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த ொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்ைள உத்திய ொைத் ர்ைள் பற்றி
நிைழ்நிகைத் ைவல் யேைரிப்பு – 2021
த ொகைமதிப்பின் கீழ் / உள்ளடக்ைப்படொ பணி ொளர்ைள்


த ொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்ைளத்தின் கைகம அலுவைைம் மற்றும்
மொவட்ட அலுவைைங்ைளுடன் இகைக்ைப்பட்டுள்ள அகைத்து ஊழியர்ைள் மற்றும்
அகமச்சுைள், திகைக்ைளங்ைள், மொைொை சகபைள் மற்றும் ஏகைய அரச
நிறுவைங்ைளுடன் இகைக்ைப்பட்டுள்ள த ொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத்
திகைக்ைளத்தின் அகைத்து ஊழியர்ைளும்.



அ ற்ைகமய நிரந் ர/
ற்ைொலிை/ அகமய அல்ைது ஒப்பந்
அடிப்பகடயில்
திகைக்ைளத்திற்கு ஆட்சசர்ப்பு தசய்யப்பட்ட அகைத்து ஊழியர்ைளும் இந்
விைொக்தைொத்க ப் பூர்த்தி தசய்ய சவண்டும்.
பிரசவ விடுமுகை/ அகர சம்பள விடுமுகை/ சம்பளமற்ை விடுமுகை/ ைல்வி விடுமுகை
சபொன்ை பல்சவறு ைொரைங்ைளுக்ைொை ற்சபொது விடுப்பில் உள்ள திகைக்ைளத்தின்
அகைத்து அலுவைர்ைளும் இரண்டொம் நிகை அடிப்பகடயில் பிை நிறுவைங்ைளில்
பணிபுரிய
ற்ைொலிைமொை விடுவிக்ைப்பட்டுள்ள திகைக்ைளத்தின்
அகைத்து
அலுவைர்ைளும் இந் விைொக்தைொத்க ப் பூர்த்தி தசய்ய சவண்டும்.
எந் தவொரு துகையிலும்/ கிகளயிலும்/ அலுவைைத்திலும் ைடகமயொற்றும் பயிற்சி
பணியொளர்ைள் (தபொது சசகவக்கு ஆட்சசர்ப்பு தசய்யப்படொ ) மற்றும் ற்சபொது
திகைக்ைளத்தின் ஏ ொத ொரு பிரிவில் சசகவக்ைொைப் (இன்டர்ன்ஷிப்) பயிற்சிகயப்
தபற்று வரும் பல்ைகைக்ைழை மொைவர்ைள் இதில் உள்ளடக்ைப்படுவதில்கை.
ஒரு பணியொளர் இரண்டு இடங்ைளில் பணிபுரிந் ொல், இந் க் விைொக்தைொத்க அவரது
நிரந் ர சசகவ நிகையத்தில், அ ொவது வொரத்தின் தபரும்பொைொை நொட்ைள் பணிபுரியும்
அலுவைைம் த ொடர்பொை மட்டுசம பூர்த்தி தசய்யப்பட சவண்டும்.







ைவல் வழங்குவக ஆரம்பித் ல்
சமகசக் ைணினி, மடிக் ைணினி, தடப்தைட் அல்ைது சூட்டிகைத் த ொைசபசிகயப் பயன்படுத்தி
உங்ைள் ைவல்ைகளப் பதியைொம். மு லில், Google Chrome, Microsoft Edge அல்ைது Mozilla Firefox
சபொன்ை எந்
இகைய உைொவிகயயும் பயன்படுத்தி உங்ைள் Windows ைணினியில்
இகையத்தினுள் பிசவசிக்ைவும். அல்ைது Android
இல் இயங்கும் சூட்டிகைத் த ொ
கைசபசிகயப் பயன்படுத்தி இந் த் ைவகை வழங்ைைொம்.
இகையத் ளத்தினுள் பிரசவசித்
பின்ைர் https://data.statistics.gov.lk/dcs
முைவரிகய வழங்குவ ன் மூைம் பின்வரும் பக்ைத்க அணுைைொம்.

என்ை

இகைய








நீங்ைள் ஏற்ைைசவ தபற்ை பயைர் தபயர் (User Name) மற்றும் ைடவுச்தசொல்கைப் பயன்படுத்தி
https://data.statistics.gov.lk/dcs க்குச் தசல்ைவும். ரகவ வழங்குவ ற்ைொை பயைர் தபயர் என்பது
திகைக்ைளத்திைொல் உங்ைளுக்கு ஒதுக்ைப்பட்ட பணியொளர் எண்ைொகும். (Employee Number).
உங்ைள் ைடவுச்தசொல் உங்ைள் பிரிவுத்
கைவருக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது இது 6
இைக்ைத்திகைக்தைொண்ட எழுமொற்று எண்ைொகும்.
ஜைவரி 18 க்கு அகமவொைத் த ொகைமதிப்பு விைொக்தைொத்தில்
உள்ள அகைத்து
சைள்விைளுக்கும் பதிைளிக்ைவும்.
இகையத் ளத்திகை எவ்வொறு பயன்படுத்துவது என்பக விளக்கும் இந் பயைர்
கைசயட்கட (User Manual) வொசிப்ப ன் மூைம் இந் பணி த ொடர்பில் நீங்ைள் த ளிவொை
விளக்ைத்க ப் தபற்றுக் தைொள்ளைொம்.
பயைர் தபயர் மற்றும் ைடவுச்தசொல்கையும் சரியொை உள்ளிட்ட ன் பிைகு, நீங்ைள் ைவல்
வழங்ை விரும்பும் தமொழிகயத் ச ர்வு தசய்ய முடியும். இந் விைொக்தைொத்திகை சிங்ைளம்,
மிழ் மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய எந் தமொழிைளிலும் பூர்த்திதசய்வ ற்ைொை வசதி உங்ைளுக்கு
ஏற்படுத் ப்பட்டு ள்ளது.

உங்ைளது த ொகைமதிப்பு ைவல்ைகள உள்ளடக்குவ ற்கு முன்ைர் உங்ைளொல் உள்ளிடப்பட்ட
தபயர் மற்றும் பணியொளர் இைக்ைம் சரியொை ொ எைப் பரீட்சித்துப் பொர்ப்ப ற்கு வொய்ப்ப்புக்ைள்
ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளை. உங்ைள் தபயர் அல்ைது பணியொளர் இைக்ைம் வைொை இருந் ொல்
அல்ைது இந் த் ரவு சசைரிப்பில் சிக்ைல்ைள் இருந் ொல், அ ற்குப் பதிைளிப்பதில் உங்ைளுக்கு
உ வக்கூடிய ஆரொய்ச்சி மற்றும் விசசட ைற்கைைள் பிரிகவச் சசர்ந்
சிசரஸ்ட
புள்ளிவிபரவியைொளர், மற்றும் புள்ளிவிபரவியைொளர்ைகள த ொடர்பு தைொள்ளக் கூடிய
ைவல்ைள் இந் ப் பக்ைத்தில் ைொட்டப்பட்டுள்ளை.

உங்ைள் தபயர் மற்றும் உங்ைள் பணியொளர் இைக்ைம் சரியொை இருந் ொல், பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள
"த ொடரவும்" (Proceed) என்ை தபொத் ொகைக் அழுத்துவ ன் மூைம்
ைவல் வழங்கும்
சவகைத்திட்டத்தினுள் நுகழயைொம்.
இந்
விைொக்தைொத் ொைது 12 பிரிவுைகள உள்ளடக்கியுள்ளதுடன்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிைழ்வுைள்
விர) அகைத்து விைொக்ைளுக்கும்
விகடயளிக்ைசவண்டும்.

(விசசடமொைக்
ைட்டொயமொை

பகுதி 1 - ற்யபொக

யேகவ நிகை ம் / ப வி பற்றி

ைவல்

பகுதி 1 - ற்யபொக

யேகவ நிகை ம் / ப வி பற்றி

ைவல்

வினொ
வினொக்ைள் மற்றும் வினொக்ைளுக்குப் பதிைளிக்கும்யபொது பின்பற்ற யவண்டி
இைக்ைம் நகடமுகற
1. ற்சபொக ய சசகவ நிகையம் / ப வி பற்றிய ைவல்
உங்ைளின் ற்சபொக ய பணியிடம் த ொடர்பொை இந் ப் பகுதிகய பூரைப்படுத் வும். நீங்ைள்
இரண்டு பணியிடங்ைளில் பணிபுரிந் ொல், வொரத்தின் அதிை நொட்ைள் நீங்ைள் பணிபுரியும்
நிரந் ர பணியிடத்திற்கு அகமவொை இந் ப் பகுதிகய பூரைப்படுத் வும்.
1.1

1.2
1.1

1.1

1.1

சவகை தசய்யும் இடத்தின் தபயர்
கீசழ ரப்பட்டுள்ள பட்டியலில் இருந்து நீங்ைள் பணிபுரியும் இடத்தின் தபயகரத்
ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
பணியிடத்தின் முைவரி
பணியிடத்தின் பொல் முைவரிகய நீங்ைள் விரும்பும் தமொழியில் குறிப்பிடவும்.
பணியிடம் அகமந்துள்ள நிர்வொை மொவட்டம்
இந் விைொவிற்கு அகமவொை கீசழ ரப்பட்டுள்ள பட்டியலில், (Drop down list) இல்
சமசை 1.1 இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி உங்ைள் பணியிடம் அகமந்துள்ள
மொவட்டத்க த் ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
பணியிடம் அகமந்துள்ள பிரச ச தசயைைம்
இந் விைொவிற்கு அகமவொை இகையத்தில் வழங்ைப்பட்ட கீசழ ரப்பட்டுள்ள
பட்டியலில் (Drop down list) இல் நீங்ைள் சமசை 1.1 இல் வழங்கிய மொவட்டத்துடன்
த ொடர்புகடய பிரச ச தசயைைங்ைள் உள்ளடக்ைப்பட்டிருக்கும். அதிலிருந்து உங்ைள்
பணியிடம் அகமந்துள்ள பிரச ச தசயைைத்க த் ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
ப வி
இங்சை கீசழ ரப்பட்டுள்ள பட்டியலில் (Drop down list) இல் இருந்து உங்ைள்
நிரந் ரப்
ப விகயத்
ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
நீங்ைள்
சவதைொரு
ப வியில்
தசயல்பட்டொலும்/ ைடகமைகள சமற்தைொண்டொலும் உங்ைள் நிரந் ரப் ப விகய
இங்சை ச ர்ந்த டுக்ைவும்

1.6

நீங்ைள் ைடகமயொற்றுவது அலுவைைத்திைொ அல்ைது தவளிக்ைளம் மற்றும்
அலுவைைத்திைொ?
வொரத்தின் சவகை நொட்ைளில் ஒவ்தவொரு நொளும் நீங்ைள் அலுவைைத்தில் சவகை
தசய்ய சவண்டியிருந் ொல், அலுவைைம் என்ப ற்ைொைக் குறியீடு 1 ஐப் பதியவும்.
நீங்ைள் ற்சபொது அலுவைைம் மற்றும் தவளிக்ைளம் சொர்ந் ப விதயொன்கை
வகித் ொலும் ற்சபொது திைமும் அலுவைைம் சொர்ந ைடகமைளில் ஈடுபட்டொல் ,
குறியீடு 1 ஐப் பதியவும்.
உ ொ- கைகம அலுவைைத்தில் பணிபுரியும் புள்ளிவிபர உத்திசயொைத் ர்ைள்
நீங்ைள் வழக்ைமொை வொரத்தில் ஒன்று அல்ைது அ ற்கு சமற்பட்ட நொட்ைள்
ைளப்பணியில் இருந் ொல்,தவளிக்ைளம் மற்றும் அலுவைைத்திற்ைொை குறியீடு 2 ஐப்
பதியுங்ைள்.

