
அறிவித்தல் 
 

ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தின் கைனி மென்ம ொருள் அ ிவிருத்தி 
உத்தியயொகத்தர்  (JAVA/ ANGULAR)  தவிக்கு  ஒப் ந்த அடிப் ணையில் 

ஆட்யேர்ப்புச் மேய்தல்  

 

ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தின், ஒப் ந்த அடிப் ணையிலொன கைனி 
மென்ம ொருள் அ ிவிருத்தி உத்தியயொகத்தர் (Java/ Angular)  தவிக்கு  கீயே 

தரப் ட்டுள்ள தணகணெகணளக் மகொண்டிருக்கும் ம ொருத்தெொன தகுதியுள்ள 

இலங்ணகப்  ிரணேகளிைெிருந்து விண்ைப் ங்கள் யகொரப் டுகின்றன. 

 

1. ஆட்யேர்ப்பு முணற. 

 ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தொல் நைொத்தப் டும் நுண்ைறிவு ெதிப் டீு ெற்றும்   

மதொேில்த்தணகணெ யதர்வு ஆகியவற்றில் ம ற்றுக்மகொள்ளும் ம று ய றுகளின் 

அடிப் ணையியலயய ஆட்யேர்ப்புச் மேய்யப் டும். 

2. யதணவயொன தணகணெகள்: 

(I)  கல்வித் தணகணெகள்  

(1)  ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் ஆணைக்குழுவினொல் அங்கீகரிக்கப் ட்ை 

 ல்கணலக்கேகமெொன்றிலிருந்தொன  அல்லது  ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் 

ஆணைக்குழுவினொல் ஏற்றுக்மகொள்ளப் ட்ை  ட்ைம் வேங்கும் நிறுவனம்  

ஒன்றிலிருந்து ம ற்றுக்மகொண்ை கைனி விஞ்ஞொன / தகவல் மதொேில் 

நுட் ப்  ட்ைம்.  

அல்லது 

(2) (i)  ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் ஆணைக்குழுவினொல் அங்கீகரிக்கப் ட்ை 

 ல்கணலக்கேகமெொன்றிலிருந்தொன  அல்லது  ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் 

ஆணைக்குழுவினொல் ஏற்றுக்மகொள்ளப் ட்ை  ட்ைம் வேங்கும் நிறுவனம்  

ஒன்றிலிருந்து ம ற்றுக்மகொண்ை கைனி விஞ்ஞொனத்ணத / தகவல் மதொேில் 

நுட் த்ணத ஓர்  ொைெொகக் மகொண்ை  ட்ைம். (முழுணெயொன  ட்ைத்தில் 

குணறந்தது 1/3 கைனி விஞ்ஞொனம் / தகவல் மதொேில் நுட் ெொக இருத்தல் 

யவண்டும்). 

அத்துைன் 

(ii)  ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் ஆணைக்குழுவினொல் 

அங்கீகரிக்கப் ட்ை  ல்கணலக்கேகமெொன்றிலிருந்து  அல்லது 

 ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் ஆணைக் குழுவினொல் ஏற்றுக் மகொள்ளப் ட்ை 



 ட்ைம் வேங்கும் நிறுவனம்  ஒன்றிலிருந்து ம ற்றுக்மகொண்ை கைனி 
விஞ்ஞொன / தகவல் மதொேில் நுட் ப்  ொைத்தில் ம ற்ற  ட்ைப்  ின்கற்ணகப் 

 ட்ைம்.  

அல்லது 

(3) (i)  ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் ஆணைக்குழுவினொல் அங்கீகரிக்கப் ட்ை 

 ல்கணலக்கேகமெொன்றிலிருந்தொன  அல்லது  ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் 

ஆணைக்குழுவினொல் ஏற்றுக்மகொள்ளப் ட்ை  ட்ைம் வேங்கும் நிறுவனம்  

ஒன்றிலிருந்து ம ற்றுக்மகொண்ை  ட்ைம்.  

