தங்களால்

வழங்கப்படும்

அந்தரங்கமாக
வரி

தகவல்கள்

தபைப்படுவதுடன்

அைவிடுவதற்காகதவா

இலக்கம் (அலுவலக பாவனைக்கு மட்டும்)

அனவ

அல்லது

ஊழியர் தசமலாப நிதியசட்டத்தின் நியதிகள்
தபாருட்தடா பைன்டுத்தப்பட மாட்டாது.
ததாழில் தினைக்களம்

சவலை பேய்யும் மணித்தியாை அளவு மற்றும் ஊழியக் கிரயம் பதாைர்பிைான அளவடுீ 2022
பகுதி அ தகவலை அலையாளம் காணல்

ஊ.சே.நி.இை.:

1.

நிறுவனத்தின் பபயர் :…………………………….…………………………………………………………………

2.

முகவரி: …………

3.

3.1.பதாலைசபேி இை.:

…………………………………………….…………………………….…………………………
3.2.பதாலைநகல்இை.

:

3.3. மின்னஞ்ேல் முகவரி: …………………………………………………………………………………………………...
: ………………….………………………………….……

4.

நிர்வாக மாவட்ைம்

5.

பிரசதச்பேயைகப் பிரிவு

6.

நிறுவனம் தாபிக்கப்பட்ை வருைம்

7.

நிறுவனத்தினால் நைாத்தப்படும் வியாபாரத்தின் தன்லம

: …………………………………….……………………..
:

அலுவலக பாவனைக்கு
மட்டும்

……………………………………………………………………………………………
(நிறுவனத்தினால்
விபரிக்க)
8.

9.

இந்த நிறுவனத்தினால்

நிர்வகிக்கப்படும் கிலள நிறுவனங்கள் சவறு எங்காவது உள்ளனவா?

8.1 ஆம்

இல்லை

8.2

8.3 ஆம் எனின்,

(

நிறுவனத்தின் ேட்ைத் தன்லம தயவுபேய்து உரியதன்லமக்கு

எத்தலன?

√ இைவும்)

9.1 தனிவியாபாரம்

9.2

பங்குலைலம

9.3 அரே

9.4பபாறுப்பு

9.5

தைியார் நிறுவனம்

9.6 கூட்டுைவுச்

9.7
10.

அதிகளவு ஊழியர்கலளப் பயன்படுத்திச் பேய்யப்படும் உற்பத்தி/சேலவ அல்ைது பிரதான உற்பத்தி/சேலவலய சுருக்கமாக

வலரயறுத்த பபாதுக்கம்பனி

சவறு (தயவுபேய்துவிபரிக்கவும்)

(

01

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

02

கம்பைிகள் பதிவாளர் அலுவலகம்
முதலீட்டுச் ேலப (BOI)

உரியவிலைகள் அலனத்துற்கும் வட்ைமிடுக

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

மாநகரேலப/நகரேலப/பிரசதேேலப

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

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

உள்நாட்டு இனைவரித் தினைக்களம்

04
05

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

06

நிருமாணம் பயிற்ேி மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவனம் (ICTAD)
தவறு (தயவுதசய்து குைிப்பிடவும்)

03

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

வர்த்தக மற்றும் லகத்பதாழில்ேலப

ேங்கங்கள்

…………………………………….

இந்த நிறுவனம் கீ ழுள்ள எந்நிறுவனத்தின் கீ ழ் பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளதா?
பிரததச தசயலகப் பிரிவு

ோர்புத் துலை

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

………….…………………………….………….………. …..

1

07
08

)

பகுதி ஆ

11.