இந் த் ைவகைச் சரியொை உள்ளிட்ட பிைகு, பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள ‘Save’ என்ை தபொத் ொகைக்
கிளிக் தசய்யவும். அகைத்துக் சைள்விைளுக்கும் நீங்ைள் பதிைளித்திருந் ொல், பக்ைத்தின் சமல் ஒரு
தசய்தி ச ொன்றும். அகைத்துத் ைவல்ைளும் சரியொை உள்ளிடப்பட்டுள்ளக உறுதிதசய் பிைகு,
'அடுத்து தசல்' (Go to next) என்ை தபொத் ொகைக் கிளிக் தசய்யவும்.

பகுதி 1 ஐ தவற்றிைரமொை பூரைப்படுத்திய பிைகு, விைொக்தைொத்தின் பகுதி 2 க்கு நீங்ைள்
திகசப்படுத் ப்படுவீர்ைள். இதில் உங்ைளது னிப்பட்ட ைவல்ைள் பற்றிய விபரங்ைள்
விைவப்படும்.

பகுதி 2 – னிப்பட்ட ைவல்ைள்

2.
2.1

னிப்பட்ட ைவல்ைள்
சம்பள இைக்ைம்
இது சம்பளப் பட்டியலில் EMP No. எைக் குறிப்பிடப்பட்ட இைக்ைமொகும். நீங்ைள்
ைவல்கள உள்ளடக்கும் சவகைத்திட்டத்தில் நுகழந் சபொது நீங்ைள் உள்ளிட்ட சம்பள
இைக்ைம் ொைொைசவ இங்கு திகரயில் ைொட்டப்படும். அந் எண்ணில் எந் மொற்ைமும்
தசய்ய நீங்ைள் அனுமதிக்ைப்பட மொட்டீர்ைள். இருப்பினும், இைக்ைம் சரியொை ொ என்பக
இருமுகை சரி பொர்க்ைவும்.

2.2

மு தைழுத்துக்ைளுடன் தபயர் (ஆங்கிைத்தில்)
உங்ைள் தபயர் (மு தைழுத்துக்ைளுடன்) இங்கு ன்னிச்கசயொசவ ைொட்டப்படும். தபயர்
சரியொை எழு ப்பட்டுள்ள ொ என்பக உறுதிப்படுத் வும். இங்கு குறிப்பிடப்படுவது
உங்ைள் சம்பளப் பட்டியலில் உள்ள தபயர் அல்ைது உங்ைள் பிரிவிைொல் பிரிவு 11 க்கு
அனுப்பப்பட்டுள்ள தபயரொகும். (ைடகம சநொக்ைங்ைளுக்ைொை நீங்ைள் பயன்படுத்தும்
சட்டபூர்வமொை அனுமதிக்ைப்பட்ட தபயர் இந் த் ரவு சசைரிப்பில் வழங்ைப்பட
சவண்டும். ைடகமயின் சபொது தவவ்சவறு சந் ர்ப்பங்ைளில் உங்ைள் விருப்பப்படி
தவவ்சவறு
தபயர்ைகளப்
பயன்படுத்
முடியொத ன்பதுடன்
சட்டபூர்வமொை
பயன்படுத் ப்படும் தபயர் இங்சை குறிப்பிடப்படல் சவண்டும்.)
அ ன்படி, உங்ைள் தபயர் அல்ைது தபயரிலுள்ள எழுத்துக்ைள் பிகழயொை இருந் ொல்,
உங்ைள் தபயகர சரியொைத் திருத்தி எழுதுவ ற்கு வசதிைள் ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளதுடன்
உங்ைள் தபயருக்கு கீசழ உள்ள தவற்றுக் சைொட்டில் முதைழுத்துக்ைளுடன் ஆங்கிை
தபரிய எழுத்துக்ைளில் (Capital Letters)
சரியொை தபயகர உள்ளிடவும்.
(முதைழுத்துக்ைளுக்கு இகடயில் இகடதவளிைள் அல்ைது புள்ளிைகளப் பயன்படுத்
சவண்டொம். மு தைழுத்துக்ைளுக்கும் ைகடசிப் தபயருக்கும் இகடயில் ஒரு
இகடதவளிகய மட்டும் தைொண்டு தபயகர எழு வும், உ ொ - LMK PERERA)

2.1
2.1

2.1
2.6
2.2

2.2

மு தைழுத்துக்ைளுடன் தபயர் (சிங்ைளம் / மிழ்)
சமசை உள்ள தபயகர இங்சை சிங்ைளம் அல்ைது மிழில் உள்ளிடவும்
ச சிய அகடயொள அட்கட இைக்ைம்
ச சிய அகடயொள அட்கட இைக்ைத்க ச் சரியொை உள்ளிடவும். (புதிய அல்ைது பகழய
இைக்ைத்க உள்ளிடுவ ற்கு வசதிைள் ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளை. அ ொவது V அல்ைது X
என்ை எழுத்துடன் 9 எண்ைகளக் தைொண்ட பகழய இைக்ைம் அல்ைது 12 எண்ைகளக்
தைொண்ட புதிய இைக்ைம்.)
கைசபசி இைக்ைம்
உங்ைள் கைசபசியின் இைக்ைத்க சரியொை உள்ளிடவும். (10 இைக்ைங்ைளுடன்)
பொல் விபரம்
உங்ைள் பொலிைத்துடன் த ொடர்புகடய குறியீட்கட அகடயொளமிடுை.
பிைந் திைதி
mm / dd / yyyy எை ைொட்டப்படும் எழுத்துக்ைளில் உங்ைள் பிைந் திைதிகய (மு ல் மொ ம்,
இரண்டொவது நொள் மற்றும் இறுதியில் வருடம் என்ைவொறு) சரியொை எழு வும். உ ொ உங்ைள் பிைந் திைதி ஜூகை 21, 1990 எனில், அ கை பின்வருமொறு குறிப்பிட சவண்டும்:
02/21/1990
இங்கு உங்ைளது பிைந் திைதிகய நொட்ைொட்டியிலிருந்து த ரிவுதசய்வ ற்ைொை வசதிைள்
ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளை.
ைடந் பிைந் நொளுக்ைொை வயது (ஆண்டுைள்)
நீங்ைள் உள்ளிட்ட பிைந் திைதிகய தபொறுத்து, உங்ைள் ைகடசி பிைந் நொகள நிகைவு
தசய்யும் வயது ரப்பட்டுள்ள கூட்டினுள் ொைொைசவ ைொட்டப்படும். அந் வயது வைொை
இருந் ொல், பிைந் திைதிகய மீண்டும் சரிபொர்த்து திருத் வும்.
உ ொ: ஜூகை 21, 1990 இல் பிைந் ஒருவருக்கு ைடந் பிைந் திைதியில் வயது 11 ஆைத்
திகரயில் ைொட்டப்பட சவண்டும். அப்படி த ரிகின்ை ொ என்று சரி பொர்க்ை சவண்டும்.

2.9

2.10

2.11

இைத் த ொகுதி
நீங்ைள் எந் இைத்க ச் சசர்ந் வசரொ அ ற்குரிய குறியீட்கடக் குறிக்ைவும். நீங்ைள் இங்கு
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
1-6
வகையொை
இைத்
த ொகுதிகயச்
சசர்ந் வரொை
இல்ைொவிட்டொல்,சவறு என்ப ன் கீழ் குறியீடு 2ஐக் குறிக்ைவும். உங்ைள் இைத்க க்
குறிக்ை கீசழ ஒரு கூடு ச ொன்றும். நீங்ைள் சமசை பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஆறு இைக்
குழுக்ைளில் உள்ளடக்ைப்படவில்கை என்ைொல் மட்டும் அந் கூட்டில் உங்ைள் இைத்க
எழுதுங்ைள்.
ம ம்
உங்ைள் ம த்திற்ைொை குறியீட்கடக் குறிக்ைவும். நீங்ைள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
ம த்க ச் சசர்ந் வரொை இல்ைொவிட்டொல் சவறு என்ப ன் கீழ் குறியீடு 6 ஐக் குறிக்ைவும்.
பின்ைர் உங்ைள்
ம த்க க் குறிக்ை கீசழ ஒரு கூடு ச ொன்றும். நீங்ைள் சமசை
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஐந்து ம ங்ைளுள் உள்ளடக்ைப்படவில்கை என்ைொல், அந்
கூட்டில் உங்ைள் ம த்க எழுதுங்ைள்.
விவொை அந் ஸ்து
உங்ைளின்
ற்சபொக ய விவொை அந் ஸ்துடன் த ொடர்புகடய குறியீட்கட
அகடயொளமிடுை.
திருமைமொைவில்கை, அ ொவது நீங்ைள் திருமைம் தசய்து தைொள்ளவில்கை என்ைொல், குறியீடு 1 இகைப் பதிை.
ற்யபொது திருமைமொனவர் – த ொகைமதிப்பு நடொத் ப்படும் ைொைப்பகுதிக்குள் நீங்ைள்
திருமைம் தசய்து தைொண்டிருந் ொல் குறியீடு. 2ஐத் ச ர்ந்த டுக்ைவும். சட்டப்பூர்வ
/சம்பிர ொய பூர்வமொை திருமைங்ைள் மற்றும் சட்டப்பூர்வமொை திருமைம் தசய்து
தைொள்ளொவிட்டொலும் ஒன்ைொை வொழும் (Living together) நபர்ைகள இ ன் கீழ் குறிப்பிடவும்.
ொரமிழந் - ைைவன் / மகைவி இைந்துவிட்ட மற்றும் த ொகைமதிப்பு நடொத் ப்படும்
ைொைப்பகுதிக்குள் மறுமைம் தசய்யொ நபர்ைள் இதில் அடங்குவர்.
விவொைரத்து - நீதிமன்ைத் ொல் திருமைச் சொன்றி ழ் இரத்து தசய்யப்பட்ட நபர்ைள் மற்றும்
த ொகைமதிப்பு நடொத் ப்படும் ைொைப்பகுதிக்குள் மறுமைம் தசய்து தைொள்ளொ வர்ைள்.
ேட்ட ரீதி ொைப் பிரிந்து வொழும் - சட்ட ரீதியொைப் திருமைம் தசய்து, விவொைரத்து தசய்யொ
ஒரு நபர், ஆைொல் சட்டத் ொல் அல்ைது நீதிமன்ை உத் ரவின் மூைம் சட்டப்பூர்வமொை
பிரிக்ைப்பட்டவர் இதில் அடங்குவொர்.
யவறு - உங்ைள் விவொை அந் ஸ்து சமசை உள்ள எந் விவொை அந் ஸ்து நிகையிலும்
இல்கை என்ைொல், சவறு என்ப ன் கீழ் குறியீடு 6 இகைத் ச ர்ந்த டுக்ைவும். உங்ைள்
திருமை நிகைகயக் குறிக்ை ஒரு கூடு கீசழ ச ொன்றும். உங்ைளின் ற்சபொக ய திருமை
நிகைகய அந் க் கூட்டில் பதியவும்.
உ ொ: னித் னியொை வொழ்வது, இது சட்டப்பூர்வமொைது அல்ை .

