்
என்யற்றுக்கு இதன் கீழ் புள்ளிகள் யமங்கப்டும்.
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(அ) புதின வடப்புக்கள், சநம்டுத்தல்கள், சயற்றிகள் அல்து ரிசுகள்
என்யற்றுக்கு ஒன்றுக்கு 02 புள்ளிகள் வீதம் அதிகட்ெநாக 05
விடனங்களுக்கு 10 புள்ளிகள்
(ஆ) சாது 230b டியத்தில் ெநர்ப்பித்து அவநச்சின் செனாரிால்/ நிறுயத்
தவயரிால் ொன்றுப்டுத்தப்ட்ட ாபாட்டு 01 இற்கு 01 புள்ளி வீதம்
அதிகட்ெநாக 05 ாபாட்டுகளுக்கு நாத்திபம் அதாயது அதிகட்ெநாக 05
புள்ளிகள் நாத்திபம் யமங்கப்டும். விண்ணப்தாபர் ஒருயருக்கு
அதிகட்ெநாக 05 புள்ளிகள் யமங்கப்ட்டதன் பின்ர் சநச III (அ) இன்
கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் தவகவநகளுக்கு இந்தத் தவகவநகளின் கீழ்
யமங்கப்டும் மீதமுள் 05 புள்ளிகவயும் சற்றுக் சகாள் முடியும்.
சநச (III) (அ) இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் தவகவநகளுக்கு
உதாபணம்:
1) சநன்சாருள் உருயாக்கம்/அபிவிருத்தி (Software Designing/ Development)
2) யவனவநப்பு நிர்யாகம் (Network Administration)
3) முவவந நிர்யாகம் (System Administration)
4) தபவு அடிப்வட நிர்யாகம் (Data Base Administration)
5) ொதாபண
தகயல்
நற்றும்
சதாடர்ாடல்
சதாழில்நுட்ச்
செனற்ாடுகள் நற்றும் ஏவனவய (General ICT Tasks & etc.)
கயனிக்கவும் :
 புத்தாக்கங்கள் நற்றும் சநம்டுத்தல்கள் விண்ணப்தாபரிால் செய்னப்ட்டவய
என்து நிறுயத் தவயரிால் ொன்றுப்டுத்தப்ட்டிருக்க சயண்டும்.
 ரிசுகள் நற்றும் சயற்றிகள் விண்ணப்தாபரிால் சப்ட்டவய என்வத
முவனா ொன்றிதழ்கள் மூம் ெநர்ப்பித்தல் சயண்டும்.
IV. சேர்முகப் பரீட்ண யில் தலளிப்படுத்தும் திமண

05

அ) தவவநத்துயம்
- புள்ளிகள் 02
ஆ) சதாடர்ாடல் ஆற்ல்
- புள்ளிகள் 02
இ) சதாழில்ொர் நரினாவதக்குரின டத்வத - புள்ளிகள் 01

4

இணைப்பு 02
அணச்சின்/ திணைக்கரத்தின்/ நிறுலனத்தின் தபர்
இயங்ணக தகலல் ற்றும் ததோடர்போடல் ததோழில்நுட்பச் ச ணலயின் பணிப்போரர்/ பிதிப் பணிப்போரர் (தகலல்
ற்றும் ததோடர்போடல் ததோழில்நுட்பம்) பதவிக்கு உத்திசோகத்தர்கணர நிமிப்பதற்கோன விண்ைப்பம்
பகுதி (அ) - உத்திசோகத்தரினோல் பூர்த்தி த ய்ப்பட சலண்டும்.

1. முழுப் சனர் - திரு/திருநதி/செல்வி :…………………………………………………………………………………………………
2. பிந்த திகதி :………………………………………………………………………………………………………………… ………………
3. சதசின அவடனா அட்வட இக்கம் :………………………………………………… …………………………………………..
4. செவயக் காம்
லகுப்பு/ தம்

ச ணலக் கோயம்

யகுப்பு 1 தபம் I
யகுப்பு 1 தபம் II
யகுப்பு 1 தபம் III

5. தற்சாது ணிபுரியும் தவி நற்றும் ணித் துவ ………………………………………………………………………………
6. கல்வித் தவகவநகள்


சற்றுள் ட்டப்பின் ட்டம் /ட்டப்பின் டிப்சாநா ற்றின விபங்கள்
பட்டப்பின் பட்டம்/
பட்டப்பின்
டிப்சரோோ