: சவலை வாய்ப்புத் தகவல்கள் (தயவுபேய்து

கீ சழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள அைிவுறுத்தல்கலளப் பின்பற்ைவும்

பதாழில் வாய்ப்பு வலகயினால் வயது மற்றும் பால்

)

(தயவு பேய்து பதாழிைில் உள்ள அலனத்து ஆட்கலளயும் கருதவும்))
வயது வனக (வருடங்கள்)
பமாத்தம்

ததாழில் வாய்ப்பு அந்தஸ்து

18

(18-24)

கீ ழ்

ஆண்

பபண்

ஆண்

(25-60)

பபண்

ஆண்

60 மற்றும் சமல்
பபண்

ஆண்

பபண்

ஆண்

பபண்

1. முழுசநர ஊழியர்களின் எண்ணிக்லக
2. பகுதிசநர

ஊழியர்களின் எண்ணிக்லக

3.பதாழில் தருநர்கள்/தசயற்பாட்டிலுள்ள
பங்கு தாரர்களின் எண்ைிக்னக

4. ேம்பளம் பபைாதுசேலவ

வழங்கும்

குடும்ப அங்கத்தவர்களின் எண்ைிக்னக

5.பமாத்தம்
ஊழியர்களின் வலக (முழுசநர மற்றும் பகுதிசநர ஊழியர்கலள மட்டும் கருதவும்)

2

6. நிரந்தர

ஊழியர்கள்

7.தற்காைிக/அலமய ஊழியர்கள்
8. ஒப்பந்த

அடிப்பலை / நிலையான

காைஊழியர்கள்

9. கற்பவர்கள்/பயிலுநர்கள்
முழுதநர ஊழியர்கள்

வாரத்தில்
தசய்யும்

வழக்கமாக சவலை பேய்யும் மணித்தியாைங்கள் தவனல

தவனலயாட்கள்

உரித்துனடயவர்களாவர்

சமபளம்

வாரத்தில்

/

கூலிக்கு

வழக்கமாக

தகாடுப்பைவுக்கு

சவலை

வாரத்தில்
மாைாக

வழக்கமாக

வாரத்தில்

தவனலயாட்கள்

சவலை

குைிப்பிட்ை

இதற்காை

பேய்யும்

காை

மணித்தியாைங்களுக்கு

அளவிற்கு

பகாடுப்பனவு

தவனல

பதாழில்

/

தசயற்பாட்டிலுள்ள பங்கு தாரர்கள்

ஊதியம் பபைாது சேலவ வழங்கும்
அங்கத்தவர்களின் எண்ைிக்னக

பதாழில் தருநர்கள் மற்றும்

ஆற்ைலுடன் தசயற்படுகிைார்கள்.

பங்கு தாரர்கள் நிறுவை

தருநரினால்

ேராேரி

சவலை

வட்டிைிருந்து
ீ

அல்ைது

மணித்தியாைத்தின்

நிறுவனத்திற்குச் சேலவ பேய்தல்.

1/3

பவளியிைிருந்து

சநரம்

தற்காைிக ஊழியர்கள்

குைிப்பிட்ட
ஆட்கள்

ஊதியம்

பேன்று

பபைாது

சம்பள அடிப்பனடயில் தவனல தசய்யும்
ஆைால்

நிரந்தர

உள்ளர்க்கப்படாதவர்கள்.
ீ
அலமய ஊழியர்கள்

தவளியக
குறுகிய

தவனலயாட்கள்
காலத்திற்கு

தவனலயாட்கள்

விவகாரங்களில்

குடும்ப
உரிலமயாளரின்

உள்ள தவனலயாட்கள்.

தசய்யும்

தீர்மானிக்கப்படும்.
பதாழில் தருநர்கள்

நிறுவனத்தின் அலனத்து நிரந்தர பதவியைியிைரில்

பேய்யும்

மணித்தியாைங்கள் பதாழில் தருநரால் தீர்மானிக்கப்படும்.
தற்காைிக ஊழியர்கள்

நிரந்தர ஊழியர்கள்

மற்றும்

/

பதவியைியினுள்
பகுதிதநர

ஆட்தசர்ப்புச்
தபரும்பாலும்

தவனலக்கு
தசய்யும்
நாளாந்தச்

சம்பளம் அடிப்பனடயில் தசனவ தசய்பவர்கள்.
ஒப்பந்த அடிப்பலை /
நிலையான காை ஊழியர்கள்

/

கற்பவர்கள் பயிலுநர்கள்

-

ஒப்பந்த

அடிப்பனடயில் அல்லது குைித்த காலப்பகுதி

மற்றும் சம்பளங்களுக்கு தவனல தசய்யும் ஆட்கள்.
பதாழில்

பயிற்ேியாளர்கள்

மற்றும்

சவலைக்குக் பகாடுப்பனவு பபறுசவார்.