2.12

நீங்ைள் ற்சபொது திருமைமொைவரொை இருந் ொல் வொழ்க்கைத் துகை பற்றிய ைவல்

நீங்ைள் ற்சபொது திருமைமொைவரொை இருந் ொல் மட்டுசம இந் விைொ ச ொன்றும்,
அ ொவது 2.11க்கு 2 இகை அகடயொளமிட்டொல் மட்டுசமயொகும். இல்கைதயனில்,
ைணினி சவகைத்திட்டம் உங்ைகள விைொ 2.11க்கு பரிந்துகரக்கும்.
2.12.1 வொழ்க்கைத் துகையின் த ொழில் அந் ஸ்து
இ ன் கீழ் உங்ைள் ைைவன்/மகைவியின் சவகை/தபொருளொ ொர நிகைகய ச ர்வு தசய்ய
சவண்டும். ைைவன்/மகைவி அரச துகை அல்ைது னியொர் துகையில் முகைசொர் மற்றும்
முகைசொரொ துகையிசைொ சவகைதசய் ொல், அல்ைது தவளிநொட்டில்சவகை தசய் ொல்,
ஓய்வு தபற்றிருந் ொல் அல்ைது சவகை இல்கை எனில், சரியொை பதிகை குந் வொறு
பதிய சவண்டும்
உங்ைள்
ைைவன்/மகைவி
ஒன்றுக்கு
சமற்பட்ட
த ொழில்/தபொருளொ ொர
நடவடிக்கைைளில் ஈடுபட்டிருந் ொல், பிர ொை தபொருளொ ொர
தசயல்பொட்டிற்ைொை
குறியீட்கடப் பதியவும்.
உங்ைள் மகைவி சவகையில் இருந்து ஓய்வு தபற்று ற்சபொது சிை தபொருளொ ொர
நடவடிக்கைைளில் ஈடுபட்டிருந் ொல், அந் ச் தசயலுக்ைொை குறியீட்கடக் குறிக்ைவும்.
உங்ைள் ைைவன்/மகைவி ஓய்வு தபற்ைவர் அல்ைது உங்ைள் மகைவி சவகை
தசய்யவில்கை என்பக
நீங்ைள் ச ர்வு தசய் ொல், நீங்ைள் சைள்வி 2.11க்கு
பரிந்துகரக்ைப்படுவீர்ைள்.
2.12.2 ைைவன்/மகைவி சவகை தசய்யும் இடம்
2.12.1க்ைொை குறியீட்டு இைக்ைம் 1, 2, 1 அல்ைது 1ஐக் குறித்திருந் ொல், பணியிடத்தின்
தபயகர இங்சை சரியொை உள்ளிடவும். 2.12.1ல் குறியீடு 1ஐக் குறித்திருந் ொல்,
தபொருளொ ொரச் தசயல்பொடு / சுயத ொழில் நகடதபறும் இடத்தின் தபயகர எழுதுங்ைள்.
உ ொ: வீடு,சவறு நிரந் ர இடம், குத் கை / வொடகை அடிப்பகடயில் தபைப்பட்ட இடம்
2.12.1 உங்ைள் ைைவன்/மகைவி சவகை தசய்யும் மொவட்டம் / நொடு
கீசழ ரப்பட்டுள்ள பட்டியலில் (Drop down list) இருந்து உங்ைள் ைைவன்/மகைவி
சவகைதசய்யும் பணியிடம் அகமந்துள்ள அல்ைது தபொருளொ ொர தசயல்பொடு / சுய
சவகைவொய்ப்பு சமைதைொள்ளப்படும் மொவட்டத்க த் ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
அவர் தவளிநொட்டில் பணிபுரிந் ொல், வழங்ைப்பட்ட பட்டியலில் த ொடர்புகடய
நொட்டின் தபயகரத் ச ர்ந்த டுக்ைவும். உங்ைள் ைைவன்/மகைவி பணிபுரியும் நொடு
பட்டியலிடப்படவில்கை என்ைொல், “சவறு” என்பக த் ச ர்ந்த டுக்ைவும். இ ன்சபொது
சவறு என்ை நிகரக்குக் கீசழ ஒரு தவற்று கூடு ச ொன்றும். அந் கூட்டில் உங்ைள்
ைைவன்/மகைவி பணிபுரியும் நொட்கட உள்ளிடவும்.

2.11

குழந்க ைள் பற்றிய ைவல்ைள்
திருமை நிகைகயப் தபொருட்படுத் ொமல், இந் விைொவிற்கு அகைத்து ஊழியர்ைளும்
பதிைளிக்ை சவண்டும்.
211.1. தமொத் குழந்க ைளின் எண்ணிக்கை (குழந்க ைள் இல்கை என்ைொல் 0
எைக்
குறிப்பிடவும்)
உங்ைளுக்கு குழந்க ைள் இருந் ொல், ற்சபொது வொழும் தமொத் குழந்க ைளின்
எண்ணிக்கைகய பதிவு தசய்யவும். ( த்த டுத் குழந்க ைகளயும் இங்சை சசர்த்துக்
தைொள்ளுங்ைள், அவர்ைள் உங்ைளில் ங்கியிருந் ொல்.) குழந்க ைள் இல்கை என்ைொசைொ
அல்ைது குழந்க ைள் யொரும் ற்சமயம் உயிருடன் இல்கை என்ைொசைொ, 0 என்று
எழுதுங்ைள்.
2.11.2 12 வயதுக்குட்பட்ட திருமைமொைொ பிள்களைளின் எண்ணிக்கை (இல்கைதயனில் 0
எைக் குறிப்பிடவும்)
ற்சபொது உங்ைள்
பிள்களைளுள் உயிருடன் இருக்கும் 12 வயதுக்குட்பட்ட
திருமைமொைொ
பிள்களைளின் எண்ணிக்கைகய வழங்ைப்பட்டதவற்றுக் கூட்டில்
உள்ளிடவும். 12 வயதுக்குட்பட்ட திருமைமொைொ பிள்களைள் இல்கை என்ைொல், 0 எைக்
குறிப்பிடவும். 12 வயதுக்குட்பட்ட பிள்களைள் திருமைமொைவர்ைளொை இருந் ொல்
அவர்ைகள இங்கு சசர்க்ைக் கூடொது. பிள்களைள் இல்கை அல்ைது பிள்களைள் யொரும்
உயிருடன் இல்கை என்ைொல், 0 எைக் குறிப்பிடவும்)

இந் த் ைவகைச் சரியொை உள்ளிட்ட பிைகு, பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள ‘சசமி’ (Save) தபொத் ொகைக்
கிளிக் தசய்யவும். அகைத்து ைவல்ைளும் சரியொை உள்ளிடப்பட்டுள்ள ொ என்பக உறுதிதசய்
பிைகு, திகரயின் சமற்புைத்தில் உள்ள 'அடுத்து தசல்ைவும்' (Go to next) தபொத் ொகைக் கிளிக்
தசய்யவும்.
பகுதி 2ஐ தவற்றிைரமொை பூர்த்தி தசய் பின்ைர் விைொக்தைொத்தின் பகுதி 1க்கு நீங்ைள்
திகசப்படுத் ப்படுவீர்ைள். இந் ப் பிரிவு உங்ைள் நியமைம் பற்றிய ைவல்ைகள விைவுகின்ைது.
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3. உங்ைள் நி மனத்திற்ைகமவொன ைவல்ைள்
1.1
நியமைத்தின் ன்கம
உங்ைள்
நியமைத்தின்
ன்கமக்கு
ஏற்ப
த ொடர்புகடய
குறியீட்கட
அகடயொளமிடுங்ைள். நியமைத்தின் ன்கம உங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ட நியமைக்
ைடி த்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உங்ைள் நியமைத்தின் ன்கம நிரந் ரம் என்ைொல்
மட்டுசம குறியீடு 1 இகை அகடயொளமிடுங்ைள். நீங்ைள் நிரந் ர நியமைம் தபைவில்கை
என்ைொல், அ ொவது, உங்ைள் நியமைம் ற்ைொலிை,
அகமயம் அல்ைது ஒப்பந்
அடிப்பகடயில் வழங்ைப்பட்டிருந் ொல் முகைசய 2, 1 மற்றும் 1 குறியீடுைகளக்
குறிக்ைவும்.
உங்ைள் நியமைத்தின் ன்கம 1-1 வகைகயச் சசர்ந் து அல்ை எனின் சவறு என்ப ன் கீழ்
குறியீடு 1 இகைப் பதியவும்.சவறு என்ப ன் கீழ் உங்ைள் நியமைத்தின் ன்கமகயப்
பதிவ ற்ைொை தவற்றிடத்தின் கீசழ ஒரு தவற்றுக் கூடு ச ொன்றும். உங்ைள் நியமைத்தின்
ன்கம சமற்கூறியவற்றில் எ ற்கும் தபொருந் வில்கை என்ைொல், அந் தவற்றுக் கூட்டில்
நியமைத்தின் ன்கமகய எழுதுங்ைள்.

1.2

உங்ைள் நியமைம் நிரந் ரம் மற்றும் ஓய்வூதியம் தபைக்கூடிய ப வியொை இருந் ொல்,
அ ொவது குறியீடு 1 ச ர்ந்த டுக்ைப்பட்டொல், நீங்ைள் விைொ இைக்ைம்
1.2 க்கு
பரிந்துகரக்ைப்படுவீர்ைள். ஆைொல் உங்ைள் நியமைம் மற்றும் நிரந் ர ஓய்வூதியம்
உரித்துகடய ல்ை என்ைொல், நீங்ைள் சநரடியொை விைொ இைக்ைம் 1.1க்கு
பரிந்துகரக்ைப்படுவீர்ைள்.
நியமைம் உரித் ொகும் சசகவைளின் வகை
உங்ைள் நியமைம் ஒரு சசகவக்ைொைது எனில், அந் ச் சசகவகயப் பற்றிய ைவகை
இங்சை வழங்ை சவண்டும்.
உங்ைள் நியமைம் ஒரு குறிப்பிட்ட சசகவகயச் சசர்ந் ொை இருந் ொல், சசகவ
வகைக்ைொை குறியீடு1 அல்ைது 2 இல் தபொருத் மொைக க் குறிக்ைவும். சசகவ இல்கை
என்ைொல் குறியீடு 1ஐப் பதியவும்.
த ொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்ைளத்தின் புள்ளிவிபரப் பணியொளர்ைள்
எந் தவொரு சசகவகயயும் சசர்ந் வர்ைள் அல்ைர், அந்
ப விைள் துகைசொர்
ப விைளொகும். அத் கைய அதிைொரிைள் சசகவகயச் சசர்ந் வர்ைள் அல்ை என்ப ொல்
குறியீடு 1 ஐப் பதியவும்.