ஆண்டு

பல்கணயக்கறகம்

போடங்கள்

7. சதாழிற் தவகவநகள் :.................................................................................................................................................................
8. பூர்த்தி செய்த விசெட ணிகள்
ஆற்றி ச ணல/ விச ட
பணிகள்/ பங்களிப்புக்கள்/
தலற்றிகள்

விபம்

நிறுலனத் தணயலரின்
ோன்றுப்படுத்தல் உள்ரது/
இல்ணய

5

சநச குறிப்பிட்ட தகயல்கள் உண்வநனாவய என்று சயளிப்டுத்துகிசன்.
........................................................
விண்ணப்தாபரின் வகசனாப்ம்
தவிப் சனர் நற்றும் உத்திசனாகபூர்ய முத்திவப

திகதி :.....................................

பகுதி (ஆ) - நிறுலனத் தணயலரினோல் பூர்த்தி த ய்ப்பட சலண்டும்.
I.

உத்திசனாகத்தர் விண்ணப்ங்கள் சகாபப்டும் திகதிக்கு உடன் முன்ர் 03 யருடங்கள்
செனலூக்கமிக்கதும் திருப்திகபநாதுநா செவயக் காத்வதப் பூர்த்தி செய்துள்ார்/ செய்னவில்வ.

II.

உத்திசனாகத்தர் விண்ணப்ங்கள் சகாபப்டும் திகதிக்கு உடன் முன்பா 03 யருட காத்தில் ெம்
ஏற்ங்கவ உவமத்துள்ார்/ உவமக்கவில்வ

III.

உத்திசனாகத்தர் விண்ணப்ங்கள் சகாபப்டும் திகதிக்கு உடன் முன்பா 03 யருட காத்தில்
ஏசதனும் ஒழுக்காற்றுத் தண்டவக்கும் ஆாகியுள்ார்/ ஆாகவில்வ

IV.

உத்திசனாகத்தருக்கு எதிபாக ஒழுக்காற்று டயடிக்வககள் ஆபம்பிப்தற்கு டயடிக்வககள்
எடுக்கப்ட்டு அல்து ஒழுக்காற்று விொபவண வடசற்று யருகின்து/ வடசவில்வ

V.