பேய்யும்

பகுதி இ:

உண்லமயாக சவலை பேய்யும் மணித்தியாைங்கள்

12 பதாழில் வலககளினால்

(ISCO) பதாழில்

(தயவுபேய்து

கீ சழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள அைிவுறுத்தல்கலளப் பின்பற்ைவும்

அந்தஸ்து மற்றும் சவலை பேய்யும் மணித்தியாைங்கள்

12.1

12.2

வழக்கமாக
சவலை பேய்யும்

(ISCO Category) (ேர்வசதே நியம
பதாழில் வலகப்படுத்துதல்)

பால்

பகாடுக்கப்பட்ை மாதத்தில் பதாழில் அந்தஸ்து மற்றும்
முழுதநர ஊழியர்கள்
12.3

மணித்தியாைங்க
ள்
(நாபளான்றுக்கு
ஆபளாருவருக்கு)

ஊழியர்க
ளின்
எண்ணிக்
லக

முகாலமயாளர், ேிசரஸ்ை
1

அலுவைர்கள் மற்றும்
ேட்ைவலரஞர்கள்

3

2

பதாழில்வாண்லமயாளர்கள்
பதாழில்நுட்பவியைாளர்கள்

3

4

5

6

7

மற்றும்

ோர்ந்த

9

பபண்
ஆண்
பபண்
ஆண்
பபண்

எழுதுநர்கள் மற்றும் எழுதுநர்கள்

ஆண்

உதவி ஊழியர்கள்

பபண்

சேலவ மற்றும் விற்பலன

ஆண்

ஊழியர்கள்

பபண்

சதர்ச்ேியுலைய விவோய, வன

ஆண்

கைற்பைாழில்

ஊழியர்கள்

பபண்

லகவிலன மற்றும் ோர்ந்த

ஆண்

ஊழியர்கள்

பபண்

வர்த்தகங்கள் பேய்யும்

பபாைித் பதாகுதி மற்றும்
8

ஆண்

பயிற்ேியாளர்கள்

மற்றும்

இயந்திர இயக்குநர்கள் மற்றும்

)

ஆண்

ஒன்று சேர்ப்பவர்பகள்

பபண்

அடிப்பலைத்பதாழில்கள்/

ஆண்

ஆரம்பத்பதாழில்கள்

பபண்

12.4
உண்லமயான

சவலை பேய்யும்
மணித்தியாைங்கள்
(சம.சந.சவலை
தவிர்த்து)

உண்லமயாக சவலை பேய்யும் மணித்தியாைங்கள்

பகுதிசநர ஊழியர்கள்
12.5

12.6

பகாடுப்பனவு

ஊழியர்களி

பேய்தபமாத்த

ன்

சமைதிக

எண்ணிக்

சநரசவலை

லக

12.7
உண்லமயா
க சவலை
பேய்யும்
மணித்தியா
ைங்கள்

பதாழில் தருநர்கள்
12.8
பதாழில்
தருநர்களின்
எண்ணிக்லக
/தசயற்பாட்டிலுள்ள
பங்கு தாரர்களின்
எண்ைிக்னக

12.9
உண்லமயா
கசவலை
பேய்யும்
மணித்தியா
ைங்கள்

பகுதி ஈ: ேம்பளங்கள் மற்றும் பிைபடிகள்

13:

(தயவுபேய்து

,

கீ சழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள அைிவுறுத்தல்கலளப் பின்பற்ைவும்

அடிப்பலைச் ேம்பளம் படிகள் மற்றும் பகாடுக்கப்பட்ை

ேர்வசதே நியம பதாழில்

இை.

பால்

வலகப்படுத்துதல்

)

மாதத்தில் ஊழியர்களுக்குக் பகாடுக்கப்பட்ை சமைதிக சநர சவலைக் பகாடுப்பனவுகள்.