1.1

உங்ைள் நியமைம் ஏச னும் ஒரு சசகவகயச் சசர்ந்
மற்றும் வகுப்பு / ரம்

ொை இருந் ொல், சசகவயின் தபயர்

நீங்ைள் நொடளொவிய அல்ைது ஒருங்கிகைக்ைப்பட்ட சசகவக்குரிய ப விகய வகித் ொல்
(அ ொவது 1.2 இல் 1 அல்ைது 2 குறியீடுைள் மட்டுசம ச ர்ந்த டுக்ைப்பட்டிருந் ொல்) இந்
விைொவிற்குப் நீங்ைள் பரிந்துகரக்ைப்படுவீர்ைள்.
1.1.1

1.1.2

1.1

சசகவயின் தபயர்
கீழ்ச ொன்றும் பட்டியலில் இருந்து உங்ைள் நியமைத்திற்குரிய சசகவயின் தபயகரத்
ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
வகுப்பு / ரம்
கீழ்ச ொன்றும் பட்டியலில் இருந்து உங்ைள் நியமைத்திற்குரிய வகுப்பு/ ரத்க த்
ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
அரச சசகவயில் மு ல் நியமைம் திைதி
அரச/ அரசு சொர்ந் உங்ைள் மு ல் நியமை திைதிகயக் குறிப்பிடவும். அரசு/அரசு சொர்ந்
நிறுவைத்தில் பணிபுரிந்து ப விகய ரொஜிைொமொ தசய்துவிட்டு, புதிய நியமைத்தில்
மீண்டும் அரசு/அரசு சொர்ந் பணிக்குத் திரும்பிய அதிைொரிைள் இருந் ொல், அவர்ைள்
ைகடசியொைப் பணிக்ைமர்த் ப்பட்ட திைதிகயக் குறிப்பிட சவண்டும்.
நிரந் ர, ற்ைொலிை, அகமய அல்ைது ஒப்பந் அடிப்பகடயில் பணியமர்த் ப்பட்டொலும்
இந் க் சைள்விக்கு பதிைளிக்ைப்பட சவண்டும்.
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4. உங்ைளுக்குரி ேம்பளத் த ொகுதி
விைொ எண் 1.1 இற்கு 1 எைக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர்ைளுக்கு மட்டுசம இந் விைொ
தபொருந்தும்,
அ ொவது
நிரந் ர
நியமைத்க ப்தபற்றுள்ள
உத்திசயொைத் ர்ைளுக்கு
மட்டுசமயொகும். கீழ்ச ொன்றும் பட்டியலில் இருந்து உங்ைள் ப விக்ைொை சம்பளத்த ொகுதிகயத்
ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
நீங்ைள் நிரந் ர அடிப்பகடயில் திகைக்ைளத்தில் பணிபுரியும் அதிைொரியொை இருந் ொல், பிரிவு 1
இன் கீழ் சைள்வி 1.1 க்குப் பிைகு, அச திகரயின் கீசழ உள்ள பகுதி 1க்கு நீங்ைள்
அனுப்பப்படுவீர்ைள். இந்
பிரிவின் கீழ் உங்ைளுக்குரிய சம்பளத்த ொகுதி த ொடர்பில்
விைவப்படும். நீங்ைள் ற்ைொலிை, அகமய, ஒப்பந் ம் சபொன்ை பிை வடிவங்ைளில் பணிபுரிந் ொல்,
விைொ 1 உங்ைளுக்குப் தபொருந் ொது என்ப ொல் விைொ 1 க்கு பரிந்துகரக்ைப்படும்
இந் த் ைவகைச் சரியொை உள்ளிட்ட பிைகு, பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள ‘சசமி’ (Save) தபொத் ொகைக்
கிளிக் தசய்யவும். அகைத்து ைவல்ைளும் சரியொை உள்ளிடப்பட்டுள்ள ொ என்பக உறுதிதசய்
பிைகு, திகரயின் சமற்புைத்தில் உள்ள 'அடுத்து தசல்ைவும்' ( Go to next) தபொத் ொகைக் கிளிக்
தசய்யவும்.
பகுதிைள் 1 மற்றும் 1ஐ தவற்றிைரமொை முடித் பிைகு, விைொக்தைொத்தின் பகுதி 1, 6 மற்றும் 2 இற்கு
நீங்ைள் அனுப்பப்படுவீர்ைள், இது உங்ைள் தமொழித் திைன், ைல்வி மற்றும் த ொழில் குதிைள்
பற்றிய ைவல்ைகளச் சசைரிக்கும்.

பகுதி 5 - தமொழிப் புைகம
5. தமொழிப் புைகம

5. தமொழிப் புைகம
சிங்ைளம், மிழ் மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய 3 தமொழிைளுக்கும் னித் னியொைப் வொசிக்ை, எழு
மற்றும் சபசவ ற்ைொை திைன் பற்றி இங்கு சைட்ைப்படும்.
1.1
வொசித் ல் மற்றும் எழுதும் திைன்
வொசித் ல் மற்றும் எழுதும் திைன் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தமொழியில் எக யொவது
வொசித்து புரிந்துதைொள்ளும் திைன் மற்றும் ஒரு ைருத்க
யொரும் வொசித்து
புரிந்துதைொள்ளும் வகையில் எழுதும் திைன் ஆகும்.
சிங்ைளம், மிழ் மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய மூன்று தமொழிைளிலும் தபற்றுள்ள
ச ர்ச்சிைளுக்ைகமய ஒவ்தவொரு தமொழிக்ைகமவொைவும் நன்று, சரொசரி மற்றும்
முடியொது என்ப ற்ைொை முகைசய ஒன்று, 1, 2 அல்ைது 1 குறியீடுைகள மட்டும்
குறிக்ைவும்,
5.2
சபசும் திைன்
சிங்ைளம், மிழ் மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய மூன்று தமொழிைள் த ொடர்பிலும் அந்
ஒவ்தவொரு தமொழிைகளப் சபசுவதில் உங்ைளுக்கு இருக்கும் திைகமயின் அளகவப்
தபொறுத்து நன்று, சரொசரி மற்றும் முடியொது என்ப ற்ைொை முகைசய ஒன்று, 1, 2 அல்ைது 1
குறியீடுைகள மட்டும் குறிக்ைவும்.
பகுதி 6 - உ ர் ைல்வித் ைகம

6. உ ர் ைல்வித் ைகம
6.1
தபைப்பட்ட உயர் ைல்வித் ைகம
நீங்ைள் தபற்ை மிை உயர்ந் ைல்வித் குதியுடன் த ொடர்புகடய குறியீட்கட மட்டும்
குறிக்ைவும்.
இங்கு பட்டப் பின் படிப்பு டிப்சளொமொ விர சவறு த ொழில்சொர் டிப்சளொமொ ைற்கை
தநறிகய நீங்ைள் ைற்றிருந் ொல், அது த ொழிற் கைகமசய விர ைல்வித் கைகம அல்ை.
அத் கைய சந் ர்ப்பங்ைளில் தபைப்பட்ட மிை உயர்ந்
ைல்வித்
குதியுடன்
த ொடர்புகடய குறியீட்கடக் குறிக்ைவும்.
நீங்ைள் தபைக்கூடிய மிை உயர்ந் ைல்வித் கைகம ை.தபொ. (உ/ ) அல்ைது அதிலும்
குகைந்
குதி எனின் இந் சைள்விக்கு பதிைளித் பிைகு நீங்ைள் பகுதி 2க்கு
அனுப்பப்படுவீர்ைள். ஆைொல் நீங்ைள் பட்டம் அல்ைது அ ற்கு சமற்பட்ட குதிகயப்
தபற்றிருந் ொல், நீங்ைள் 6.2 மற்றும் அ கைத் த ொடர்ந்து வரும் சைள்விைளுக்கு
அனுப்பப்படுவீர்ைள்.

6.2

நீங்ைள் இளமொனிப் பட்டம் தபற்றிருந் ொல், அது உள்ளடங்கும் துகை
இளமொனிப் பட்டம் தபற்றிருந் ொல், சம்பந் ப்பட்ட துகைகய இ ன் கீழ் குறிப்பிட
சவண்டும்.
உங்ைளிடம் ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட இளமொனிப் பட்டங்ைள் இருந் ொல், அந் பட்டங்ைள்
தவவ்சவறு துகைைகளச் சசர்ந் கவயொை இருந் ொல், இதுசபொன்ை இரண்டு
பட்டங்ைகளக் குறிக்ை இங்சை வொய்ப்புக்ைள் ரப்பட்டுள்ளை.
உங்ைள் இளமொனிப் பட்டம் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள துகைைள் எ ற்குள்ளும்
உள்ளடங்ைவில்கை எனில், “சவறு" என்ப ன் கீழ்
குறியீட்டிைக்ைம் 6 ஐத்
ச ர்ந்த டுக்ைவும். பின்ைர் சவறு என்ை நிகரக்குக் கீசழ ச ொன்றும் தவற்றுக் கூட்டில்
உங்ைள் பட்டப் படிப்பு சமற்கூறியவற்றில் எ ற்கும் தபொருந் வில்கை என்ைொல், அந்
தவற்றுக் கூட்டில் த ொடர்புகடய பட்டத்திற்ைொை துகைகயத் த ளிவொைக்
குறிப்பிடவும்.