உடன் முன்பா 03 யருட காத்தினுள் சற் விடுமுவகள் ற்றின தகயல்கள்
ததோடர்
இயக்கம்

ஆண்டு

ம்பரதுடனோன
விடுமுணமகள்

அணச்
ம்பரதுடனோன
விடுமுணமகள்

ம்பரற்ம விடுமுணமகள்

சநச குறிப்பிட்ட உத்திசனாகத்தரின் தனிப்ட்ட சகாவயக்கு இணங்க ெரினாவய என்றும் இந்த
உத்திசனாகத்தர் விண்ணப்பிக்கும் தவிக்கு சதரிவுசெய்னப்ட்டால் அதற்கு அயவப திலீடு இன்றி/
திலீட்டுடன்/ பின்ர் திலீடு யமங்கப்ட சயண்டும் என் அடிப்வடயில் விடுவிக்க முடியும் என்று
ணிவுடன் அறினத் தருகின்சன்.
திவணக்க/ நிறுயத் தவயரின் வகசனாப்ம்
தவிப் சனர் நற்றும் உத்திசனாகபூர்ய முத்திவப
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இணைப்பு 03
அணச்சின்/ திணைக்கரத்தின்/ நிறுலனத்தின் தபர்
இயங்ணக தகலல் ற்றும் ததோடர்போடல் ததோழில்நுட்பச் ச ணலயின் பணிப்போரர்/ பிதிப் பணிப்போரர் (தகலல்
ற்றும் ததோடர்போடல் ததோழில்நுட்பம்) பதவிக்கு உத்திசோகத்தர்கணர நிமிப்பதற்கோக விண்ைப்பங்கள்
சகோரும் அறிவித்தல்
இந்த (அணச்சில்/திணைக்கரத்தில்/நிறுலனத்தில்) தகயல் நற்றும் சதாடர்ாடல் சதாழில்நுட்ப்
(பணிப்போரர்/ பிதிப் பணிப்போரர்) தவி சயற்றிடங்கள் XXXX காணப்டுகின். அப்தவிகளுக்காக
இங்வக தகயல் நற்றும் சதாடர்ாடல் சதாழில்நுட்ச் செவயயின் லகுப்பு 1 தம் (I)/(II) இலுள்
உத்திசனாகத்தர்களிடமிருந்து விண்ணப்ங்கள் சகாபப்டுகின்.
02.
அபொங்க செவய ஆவணக்குழுவின் ணிப்புவபக்கு இணங்க 2019.09.12 ஆந் திகதி சயளியிடப்ட்ட
28/2019 ஆம் இக்க சாது நிர்யாகச் சுற்றிக்வகயின் இவணப்பு 02 இற்கு இணங்கத் தனாரிக்கப்ட்ட
விண்ணப்ங்கவ XXXX/XX/XX ஆந் திகதி அல்து அதற்கு முன்ர் திவுத் தாலில் அல்து சபடினாக உரின
நிறுயத் தவயருக்கு கிவடக்கச் செய்தல் சயண்டும். விண்ணப்ங்கவ அனுப்பும் கடித உவயின் இடது
க்க சநல் மூவயில் (“விண்ைப்பிக்கும் பதவி” இற்கோன விண்ைப்பம்) எக் குறிப்பிடுதல் சயண்டும்.
விண்ணப்ங்கவ அனுப் சயண்டின முகயரி- ..................................
03.
இங்வக ொனக சொெலிெக் குடினபசின் 2017.12.22 ஆந் திகதின 2050/43 ஆம் இக்க அதி விசெட
யர்த்தநாப் த்திரிவகயில் சயளியிடப்ட்ட இங்வக தகயல் நற்றும் சதாடர்ாடல் சதாழில்நுட்ச்
செவயயின் பிபநாணக் குறிப்பிற்கு இணங்க அபொங்க செவய ஆவணக்குழுவிால் அங்கீகரிப்ட்ட சர்முகப்
ரீட்வெச் ெவசனான்றிால் டாத்தப்டும் சர்முகப் ரீட்வெயில் சயளிப்டுத்தும் திவநக்கு இணங்க
அபொங்க செவய ஆவணக்குழுவிால் ணிப்ார்/ பிபதிப் ணிப்ார் (தகயல் நற்றும்சதாடர்ாடல்
சதாழில்நுட்ம்) தவிக்கு நினநம் யமங்கப்டும்.
04.

அந்த சர்முகப் ரீட்வெயில் புள்ளி யமங்குயதற்கா விரியா புள்ளி யமங்கல் திட்டம்

*

அபொங்க செவய ஆவணக்குழுவிால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட புள்ளி யமங்கல் திட்டத்வத இப்குதியில்
குறிப்பிடுயது கட்டானநாதாகும்.

அபொங்க செவய ஆவணக்குழுவின் கட்டவப் டி

திகதி: XXXX/XX/XX

(தவிக்குரின நிறுயத் தவயர்)
முகயரி
சதாவசசி இக்கம்
சதாவகல்
மின்ஞ்ெல்
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இணைப்பு 04

அணச்சின்/ திணைக்கரத்தின்/ நிறுலனத்தின் பணிப்போரர்/ பிதிப் பணிப்போரர் (தகலல் ற்றும் ததோடர்போடல் ததோழில்நுட்பம்) பதவிக்கு உத்திசோகத்தர்கணர
நிமிப்பதற்கோன சேர்முகப் பரீட்ண
கட்டணக்கப்பட்ட சேர்முகப் பரீட்ண - புள்ளி லறங்கும் ஆலைம்

இய
க்க
ம்

தபர்

அணடோ
ர
அட்ணட
இயக்கம்

லகுப்பு,
தம்
ற்றும்
அத்தத்தி
ற்கு
நினம்
தபற்ம
திகதி

உடன் முன்னோன
03 லருடங்கள்
த லூக்கமிக்க
தும்
திருப்திகோனது
ோன ச ணலக்
கோயம்
உள்ரது/இல்ணய.

ச ணல அனுபலம் - 60
I

பதவிக்குரி
 தத்தில்

திமண - 40
சேர்முகப் பரீட்ண யில் தலளிப்படுத்தும்
திமண - 05

II
நிறுலன
னத்தில்
அனுபல
ம்

கல்வித்
தணக
ணகள் 15

ததோழிற்
தணகணகள்
- 10

விச ட
பணிகள்/
பங்களிப்புக்
கள் - 10

தணயணத்
துலம் - 02

ததோடர்
போடல்
ஆற்மல் 02

ததோழில் ோர்
ரிோணதக்குரி
ேடத்ணத - 01

தோத்
தப்
புள்ளி
கள்

சிபோரிசு
கள்
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