அத்துைன் 

(ii)  ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் ஆணைக்குழுவினொல் 

அங்கீகரிக்கப் ட்ை  ல்கணலக்கேக மெொன்றிலிருந்தொன  அல்லது 

 ல்கணலக்கேக ெொனியங்கள் ஆணைக்குழுவினொல் ஏற்றுக்மகொள்ளப் ட்ை 

 ட்ைம் வேங்கும் நிறுவனம்  ஒன்றிலிருந்து ம ற்றுக்மகொண்ை கைனி 
விஞ்ஞொன / தகவல் மதொேில் நுட் ப்  ொைத்தில் ம ற்ற  ட்ைப்  ின்கற்ணகப் 

 ட்ைம்.  

 

       (II)  கைனி மென்ம ொருள் அ ிவிருத்தித் துணறயில் மதொேில்ேொர் தணகணெகள்  

: 

கைினி மென்ம ொருள் யெம் ொட்டில் மதொேில்முணற தகுதிகளொக Java 

Enterprise Development, Java script, MS SQL, MYSQL ஆகியவற்றில்   யவணல 

மேய்யும் திறன் ெற்றும் அனு வத்ணதக் மகொண்டிருப் து வியேை மதொேில் 

ேொர் தணகணெயொகக் கருதப் டும்.  

 

       (III)  அனு வம். 

  தவிக்குத் மதொைர்புணைய துணறயில் குணறந்தது 01 வருை மதொேில் 

அனு வம். 

 

       (IV)  யதக ஆயரொக்கியம் :  

ஒவ்மவொரு விண்ைப் தொரியும், நொட்டின் எந்தப்  ொகத்திலும் 

யேணவயொற்றுவதற்கும், தனது கைணெணய ஆற்றுவதற்கும் திைெொன யதக 

ஆயரொக்கியத்ணதயும், ேிறந்த ெனநிணலயிணனயும் மகொண்டிருத்தல் 

யவண்டும். 

 

       (V) ஏணனய தணகணெகள் : 



 இலங்ணகப்  ிரணேயொக இருத்தல் யவண்டும். 

 நன்னைத்ணதயுள்ளவரொக இருத்தல் யவண்டும். 

 இப் தவிக்குரிய ஆட்யேர்ப் ிற்கொன ஒவ்மவொரு விையம் மதொைர் ிலொன 

தணகணெகள் விண்ைப் ங்கள் யகொரப் டுவதொக அறிவித்தலில் 

குறிப் ிைப் ட்ை திகதியன்று பூர்த்தி மேய்யப் ட்டிருத்தல் யவண்டும் 

 

3. மதொேில் ெற்றும் யேணவ  ற்றிய ம ொதுவொன நியதிகளும் நி ந்தணனகளும் : 

    ஒரு வருை ஒப் ந்த அடிப் ணையில் ஆட்யேர்ப்புச் மேய்யப் டும். 

 

4. வயமதல்ணல. 

விண்ைப்  முடிவு திகதியன்று 25 வயதுக்கு குணறயொெலும் 40 வயதுக்கு 

யெற் ைொெலும் இருத்தல் யவண்டும். 

 

5. ெொதொந்தக் மகொடுப் னவு.-  

ெொதொந்தப்  டியொக  ரூ ொ 60,000/= வேங்கப் டும்  அத்துைன் ம ொது யேணவ 

வருங்கொல ணவப்பு நிதியத்திற்கு  ங்களிப்புச் மேய்தல் யவண்டும். 