6.1

நீங்ைள் முதுமொனி குதி தபற்றிருந் ொலும், நீங்ைள் எந் துகையில் இளமொனி பட்டம்
தபற்றீர்ைள் என்பக இங்சை குறிப்பிட சவண்டும்.
நீங்ைள் முதுமொனி பட்டம் தபற்றிருந் ொலும், இளமொனி பட்டம் இல்கைதயன்ைொல்,
சவறு என்பக இங்சை ச ர்ந்த டுக்ைவும். பிைகு கீசழ உள்ள தவற்றுக் கூட்டில்
“இளமொனிப் பட்தமொன்று இல்கை” "No basic degree"எைப் பதிவு தசய்யவும்.
உங்ைள் இளமொனி பட்டம் / பட்டங்ைள்
கீழ்ச ொன்றும் பட்டியலில் இருந்து உங்ைள் இளமொனி பட்டப் படிப்கபத்
ச ர்ந்த டுக்ைவும். ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட இளமொனி பட்டங்ைள் இருந் ொல், இரண்டு
இளமொனி பட்டங்ைகள பதிவுதசய்வ ற்கு வொய்ப்பு உள்ளது.
நீங்ைள் தபற்ை இளமொனி பட்டம் இந் ப் பட்டியலில் சசர்க்ைப்படவில்கை என்ைொல்,
“சவறு” என்பக த் ச ர்ந்த டுத்து, நீங்ைள் தபற்ை பட்டத்தின் தபயகரத் த ளிவொைக்
குறிப்பிடவும். உங்ைளிடம் இளமொனி பட்டம் இல்கைதயன்ைொல், அ ொவது விைொ 6.2ல்
"இளமொனி பட்டம் இல்கை" என்பக விகடயொைப் குறித்திருந் ொல், இங்சையும்
“சவறு" என்பக த் ச ர்ந்த டுக்ைவும். பின்ைர் கீசழ உள்ள தவற்றுக் கூட்டில்,
"தபொருத் மற்ைது" என்பக த ளிவொைக் குறிப்பிடவும் .

6.1

நீங்ைள் தபற்ை இளமொனி பட்டம் சிைப்பு பட்டம் என்ைொல் அந் பொடம்
உங்ைள் இளமொனி பட்டப்படிப்பு ஒரு சிைப்பு பட்டம் என்ைொல், ஆங்கிைத்தில் பொடத்க
சரியொைப் பதியவும்.
உ ொ- Economics
இளமொனி பட்டப்படிப்பு சிைப்பு பட்டம் இல்கை என்ைொல், இங்சை எக யும் குறிப்பிட
சவண்டொம்.
நீங்ைள்
முதுமொனிப்
பட்டம்
தபற்றிருந் ொலும்
இளமொனிப்
பட்டத்க ப்
தபற்றிருக்ைவில்கை எனின் இங்சை எ கையும் குறிப்பிட சவண்டொம்.

6.1

நீங்ைள் தபற்ை இளமொனி பட்டம் தபொதுப் பட்டம் என்ைொல், மூன்று முக்கிய
பொடங்ைகளக் குறிப்பிடவும்.
உங்ைள் இளமொனி பட்டம் தபொதுப் பட்டமொை இருந் ொல், மூன்று முக்கிய பொடங்ைகள
ஆங்கிைத்தில் சரியொைக் குறிப்பிடவும்.
உங்ைள் இளமொனி பட்டம் ,தபொது பட்டம் இல்கை எனின், இங்கு எக யும் குறிப்பிட
சவண்டொம்.
நீங்ைள்
முதுமொனிப்
பட்டம்
தபற்றிருந் ொலும்
இளமொனிப்
பட்டத்க ப்
தபற்றிருக்ைவில்கை எனின் இங்சை எ கையும் குறிப்பிட சவண்டொம்.

ைல்வித் குதிைள் குறித்
ைவல்ைகள வழங்கிய பின்ைர் நீங்ைள் தபற்றுள்ள த ொழில்சொர்
குதிைள் பற்றிய ைவல்ைள் உள்ளை.

பகுதி 7 – தபற்றுள்ள த ொழில்ேொர் ைகமைள்

7.தபற்றுள்ள த ொழில் ைகம
2.1
நீங்ைள் 100 மணித்தியொைங்ைள் அல்ைது அ ற்கு சமல் ைற்று சொன்றி ழ் தபற்றுள்ள
எந்தவொரு ைற்கைதநறியிகையும் இங்கு குறிப்பிடைொம்.
நீங்ைள் 100 மணிசநரம் அல்ைது அ ற்கு சமல் ஒரு த ொழிற்ைல்விப் படிப்கப முடித்து
சொன்றி ழ் தபற்றிருந் ொல், அந் ச் சொன்றி ழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பொடத்தின்
தபயகரக் குறிப்பிட்டு குதி தபற்ை வருடத்க முன்ைொல் ைொைப்படும் தவற்றுக்
கூட்டில் எழு வும். குதி தபற்ை ஆண்டு என்பது சொன்றி ழில் குறிப்பிடப்பட்ட
திைதியுடன் (Effective date) த ொடர்புகடய ஆண்டொகும்.
உங்ைளிடம் 1க்கும் சமற்பட்ட த ொழில் குதிைள் இருந் ொல், உங்ைள் த ொழிலுக்கு
தபொருத் மொை ொைவும் முக்கியமொை ொைவும் நீங்ைள் ைருதும் மூன்று குதிைகள மட்டும்
பட்டியலிடுங்ைள்.
2.2
திகைக்ைளத்தின் மூைம் தவளிநொட்டுப் பயிற்சிைள்/ ைருத் ரங்குைள்/ பட்டகைைள்
சபொன்ைவற்றிற்ைொை தவளிநொடு தசல்ை வொய்ப்பு கிகடத் ொ?
ஒன்று அல்ைது அ ற்கு சமற்பட்ட தவளிநொட்டுப் பயிற்சிைள்/ ைருத் ரங்குைள்/
பட்டகைைளில் பங்சைற்ை உங்ைளுக்குத் திகைக்ைளம் வொய்ப்பு அளித்துள்ள ொ என்பக
இங்சை குறிப்பிடவும்.

இந் த் ைவகைச் சரியொை உள்ளிட்ட பிைகு, பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள ‘சசமி’ (Save)தபொத் ொகைக்
கிளிக் தசய்யவும். அகைத்து ைவல்ைளும் சரியொை உள்ளிடப்பட்டுள்ள ொ என்பக உறுதிதசய்
பிைகு, திகரயின் சமற்புைத்தில் உள்ள 'அடுத்து தசல்ைவும்' ( Go to next) தபொத் ொகைக் கிளிக்
தசய்யவும்.
பகுதிைள் 1, 6 மற்றும் 2ஐ தவற்றிைரமொை பூர்த்திதசய் பின்ைர், விைொக்தைொத்தின் பகுதி 2 க்கு
நீங்ைள் அனுப்பப்படுவீர்ைள், அது உங்ைள் வதிவிட விபரங்ைகள விைவும்.

பகுதி 8 – வசிப்பிடத் ைவல்ைள்

இந் த் ைவகைச் சரியொை உள்ளிட்ட பிைகு, பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள ‘சசமி’ (Save)தபொத் ொகைக்
கிளிக் தசய்யவும். அகைத்து ைவல்ைளும் சரியொை உள்ளிடப்பட்டுள்ள ொ என்பக உறுதிதசய்
பிைகு, திகரயின் சமற்புைத்தில் உள்ள 'அடுத்து தசல்ைவும்' ( Go to next) தபொத் ொகைக் கிளிக்
தசய்யவும்.
பகுதிைள் 1, 6 மற்றும் 2ஐ தவற்றிைரமொை பூர்த்திதசய் பின்ைர், விைொக்தைொத்தின் பகுதி 2 க்கு
நீங்ைள் அனுப்பப்படுவீர்ைள், அது உங்ைள் வதிவிட விபரங்ைகள விைவும்.

8. குடியிருப்பு விபரங்ைள்
இது த ொடர்பொை உங்ைளுக்கு சரியொை ைவல்ைள் த ரியொவிட்டொல், ஊைமொை ைவல்ைகள பதிய
முயற்சிக்ைொதீர்ைள். இது பற்றித் த ரிந் ஒருவரிடம் சைட்டு துல்லியமொை ைவல்ைகள அளிக்ை
நடவடிக்கை எடுக்ைவும்.
2.1
நிரந் ர வசிப்பிடத்தின் முைவரி
உங்ைள் நிரந் ர வசிப்பிடத்தின் சரியொை முைவரிகய இங்சை உள்ளிடவும்.
நிரந் ர வசிப்பிடம் உங்ைளுக்கு / உங்ைள் குடும்பத்க ச் சசர்ந் ஒருவருக்குச் தசொந் மொை
இருக்ை சவண்டிய அவசியமில்கை, உங்ைளுக்கு/ உங்ைள் குடும்பத்திற்கு சவதைொரு
நிரந் ர வசிப்பிடம் இல்கைதயன்ைொல், நீங்ைள்
ற்சபொது வசிக்கும் இடத்தில்
ற்ைொலிைமொை வசித் ொலும் அந் வசிப்பிடத்க நிரந் ர வதிவிடமொைக் ைருத்தில்
தைொள்ளுங்ைள்.
2.2
நிரந் ர வசிப்பிடம் அகமந்துள்ள மொவட்டம்
கீசழ தைொடுக்ைப்பட்டுள்ள பட்டியலில் (Drop down list) இல் இருந்து நீங்ைள் வசிக்கும்
நிரந் ர மொவட்டத்க த் ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
2.1
நிரந் ர வசிப்பிடம் அகமந்துள்ள பிரச ச தசயைைம்
சமற்குறிப்பிட்ட 2.2 இல் தைொடுக்ைப்பட்டுள்ள மொவட்டத்திற்குரிய பிரச ச
தசயைைங்ைளின் பட்டியல் இ ன் கீழ் தைொடுக்ைப்பட்டுள்ளது. அ ன்படி (Drop down list)
இருந்து நீங்ைள் நிரந் ரமொை வசிக்கும் பிரச ச தசயைைத்க த் ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
2.1
நிரந் ர வசிப்பிடம் அகமந்துள்ள கிரொம சசகவயொளர் பிரிவு
இந் விைொ த ொடர்பொை இகைய உள்ளீட்டில் தைொடுக்ைப்பட்டுள்ள (Drop down list)
பட்டியலில் நீங்ைள் சமசை 2.1 இல் வழங்கிய பிரச ச தசயைைப் பிரிவுைள் த ொடர்பொை