 

 

 

06. கட்ைணெக்கப் ட்ை யநர்முகப்  ரீட்ணேக்கொன புள்ளி வேங்கல்த் திட்ைம் கீயே 

தரப் ட்டுள்ளது: 

புள்ளிகள் வேங்கப் டும்  ிரதொன துணறகள் 
அதிக ட்ேப் 

புள்ளிகள் 

யதர்வுக்கொன 

குணறந்த 

 ட்ேப் 

புள்ளிகள் 

 கல்வித் தணகணெகள் 

(  ட்ைப் ின் கற்ணகப்  ட்ைம் - 10,   ட்ைப் ின் 

கற்ணகப்  ட்ை டிப்யளொெொ - 05, மென் ம ொருள் 

அ ிவிருத்தியில் மதொேில் முணறச் ேொன்றிதழ்- 02) 

10 

ம ொருத்தெற்றது   தவியில் இத் துணற மதொைர் ிலொன அனு வம்  

Java அல்லது  Angular2 இல் மென்ம ொறியியல் 

i. 01 வருை அனு வம் – 02 புள்ளிகள் 

ii.  1- 2 வருை அனு வம் – 05 புள்ளிகள் 

iii. 2- 3 வருை அனு வம் – 07 புள்ளிகள் 

10 



iv. 3 வருைத்திற்கும் யெலொன அனு வம் – 10 புள்ளிகள் 

கட்ைணெக்கப் ட்ை யநர்முகப்  ரீட்ணே  

(ஒவ்மவொரு விையம் மதொைர் ிலும் 05 யகள்விகள் 

யகட்கப் டும். ேரியொன ஒவ்மவொரு  தில்களுக்கும் 5 

புள்ளிகள் வேங்கப் டும்.) 

i. மென்ம ொருள் அ ிவிருத்திக் யகொட் ொடு. 

ii. SOA யகொட் ொடு 

iii. தரவுத்தள முகொணெத்துவத் மதொகுதி  (Relational and 

non-Relational Data Base Management System) 

iv. Java நிகழ்ேித்திட்ைம் ெற்றும் வடிவணெப்பு 

v. Angular2Front-End இல் அ ிவிருத்தி திறன்கள். 

25 

யநர்முகப்  ரீட்ணேயில் மேயலொற்றல் 05 

மெொத்தம் 50 

கட்ைணெக்கப் ட்ை யநர்முகப்  ரீட்ணேயில் விண்ைப் தொரர்களுக்கு தகவல் 

மதொேில்நுட் ம் ெற்றும் மதொகுதி அ ிவிருத்தி மதொைர் ில் ஒரு யகள்விக்மகொத்து 

வேங்கப் டும். 

 

6.1 விண்ைப் தொரியொல் கட்ைணெக்கப் ட்ை யநர்முகப்  ரீட்ணேயில் நுண்ைறிவு 

ெதிப் ிட்டிற்கு ம ற்றுக் மகொள்ளும் உச்ேப்புள்ளி ஒழுங்கிற்யகற்  கொைப் டும் 

மவற்றிைத்தின் மூன்று ெைங்கொயனொர் மதொேில் முணறப்  ரீட்ணேக்கு 

அணேக்கப் டுவர். 

 

 மதொேில்ேொர் தணகணெப்  ரீட்ணே :   

புள்ளிகள் வேங்கப் டும்  ிரதொன துணறகள் 
அதிக ட்ேப் 

புள்ளிகள் 

யதர்வுக்கொன 

குணறந்த 

 ட்ேப் 

புள்ளிகள் 

a) மென் ம ொருள் அ ிவிருத்தியில் யதர்ச்ேி 
b) SOA யகொட் ொட்டில் யதர்ச்ேி. 
c. தரவுத்தள முகொணெத்துவத் மதொகுதி  

அ ிவிருத்தியில் யதர்ச்ேி (Relational and non-

Relational Data Base Management System) 

d. Java நிகழ்ேித்திட்ைம் ெற்றும் 

வடிவணெப் ில் யதர்ச்ேி 
e. Angular2 Front-End இணன அ ிவிருத்தி 

திறன்களில் யதர்ச்ேி. 

20         10 



மென்ம ொருள் தர உறுதிப் ொட்டில் யதர்ச்ேி 05 2.5 

மெொத்தப் புள்ளிகள் 25 12.5 

 

நுண்ைறிவு ெதிப் டீு ெற்றும் மதொேில்நுட்  மதொேில்முணறப்  ரீட்ணே  

ஆகியவற்றிற்கு விண்ைப் தொரி ம ற்றுக் மகொள்ளும்  உச்ேப் புள்ளிகளின் 

ஒழுங்கிற்கணெயக்  கொைப் டும் மவற்றிைங்களுக்கு ஆட்யேர்ப்பு அதிகொரியொல் 

நியெனம் மேய்யப் டும். 

 

7. விண்ைப் தொரியின் அணையொளம் : 

ஒவ்மவொரு விையங்கணளயும் ேரியொக பூரைப் டுத்திய விண்ைப் தொரிகள் 

ெட்டுயெ கட்ைணெக்கப் ட்ை யநர்முகப்  ரீட்ணேக்கு அணேக்கப் டுவர். 

 

அணனத்துச் ேொன்றிதழ்கள் ெற்றும் ேொன்றுகளின் மூலப்  ிரதிகள் ெற்றும் 

அவற்றின் முணறயொகத் தயொரிக்கப் ட்ை அத்தொட்ேிப் டுத்தப் ட்ை  ிரதிகணள 

யநர்முகப்  ரீட்ணேயில் ேெர்ப் ித்தல் யவண்டும். 

யநர்முகப்  ரீட்ணேக்கு தெது ஆள் அணையொளத்ணத நிரூ ிக்க கீயே 

குறிப் ிைப் ட்ை ஆவைங்கள் ஏற்றுக் மகொள்ளப் டும். 

1. ஆட் திவுத் திணைக்களத்தினொல் வேங்கப் ட்ை யதேிய ஆள் அணையொள 

அட்ணை ;  

2. மேல்லு டியொகின்ற கைவுச்ேீட்டு . 

08. விண்ைப் ப் டிவத்ணத அனுப்பும் முணற : 

த ொலுணறயின் இைது க்க யெல் மூணலயில் “ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தின் 

ஒப் ந்த அடிப் ணையிலொன கைனி மென்ம ொருள் அ ிவிருத்தி உத்தியயொகத்தர் 

 தவிக்கொன  அட்யேர்ப்பு” எனத் மதளிவொகக் குறிப் ிட்டு, அத்த ொல் உணறயினுள் 

பூரைப் டுத்தப் ட்ை விண்ைப் ப் டிவெொனது  இைப் ட்டு 2020.09.15 ஆம் 

திகதியன்யறொ அல்லது அதற்கு முன்னயரொ  திவுத் த ொலில்  ின்வருகின்ற 

முகவரிக்கு அனுப் ப் டுதல் யவண்டும். அத்திகதியின்  ிற் ொடு ம றப் டும் 

விண்ைப் ங்கள் நிரொகரிக்கப் டும். 

 

 ைிப் ொளர் நொயகம். 

ஓய்வூதியத் திணைக்களம், 

ெொளிகொவத்ணத,மகொழும்பு 10. 

 

9.   தவறொன தகவல்கணளச் ேெர்ப் ித்தல்.-  

விண்ைப் ப் டிவத்தில் விண்ைப் தொரரொல் குறிப் ிைப் ட்ை ஏயதனும் தகவல் 

ம ொய்யொனணவ அல்லது தவறொனணவ என ஆட்யேர்ப் ிற்கு முன்னர் 



கண்டு ிடிக்கப் ட்ைொல், அவரது விண்ைப் தொரர் நிணல இரத்துச் மேய்யப் டும். 

ஆட்யேர்ப்புச் மேய்யப் ட்ைதன்  ின்னர் அத்தணகய  ிணேயொன அல்லது தவறொன 

தகவல் கண்டு ிடிக்கப் ட்ைொல் உரிய ேட்ை நணைமுணறகளுக்கு அணெவொக 

யேணவயிலிருந்து அவர் நீக்கப் டுவதற்கு நைவடிக்ணக எடுக்கப் டும். 