2.1

2.6

2.2

2.2.1

2.2.2

கிரொம சசகவயொளர் பிரிவுைள் உள்ளடக்ைப் பட்டிருக்கும். அதிலிருந்து நீங்ைள்
நிரந் ரமொை வசிக்கும் கிரொம சசகவயொளர் பிரிகவத் ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
நிரந் ர வசிப்பிடம் அகமந்துள்ள பிரொந்திய சுைொ ொர கவத்திய அதிைொரி பிரிவு
இந் விைொ த ொடர்பொை இகைய உள்ளீட்டில் தைொடுக்ைப்பட்டுள்ள (Drop down list)
பட்டியலில் நீங்ைள் சமசை 2.2 இல் தைொடுத்துள்ள மொவட்டத்துடன் த ொடர்புகடய
அகைத்து சுைொ ொர மருத்துவ அலுவைர் பிரிவுைளும் உள்ளடக்ைப்பட்டிருக்கும்.
அதிலிருந்து, உங்ைள் நிரந் ர வசிப்பிடம் அகமந்திருக்கும் பிரச ச சுைொ ொர கவத்திய
அதிைொரி பிரிகவத் ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
நிரந் ர வசிப்பிடம் அகமந்துள்ள தபொலிஸ் பிரிவு
உங்ைள் நிரந் ர வசிப்பிடம் அகமந்துள்ள தபொலிஸ் பிரிகவக் குறிப்பிடவும். இ ற்ைொை
பட்டியல் உங்ைளுக்கு வழங்ைப்படவில்ைதயன்பதுடன் உங்ைள் நிரந் ர தபொலிஸ்
பிரிவிகைக் ைண்டறிந்து சரியொை பதிகை வழங்குவீர்ைள் என்று எதிர்பொர்க்ைப்படுகிைது.
ற்ைொலிை விடுதியில் இருந்து சவகைக்கு வந் ொல்
நீங்ைள் ஒரு ற்ைொலிை வசிப்பிடத்தில் இருந்து சவகைக்கு வந் ொல் மட்டுசம இந்
சைள்வி தபொருந்தும். நீங்ைள் நிரந் ரமொை வசிக்கும் இடத்திலிருந்து திைமும் சவகைக்குச்
தசல்வ ொை இருந் ொல் இந் ப் பகுதிகயப் பூரைப்படுத் சவண்டிய அவசியமில்கை.
ற்ைொலிை வசிப்பிடம் அகமந்துள்ள மொவட்டம்
நீங்ைள் ஒரு ற்ைொலிை ங்குமிடத்திலிருந்து சவகைக்குச் சமுைமளிக்கிறீர்ைள் என்ைொல்,
ற்ைொலிை ங்குமிடம் அகமந்துள்ள மொவட்டத்திகை வழங்ைப்பட்ட (Drop down list)
பட்டியலில் இருந்து அக த் ச ர்ந்த டுக்ைவும்.
ற்ைொலிை ங்குமிடம் அகமந்துள்ள பிரச ச தசயைைம்
நீங்ைள் ஒரு ற்ைொலிை ங்குமிடத்திலிருந்து சவகைக்குப் சமுைமளிக்கிறீர்ைள் என்ைொல்,
ற்ைொலிை ங்குமிடம் அகமந்துள்ள பிரச ச தசயைைத்திகை வழங்ைப்பட்ட (Drop down
list) பட்டியலில் இருந்து அக த் ச ர்ந்த டுக்ைவும்.

இந் த் ைவகைச் சரியொை உள்ளிட்ட பிைகு, பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள ‘சசமி’ (Save)தபொத் ொகைக்
கிளிக் தசய்யவும். அகைத்து ைவல்ைளும் சரியொை உள்ளிடப்பட்டுள்ள ொ என்பக உறுதிதசய்
பிைகு, திகரயின் சமற்புைத்தில் உள்ள 'அடுத்து தசல்ைவும்' ( Go to next) தபொத் ொகைக் கிளிக்
தசய்யவும்
பகுதி 2 ஐ தவற்றிைரமொை முடித் வுடன், விைொக்தைொத்தின்
பகுதி 9 க்கு நீங்ைள்
அனுப்பப்படுவீர்ைள், இது உங்ைள் வழகமயொை வசிப்பிடத்திலிருந்து பணியிடத்திற்குச்
தசல்வ ற்ைொை உங்ைள் சபொக்குவரத்துடன் த ொடர்புகடய ைவல்ைகளச் சசைரிக்கும்.
சவகைக்குச் தசல்ை எடுக்கும் சநரம் மற்றும் சவகைக்குச் தசல்வ ற்குப் பயன்படுத் ப்படும்
தவவ்சவறு சபொக்குவரத்து ஊடைங்ைள் (தூரத்திற்கு அகமவொை) பற்றி விசொரிப்பது இதில்
அடங்கும்.

பகுதி 9 - யபொக்குவரத்துடன்த ொடர்புகட விபரங்ைள்

9.யபொக்குவரத்துடன்த ொடர்புகட விபரங்ைள் (வழகம ொன வசிப்பிடத்திலிருந்து)
9.1

சவகைக்குச் தசல்ை எடுக்கும் சரொசரி சநரம் (வருகைக்கு மட்டும்)
வழக்ைமொை வசிப்பிடத்திலிருந்து சவகை தசய்யும் இடத்திற்கு (வருவ ற்கு மட்டும்)
நீங்ைள் எடுக்கும் சநரத்க நிமிடங்ைளில் குறிப்பிடவும்.
வொரத்தின் தபரும்பொைொை நொட்ைள் நீங்ைள் வசிக்கும் இடம் ொன் வழகமயொை
வசிப்பிடம். அது உங்ைள் நிரந் ர வதிவிடமொைசவொ அல்ைது
ற்ைொலிை
ங்குமிடமொைசவொ இருக்ைைொம்.

9.2

உ ொ: சவகைக்குச் தசல்ை உங்ைளுக்கு 1 மணிசநரம் 10 நிமிடங்ைள் ஆகும் என்ைொல்,
அக 20 நிமிடங்ைள் எை எழுதுங்ைள்.
தபொதுவொை ஒரு மொ த்தில் அலுவைைம் தசன்று வருவ ற்ைொை தமொத் தசைவு (ரூபொ)
வழக்ைமொை நீங்ைள் பணிபுரியும் இடத்திலிருந்து ஒரு மொ த்திற்கு, சவகைக்குச்
தசல்வ ற்கும் திரும்பி வருவ ற்குமொை சரொசரி சபொக்குவரத்துச் தசைகவ ரூபொயில்
குறிப்பிடவும்.
வொரத்தின் தபரும்பொைொை நொட்ைளில் ற்ைொலிை ங்குமிடத்திலிருந்து பணிக்கு வந் ொல்,
சவகைக்குச் தசல்வ ற்கும் வருவ ற்கும் ஏற்படும் மொ ொந் ச் தசைவிைசய இங்கு
உள்ளடக்ை சவண்டும். வொரயிறுதி நொட்ைளில் வீட்டிற்கு/ நிரந் ர வதிவிடத்திற்கு
தசல்வ ற்ைொை தசைவுைள் இதில் சசர்க்ைப்படக் கூடொது.
நீங்ைள் ைொல்நகடயொை/ மிதிவண்டியில் பயைம் தசய் ொல் அல்ைது அலுவைைப்
சபொக்குவரத்க ப் பயன்படுத்திைொல் (குழுக்ைள்) இங்கு "0" ஐ உள்ளிடவும்.
நீங்ைள் உத்திசயொைபூர்வ வொைைத்க ப் பயன்படுத்திைொல், ஒரு மொ த்திற்கு உங்ைளுக்கு
ஏற்படும் எரிதபொருளுக்ைொைதசைவிகை இங்கு குறிப்பிடவும்.
நீங்ைள் ைளப்பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் உத்திசயொைத் ரொை
இருந் ொல், நீங்ைள்
அலுவைைத்திற்குச் தசல்லும் நொட்ைளுக்ைொை தசைவுைகள மட்டும் குறிப்பிடவும்.
(இ ன் கீழ் ைளப்பணிைளில் ஈடுபடுவ ற்ைொை தசைவிைங்ைள் குறிப்பிடப்படக் கூடொது.)
நீங்ைள் னிப்பட்ட வொைைம்/ சமொட்டொர் கசக்கிள்
சபொன்ைவற்கைப் பயன்
படுத்திைொல், மொ ொந் எரிதபொருளுக்ைொை தசைவு மட்டும்
இங்கு சசர்க்ைப்பட
சவண்டும். வொைை பரொமரிப்பு தசைவுைள் சசர்க்ைப்படக் கூடொது

9.3

நீங்ைள் வழக்ைமொை பணியிடத்திற்கு வரும் அகைத்து சபொக்குவரத்து முகைைள் மற்றும்
தூரம் (கிட்டிய கிசைொ மீற்ைரில்)
குறிப்பு: தூரம் ஒரு முகையில் இருந்து மட்டுசம குறிப்பிடப்பட சவண்டும். அ ொவது,
சவகைக்கு வருவ ற்கு மட்டும்
இ ன் கீழ், பணியிடத்க
அகடவ ற்குப் பயன்படுத் ப்படும் சபொக்குவரத்து
ஊடைங்ைளின் பட்டியல் வழங்ைப்பட்டுள்ளதுடன் ஒவ்தவொரு சபொக்குவரத்து
ஊடைத்தின் மூைம் பயைம் தசய் தூரத்க (கிசைொமீட்டரில்) பதிவு தசய்ய முடியும்.
அ ன்படி, அண்ைளவொை நீங்ைள் ஒவ்தவொரு சபொக்குவரத்து ஊடைத்க யும்
பயன்படுத்தும் தூரத்க குறிப்ப ற்கு தவற்றுக் கூடுைள் ரப்பட்டுள்ளதுடன், அந்
தவற்றுக் கூடுைளில் சபொக்குவரத்து ஊடைத்திற்கு அகமவொை
ற்சபொதும் 0
த ன்படுவக திகர உங்ைளுக்குக் ைொட்டும்.
நீங்ைள் தசய்ய சவண்டியது, நீங்ைள் சவகைக்கு வருவ ற்ைொை பயன்படுத்தும்
ஊடைத்திற்கு எதிசரயுள்ள கூட்டினுள் ஒவ்தவொரு ஊடைத்க யும் பயன்படுத்தி,
வருகை ரும் தூரத்திகை அ ற்கு எதிரிலுள்ள தவற்றுக் கூட்டில் கிட்டிய கிசைொ
மீட்டரில் பதிவு தசய்வ ொகும்.
நீங்ைள் அலுவைைத்திற்கு வருவ ற்கு ஏ ொவது சபொக்குவரத்து ஊடைத்க பயன்படுத்தி,
1/2 கிமீ மு ல் 1 கிமீ வகர. 1½ தூரம் பயணித் ொல், 1 இகைப் பதிை
1/2 கிமீக்கு குகைவொை இருந் ொல், 0 இகைப் பதிை. அ ொவது திகரயில் த ன்படும் 0 ஐ
மொற்ைசவண்டிய அவசியமில்கை.
இங்சை நீங்ைள் பயன்படுத்தும் அகைத்து சபொக்குவரத்து ஊடைங்ைளுக்கும் அகமவொைத்
தூரத்க
பதி ல் சவண்டும். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 1-10
வகரயொை
ஊடைங்ைகளத் விர சவறு ஏச னும் ஊடைம் பயன்படுத் ப்பட்டொல், அ ன் தபயகர
“சவறு” என்ப ன் கீழ் சரியொைக் குறிப்பிட்டு அ ற்ைொை தூரத்க கிசைொமீட்டரில்
பதிை.
இறுதியொை தமொத் தூரத்துடன் ஒப்பிடும் சபொது சமசை குறிப்பிட்டுள்ள தூரங்ைளின்
கூட்டுத்த ொகை ன்னிச்கசயொக்ைக் ைொட்டப்படும். இந் கூட்டுத்த ொகை உங்ைள் வீடு/

ங்குமிடத்திலிருந்து
உங்ைள் அலுவைைத்திற்ைொை தூரத்துடன் தபொருந் வில்கை
என்ைொல், ஒவ்தவொரு சபொக்குவரத்து முகைக்கும் நீங்ைள் பதிவு தசய்துள்ள தூரத்க
இருமுகை சரிபொர்க்ைவும்.
சிை உத்திசயொைத் ர்ைள் சவகைக்குச் தசல்ைவும் வரவும் பயன்படுத்தும் சபொக்குவரத்து
முகை சவறுபடைொம். இருப்பினும், இந் சூழ்நிகைைள் அகைத்க யும் ைைக்கில்
எடுத்துக்தைொள்ள முடியொது என்ப ொல், ைொகையில் அலுவைைத்திற்குச் தசல்வ ற்குப்
பயன்படுத் ப்படும் சபொக்குவரத்து முகை த ொடர்பொை தூரத்க மட்டும் குறிப்பிடுவது
தபொருத் மொை ொகும்.
அலுவைைக்
ைடகமப் சபொக்குவரத்து வசதிைள்/ உத்திசயொைபூர்வ
வொைைங்ைள்
கவத்திருக்கும் அதிைொரிைள் சிைர் அத் கைய வசதிைகளப் தபைொமல் பணிக்குச்
தசல்வ ற்குத் ங்ைள் னிப்பட்ட வொைைம் அல்ைது பிை சபொக்குவரத்து முகைகயப்
பயன்படுத்திைொல், அவ்வொைொை சந் ர்ப்பங்ைளில் உண்கமயில் பயன்படுத்திய
சபொக்குவரத்து முகை/ ஊடைம் த ொடர்பொை தூரத்க எழுதுங்ைள்..
உ ொ - ைது வீட்டிலிருந்து அருகிலுள்ள ரயில் நிகையத்திற்கு சுமொர் 100 மீட்டர் நடந்து
தசல்லும் ஒரு அதிைொரி, அங்கிருந்து 21 கிசைொமீட்டர்
த ொகைவில் சசகவ
நிகையத்திற்கு அருகிலுள்ள ரயில் நிகையத்திற்கு ரயிலில் தசன்று பின்ைர் சுமொர் 11
கி.மீ சபரூந்தில் சவகைக்கு வந் ொல்,
1. පයින් /நடந்து /On foot

0

2. බසය /பஸ்;/ Bus

1 1

3. දුම්රිය /புகையிர ம்;/ Train

2 5

4. නිල රථය /உத்திசயொைபூர்வ வொைைம்;/ Assigned Official Vehicle
5. කාර්යාලීය රාජකාරී ප්රවාහන පහසුකම් (කයාායම්)

அலுவைைப் சபொக்குவரத்து வசதிைள்;/ Official Group Transport Facilities
6. පපෞද්ගලික ප ෝටර් රථය / னியொர்சமொட்டொர் ைொர்;/ Private Motor

Vehicle
7. පපෞද්ගලික කාර්යාලයීය ප්රවාහන පසේවා

னியொர் அலுவைைப் சபொக்குவரத்து சசகவ/ Staff Service
8. කුලී රථ /(වැනි රීලලර්්්,රථ කැක)வொைைம்

(தைப் வொைைம், முச்சக்ைர வண்டிசபொன்ை)/ Taxi (Cabs, Three Wheeler etc.)
9. යතුරු පැදිය /சமொட்டொர் கசக்கிள்/ Motor Cycle
10. පාපැදිය /துவிச்சக்ைர வண்டி/ Foot Bicycle
11. පවන් /(කරන්න සහහන්)ஏகைய (குறிப்பிடவும்)/ Other (Specify)

……………………………………………………………………………………………………….
12. මුළු දුර/ தமொத் தூரம்/ Total distance

……………………………………………………………………………………………………….

3 6

இந் த் ைவகைச் சரியொை உள்ளிட்ட பிைகு, பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள ‘சசமி’ (Save)தபொத் ொகைக்
கிளிக் தசய்யவும். அகைத்து ைவல்ைளும் சரியொை உள்ளிடப்பட்டுள்ள ொ என்பக உறுதிதசய்
பிைகு, திகரயின் சமற்புைத்தில் உள்ள 'அடுத்து தசல்ைவும்' ( Go to next) தபொத் ொகைக் கிளிக்
தசய்யவும். அ ன்சபொது அடுத்
பகுதிக்குச் தசல்ைொமல் நீங்ைள் அச
பக்ைத்தில்
த ொடர்ந்திருந் ொல், அ ற்குக் ைொரைம் நீங்ைள் ைவல்ைகள முழுகமயொைப் பதிவு தசய்யொகம
அல்ைது நீங்ைள் பயன்படுத் ொ சபொக்குவரத்து ஊடைதமொன்றிற்கு அகமவொை தூரம் “0” எைக்
குறிப்பிடப்படொகமயொை இருக்ைைொம். அவ்வொைொை சந் ர்ப்பத்தில் பயன்படுத் ப்படொ சைை
சபொக்குவரத்து ஊடைங்ைளுக்ைொைவும் தூரம் 0 எைப் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள ொ என்பக
உறுதிப்படுத்திக் தைொள்ை.

பகுதி
9 ஐ தவற்றிைரமொை முடித் பிைகு, விைொக்தைொத்தின்
பகுதி 10 க்கு நீங்ைள்
அனுப்பப்படுவீர்ைள், இது உங்ைள் ைவல் த ொழில்நுட்ப அறிவு பற்றிய ைவல்ைகள
சசைரிப்பதுடன் பகுதி 11 நீங்ைள் அவதிப்படும் த ொற்ைொ சநொய்ைள் த ொடர்பிைொை
ைவல்ைகளச் சசைரிக்கும் .

பகுதி 10 - ைவல் த ொடர்பொடல் பற்றி அறிவு

இதில் 10.1 மு ல் 10.9 வகர 09 விைொக்ைள் உள்ளை, ஆைொல் உங்ைளுக்கு மு லில் 10.1 விைொ
மட்டுசம திகரயில் த ன்படும். அந் சைள்விக்கு நீங்ைள் அளித் பதில்ைளுக்கு ஏற்ப நீங்ைள்
பதிைளிக்ை சவண்டிய அடுத் டுத் சைள்விைள் மட்டுசம திகரயில் ைொண்பிக்ைப்படும்.

10. ைவல் த ொடர்பொடல் பற்றி அறிவு
10.1

ைணினி (தடஸ்க்டொப், சைப்டொப், சநொட்புக், சடப்தைட்) அல்ைது சூட்டிகைப்
சபசிகயப் (ஸ்மொர்ட்சபொன்) பயன்படுத்தி ைணினிகயப் பயன்படுத்தி தசய்யக் கூடிய
ஏ ொத ொரு சவகைகய தசய்ய முடியுமொ?
ைணினிகய (சைப்டொப், தடஸ்க்டொப், சநொட்புக் அல்ைது சடப்தைட்) பயன்படுத்தி
நீங்ைள் எந் ப் பணிகயயும் (குகைந் பட்சம் ைணினி விகளயொட்டு) தசய்ய
முடியுமொைொல், குறியீடு 1 இகையும் இல்கைதயனில் குறியீடு 2 இகையும் குறிக்ைவும்.
அல்ைது சூட்டிகைப் சபசிகயப் (ஸ்மொர்ட்ஃசபொகைப்) பயன்படுத்தி ைணினிகயப்
பயன்படுத்தி தசய்யக் கூடிய ஏ ொத ொரு
சவகைகயகய தசய்ய முடியுமொைொல்,
அ கையும் ைணினி திைன்ைகளக் தைொண்டிருப்ப ொைக் ைருத்தில் தைொள்ளுங்ைள்.
இந் க் சைள்விக்கு நீங்ைள் ஆம் என்று பதிைளித் ொல், 10.2 மற்றும் 10.1 சைள்விைகளத்
திகரயில் ைொண்பீர்ைள்.
உங்ைளொல் ைணினிகயப் பயன்படுத் முடியொவிட்டொல், இல்கை என்று பதிைளித் ொல்,
நீங்ைள் விைொ இைக்ைம் 11க்கு திகசப்படுத் ப்படுவீர்ைள் .

10.2

நீங்ைள் வழகமயொை ைடகமைளுக்கு ைணினிகயப் பயன்படுத்துகிறீர்ைளொ?
உங்ைள் ைணினி (தடஸ்க்டொப், சைப்டொப், சநொட்புக், சடப்தைட்) அல்ைது சூட்டிகைப்
சபசிகயப் பயன்படுத்தி ஏ ொவது சவகைைகளச் தசய்ய முடிந் ொல் மட்டுசம,
சொ ொரை பணிைளுக்கு ைணினிகயப் பயன்படுத்துகிறீர்ைளொ என்று சைட்ைப்படும்.
நீங்ைள் வழகமயொை சவகைக்ைொை ைணினிகயப் பயன்படுத்துகிறீர்ைள் என்ைொல் ஆம்
என்ப ற்ைொை குறியீடு 1 இகையும், இல்கை என்ைொல் குறியீடு 2 இகையும் பதியுங்ைள்.
மொ த்திற்கு குகைந் பட்சம் இரண்டு முகையொவது ைணினிகய சவகைக்குப்
பயன்படுத்திைொல் மட்டுசம குறியீடு 1 ஐக் குறிக்ைவும்.

10.1

உங்ைளிடம் இகைய வசதி உள்ள ொ?
நீங்ைள் தபொதுவொை இகையத்க பயன்படுத்திைொல், குறியீடு 1 இகையும், இல்கை
என்ைொல் குறியீடு 2 இகையும் பதியுங்ைள்.
ைடகமக்ைொை அல்ைது
னிப்பட்ட ைொரைங்ைளுக்ைொை நீங்ைள் இகையத்க ப்
பயன்படுத் ைொம். அவ்வசை இது அலுவைைத்தில் அல்ைது சவறு எங்கும்
நகடதபைைொம். . நீங்ைள் எந் சநொக்ைத்திற்ைொை இகையத்க ப் பயன்படுத்துகிறீர்ைள்
என்பக க் ைண்டறிவச இ ன் சநொக்ைமொகும்.

நீங்ைள் இகைத்க ப் பயன்படுத்துவ ொயின் (அ ொவது விைொ இைக்ைம் 10.3 இற்கு ஆம் எைப்
பதிைளித்திருந் ொல்) மட்டும் நீங்ைள் விைொ இைக்ைம் 10.4 த ொடக்ைம் 10.9 வகர பதிைளிக்ை
சவண்டும்.

10.1

நீங்ைள்
இகையத்க ப்
அகடயொளமிடுை.)