 

10. மவற்றிைங்கணள நிரப்புவதற்யகொ அல்லது ஒதுக்குவதற்யகொ ஓய்வூதியத் 

திணைக்களத்திற்யக உரிணெ உள்ளது. 

 
 

...................................................... 

ஓய்வூதியப்  ைிப் ொளர் நொயகம். 

ஓய்வூதியத் திணைக்களம், 

ெொளிகொவத்ணத, 

மகொழும்பு 10. 

ெொதிரி விண்ைப் ப்  டிவம் 

ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தின் கைனி மென்ம ொருள் அ ிவிருத்தி 
உத்தியயொகத்தர்  தவிக்கு  ஒப் ந்த அடிப் ணையில் ஆட்யேர்ப்புச் மேய்தல்  

 
                              

                                                                                                                                                    
        

    (அலுவலகப்  ொவணனக்கு 

ெட்டும்) 

 

( ம ொருத்தெொன இலக்கத்ணதக் கூட்டினுள் இடுக. ேிங்களம்-2 / தெிழ்-3 )   

 
 

1. முழுப்ம யர் : 

 

2. நிரந்தர முகவரி : 

 

3.  ொல்  :  

 

4. குடியியல் நிணல :  

  

5.  I.  ிறந்த திகதி    II. வயது  : வருைம் .............  ெொதம்.............    திகதி 
.............   

 

6. யதேிய அணையொள அட்ணை இலக்கம்:  

 

7. மதொணலய ேி  இலக்கம்:  நிரந்தர:   ணகயைக்க: 

யநர்முகத் 

யதர்வுக்கொன 

மெொேி மூலம் 

 



 

ெின்னஞ்ேல் முகவரி: 

 

8. யகொரப் ட்ை விண்ைப் த்திற்கொன இலக்கம் 02 இன் கீழ் ம ற்றுள்ள 

ம ொருத்தெொன ஒவ்மவொரு தகணெகள் மதொைர் ிலொன தகவல்கள்: 

 

 தணகணெ    வேங்கிய நிறுவனம்    

வேங்கிய திகதி/கொலம் 

1. கல்வித்  தணகணெகள் 

       I …………………………..  ………………………..  …………………………... 

      II………………………….  ……………………….  …………………………... 

      III…………………………  ……………………….  …………………………... 

 2. மதொேில்ேொர் தணகணெகள் 

      I………………………….  ……………………..  ………………………... 

      II…………………………  ……………………..  ………………………... 

      III………………………..  …………………….  ………………………... 

3. அனு வம் 

      I………………………….  …………………….  ………………………... 

      II…………………………  …………………….  ………………………... 

      III………………………..  …………………….  ………………………... 

  4.ஆங்கில மெொேிப் புலணெ 

      I………………………….  …………………….  ………………………... 

      II…………………………  …………………….  ………………………... 

      III………………………..  …………………….  ………………………... 

9. விண்ைப் தொரியின் ேொன்றளிப்பு : 

 

இந்த விண்ைப் த்தில் என்னொல் வேங்கப் ட்டுள்ள தகவல்கள் அணனத்தும் 

எனது அறிவிற்கு எட்டியவணரயில் உண்ணெயொனணவயும், 

ேரியொனணவயுமென்று நொன் மவளிப் டுத்துகின்யறன் அத்துைன் யநர்கொைல் 

நைொத்துதல் ெற்றும் முடிவுகணள மவளியிடுதல் மதொைர் ொக ஓய்வூதியத் 

திணைக்களத்தினொல் விதிக்கப் ட்ை அணனத்து ஏற் ொடுகளுக்கும் நொன் 

உட் ட்டுயவன் என் ணதயும் நொன் முழுணெயொக அறியவன் என்று 

அத்தொட்ச்ேிப் டுத்துகியறன். 



 

-------------------------------------------- 

விண்ைப் தொரியின் ணகமயொப் ம். 

 திகதி :--------------. 