பயன்படுத்துவது

(உரிய

சைை

விகடைகளயும்

நீங்ைள் இகையத்க ப் பயன்படுத்துவ ொயின் எங்கிருந்து பயன்படுத்துகின்றீர்ைள்
என்பது த ொடர்பொை ைவல்ைள் இ ன் மூைம் எதிர்பொக்ைப்படும். இகையத்க
அணுை நீங்ைள் பயன்படுத்தும் ஒவ்தவொரு இடத்திற்குமுரிய
தபொருத் மொை
குறியீட்கடப் பதியவும். அ ொவது ஒன்றுக்கும் சமற்பட்ட குறியீட்கடப் இந் ப்
விைொவிற்கு விகடயொைக் குறிக்ைைொம்.
10.1

10.6

இகையத்க
அணுை நீங்ைள் எக ப் பயன்படுத்துகிறீர்ைள் (உரிய அகைத்து
விகடைகளயும் பதிை)
இந் க் சைள்வியொைது இகையத்க அணுை நீங்ைள் பயன்படுத்தும் சொ ைங்ைகளப்
பற்றிய ைவகைப் தபறுவக சநொக்ைமொைக் தைொண்டுள்ளது. இகையத்க அணுை
நீங்ைள் பயன்படுத்தும் ஒவ்தவொரு சொ ைத்திற்கும் உரிய குறியீடுைகளக் குறிக்ைவும்.
நீங்ைள் பயன்படுத்தும் சொ ைம் இங்சை பட்டியலிடப்படவில்கை என்ைொல், குறியீடு 1
இகைத் ச ர்ந்த டுக்ைவும். நீங்ைள் பயன்படுத்தும் சொ ைத்க க் குறிப்ப ற்கு ஒரு
தவற்றுக் கூடு கீசழ ச ொன்றும். நீங்ைள் பயன்படுத்தும் சொ ைம் வழங்ைப்பட்ட
சொ ைத்துடன் தபொருந் வில்கை என்ைொல், அந் தவற்றுக் கூட்டில் த ொடர்புகடய
சொ ைத்க த ளிவொை குறிப்பிடவும் .
ைவல் த ொடர்பொடலுக்கு மின்ைஞ்சகைப் பயன்படுத்துகிறீர்ைளொ?
ைவகைப் பரிமொறிக்தைொள்ள நீங்ைள் தபொதுவொை மின்ைஞ்சகைப் பயன்படுத்திைொல்,

10.2

10.2

10.9

ஆம் என்ப ற்கு குறியீடு 1 இகையும் இல்கை என்ப ற்கு குறியீடு 2 இகையும் பதிை.
ைடகம அல்ைது னிப்பட்ட சநொக்ைங்ைளுக்ைொை மின்ைஞ்சகைப் பயன்படுத்திைொலும்
குறியீடு 1ஐ இங்சை குறிக்ை சவண்டும்.
நீங்ைள் பயன்படுத்தும் மின்ைஞ்சல் முைவரி
நீங்ைள் பயன்படுத்தும் மின்ைஞ்சல் முைவரிகய இங்சை உள்ளிடவும். உங்ைளிடம்
உத்திசயொைபூர்வ மின்ைஞ்சல் முைவரி / னிப்பட்ட மின்ைஞ்சல் முைவரி ஆகிய
இரண்டும் இருப்பின் நீங்ைள் அதிைமொைப் பயன்படுத்தும் மின்ைஞ்சல் முைவரிகய
இங்சை குறிப்பிடவும்.
நீங்ைள் மின்ைஞ்சகைப் எ ற்ைொைப் பயன்படுத்துகிறீர்ைள்
நீங்ைள் மின்ைஞ்சகை, ைடகம சநொக்ைங்ைளுக்ைொை மட்டும் பயன்படுத்திைொல் 1ஐயும்,
னிப்பட்ட சநொக்ைங்ைளுக்ைொை மட்டும் பயன்படுத்திைொல் 2 ஐயும் ைடகம மற்றும்
னிப்பட்ட சநொக்ைங்ைளுக்ைொை பயன்படுத்திைொல் 1ஐயும் குறிக்ைவும்.
ைவல்ைளுக்கு சமூை வகைத் ளங்ைகளப் பயன்படுத்துகிறீர்ைளொ?
இந் விைொவின் சநொக்ைம், நீங்ைள் ைவல்ைளுக்கு சமூை வகைத் ளங்ைகளப் (Social
Media) பயன்படுத்துகிறீர்ைளொ என்பக க் ைண்டறிவ ொகும்.
சமூை வகைத் ளங்ைள் என்பது ஒரு ைணினியின் ைட்டுப்பொட்டுடன் சநரடியொை
இகைக்ைப்பட்ட வகைப்பின்ைல் ஆகும், அங்கு னிநபர்ைள்/ நிறுவைங்ைள்/ சங்ைங்ைள்
ஒரு குறிப்பிட்ட இகைய ளத்தில் ங்ைள் தசொந் ைைக்குைகள அகமத்து அவற்றின்
மூைம் ைவல்ைகளப் பரிமொறிக் தைொள்கின்ைை. சமூை வகைப்பின்ைல் ளங்ைளுக்ைொை
சிை எடுத்துக்ைொட்டுைள் இங்சை ரப்பட்டுள்ளை. : Facebook, Tik Tok, Twitter, Reddit, Wechat,
Tumblr, Instagram, Viber, Twitter, Snapchat, Linkedln, Flickr, You Tube
ைவல்ைளுக்கு இது சபொன்ை சமூை வகை ளம்/ இகைய ளத்க
நீங்ைள்
பயன்படுத்திைொல், ஆம் என்ப ற்கு குறியீடு 1 இகையும் இல்கை என்ப ற்கு குறியீடு 2
இகையும் பதிை.

உங்ைளின் ைவல் த ொழில்நுட்ப அறிவு பற்றிய விைொக்ைளுக்கு விகடயளித் பிைகு, அச
பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள பிரிவு 11 க்கு நீங்ைள் அனுப்பப்படுவீர்ைள், இது நீங்ைள் த ொற்ைொ
சநொய்ைளொல் பொதிக்ைப்பட்டுள்ளீர்ைளொ என்பது த ொடர்பொை விைொக்ைகளக் தைொண்டிருக்கும்.

பகுதி 11 – ஏகன

ைவல்ைள்

11

உங்ைளிடம் ற்சபொது பின்வரும் த ொற்ைொ சநொய்/சநொய்ைள் ஏச னும் உள்ள ொ? (உரிய
அகைத்து விகடைகளயும் அகடயொளமிடுை.)
இங்கு
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
த ொற்ைொ
சநொய்
/
சநொய்ைளொல்
நீங்ைள்
பொதிக்ைப்பட்டிருந் ொல், நீங்ைள் பொதிக்ைப்பட்டுள்ள சநொய்க்கு முன்ைொல் உள்ள கூட்டில் ්
‘√’් அகடயொளமிடுை. அ ன்சபொது கூட்டில் அகடயொளம் ‘√’பதியப்படும். (இங்கு

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட சநொய்ைளொல் நீங்ைள் பொதிக்ைப்பட்டிருந் ொல்,
உரிய அகைத்து விகடைகளயும் அகடயொளமிடுை.)
கீசழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள எந்தவொரு த ொற்ைொ
சநொயிைொலும் நீங்ைள் பொதிக்ைப்
படவில்கை என்ைொல், கீசழ உள்ள கூட்டிகை தவறுகமயொை விடவும்.
இந் த் ைவகைச் சரியொை உள்ளிட்ட பிைகு, பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள ‘சசமி’ (Save) தபொத் ொகைக்
கிளிக் தசய்யவும். அகைத்து ைவல்ைளும் சரியொை உள்ளிடப்பட்டுள்ள ொ என்பக உறுதி தசய்
பிைகு, திகரயின் சமற்புைத்தில் உள்ள 'அடுத்து தசல்ைவும்' ( Go to next) தபொத் ொகைக் கிளிக்
தசய்யவும்
பகுதி 11ஐ தவற்றிைரமொை முடித் வுடன், உங்ைள் ரவு சசைரிப்பு நிகைவகடவதுடன் நீங்ைள்
பகுதி 12 இன் கீழ் பதிந் ைவல்ைகள உறுதிப்படுத்தும் பக்ைத்திற்கு திருப்பி விடப்படுவீர்ைள்.

பகுதி 12 – ைவல்ைகள உறுதிப்படுத் ல்

12. சமசை உள்ள
ைவல்ைள் உண்கமயொைதும் மற்றும் சரியொைதுதமை நொன்
உறுதியளிக்கிசைன்.
இங்கு வழங்ைப்பட்ட அகைத்து ைவல்ைளும் சரியொை ொ எை சரிபொர்த்து, அகைத்து
ைவல்ைளும் சரியொைகவ என்பக உறுதி தசய் பிைகு, 12.1 மற்றும் 12.2 இற்குச்தசைை.
12.1
பதிைளித் வரின் தபயர்
உங்ைள் தபயர் இங்கு ொைொைசவ திகரயில் ச ொன்றும்.
12.2
திைதி
நீங்ைள் ைவல்ைகளப் பதிந்து நிகைவுதசய்
ைகடசித் திைதி இங்கு
ொைொைசவ
திகரயில் ச ொன்றும்.
நீங்ைள் வழங்கும் ைவலின் துல்லியத்க சரிபொர்ப்ப ற்ைொை ஏற்பொடுைள் இங்சை உள்ளை.
அ ற்ைொை , இந் ப் பக்ைத்தின் கீசழ உள்ள தபொத் ொகைக் கிளிக் தசய்யவும்.

அ ன் சபொது கீசழ உள்ளக ப் சபொன்ை ஒரு திகரகய நீங்ைள் ைொண்பீர்ைள்.

அந் திகரயில் உங்ைள் தபயர், சசகவ இைக்ைம் (EMP. No) மற்றும் த ொடர்பு இைக்ைம் என்பை
திகரயில்த ரியும். நீங்ைள்
ைவல்ைகளப் பூரைப்படுத்தியகமகய உறுதிப்படுத்துவ ற்கு
அகமவொை ைடி த்க PDF சைொகவ வடிவில் பதிவிைக்ைம் தசய்வ ற்கு இ ன்கீழ் உங்ைளுக்கு
வசதிைள் ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளை. இ ற்ைொை இந் ப் பக்ைத்தில் கீழுள்ள தபொத் ொகை
அழுத் வும்.

நீங்ைள் ரவிைக்ைம் தசய் க உறுதிப்படுத்துவ ற்ைொை படிவத்தின் வன்பிரதி/ தமன்பிரதி
நைதைொன்கை உங்ைள் பிரிவுத் கைவருக்குக் கிகடக்ைச் தசய்யவும்.
பிரிவின் அகைத்து உத்திசயொைத் ர்ைளும் த ொகைமதிப்பில் பங்சைற்ைக உறுதிப்படுத்தும்
இந் த் த ொடர்பு இைக்ைம் அடங்கிய அறிக்கைகய பிரிவுத் கைவர்ைள் வழங்ை சவண்டும்,
சமலும் நீங்ைள் ைவல் அளித்துள்ளீர்ைள் என்பக நிரூபிக்ை இந் த ொடர்பு இைக்ைத்க உங்ைள்
பிரிவுத் கைவரிடம் வழங்குவது ைட்டொயமொகும்.
இந் த் ரவு சசைரிப்பு த ொடர்பொை உங்ைள் ைவகை வழங்கும் உங்ைள் பணிகய த ொடர்பு
இைக்ைத்துடன் த ொடர்புகடய பக்ைத்தின் கீழ் புைத்தில் உள்ள தபொத் ொகைக் கிளிக் தசய்வ ன்
மூைம் நிகைவு தசய்யுங்ைள்.