பமாத்த அடிப்பலைச்ேம்பளம்

(

படிகள் ரூபா

(ரூபா)

)*

பமாத்த சமைதிக சவலை

(

சநரக் பகாடுப்பனவுகள் ரூபா

)

ஆண்

முகாலமயாளர், ேிசரஸ்ை
அலுவைர்கள் மற்றும்

1

ேட்ைவலரஞர்கள்

பபண்
ஆண்

பதாழில்வாண்லமயாளர்கள்

2

பபண்
பதாழில்நிட்பவியைாளர்கள் மற்றும்

ஆண்

பயிற்ேியாளர்கள்

பபண்

ோர்ந்த

3

ஆண்

எழுதுநர்கள் மற்றும் எழுதுநர்கள்

4

உதவி ஊழியர்கள்

பபண்
ஆண்

சேலவ மற்றும் விற்பலன

5

ஊழியர்கள்

பபண்
ஆண்

சதர்ச்ேியுலைய விவோய, வன

6

மற்றும்

கைற்பைாழில் ஊழியர்கள்

பபண்
ஆண்

லகவிலன மற்றும் ோர்ந்த

7

வர்த்தகங்கள் பேய்யும் ஊழியர்கள்

பபண்
ஆண்

பபாைித் பதாகுதி மற்றும் இயந்திர
இயக்குநர்கள் மற்றும் ஒன்று

8

சேர்ப்பவர்பகள்

பபண்
ஆண்

அடிப்பலைத்பதாழில்கள்/

9

ஆரம்பத்பதாழில்கள்

*

படிகள்

-

பபண்

வாழ்க்லகச் பேைவுப்படி

14: ஊக்குவிப்பு /பைிக்தகானடயின்

/ சவலையாட்களுக்கு பகாடுப்பனவு

பேய்யப்படும்

பிை படிகள்

தமாத்தத்ததானக மற்றும் தகாடுக்கப்பட்ட வருடத்தில் ஊழியர்களுக்கு தகாடுப்பைவு தசய்யப்பட்ட ‘தகாடுப்பைவுகள்

வலக’
இை.

ஊக்குவிப்பு /பைிக்தகானடகள்*
ஆண்

பபண்

தகாடுப்பைவு வலக
ஆண்

**
பபண்

முகாலமயாளர், ேிசரஸ்ை அலுவைர்கள்

1

மற்றும் ேட்ைவலரஞர்கள்
பதாழில்வாண்லமயாளர்கள்

2

பதாழில்நுட்பவியைாளர்கள் மற்றும் ோர்ந்த

3

பயிற்ேியாளர்கள்
எழுதுநர்கள் மற்றும் எழுதுநர்கள் உதவி

4

ஊழியர்கள்

சேலவ மற்றும் விற்பலன ஊழியர்கள்

5

சதர்ச்ேியுலைய விவோய, வன மற்றும்

6

கைற்பைாழில் ஊழியர்கள்

லகவிலன மற்றும் ோர்ந்த வர்த்தகங்கள்

7

பேய்யும் ஊழியர்கள்

பபாைித் பதாகுதி மற்றும் இயந்திர

8

இயக்குநர்கள் மற்றும் ஒன்று சேர்ப்பவர்பகள்
அடிப்பலைத்பதாழில்கள்/

9

*

ேர்வசதே நியம பதாழில் வலகப்படுத்துதல்

ஆரம்பத்பதாழில்கள்
ஊக்குவிப்பு

**

/

பணிக்பகாலைகள்

பகாடுப்பனவு வனக

–

–

வருை – முடிவு/ பருவகாைம் அல்ைது பிை ஒருதைலவ ஊக்குவிப்புகள், இைாபத்தின் பங்கு ஊக்குவிப்புக்கள்

மற்றும் பிை ஊக்குவிப்புக்கள்

/

,

உணவு பானம்

எரிபபாருள்

,

கணிப்பிைப்பட்ை வாைலகப் பபறுமதி அல்ைது வட்டுக்கான
ீ
மானியம்

,

காைணி சபான்ைலவ, பகாடுக்கப்பட்ை வலகலயத் தருக

ேீருலை கள் அல்ைது ஆலை

4

)

(வடு,
ீ

பகுதி உ

15:

: பகாடுக்கப்பட்ை வருைத்தில் ஊழியர்களுக்காக பிைந்த பேைவுகள்

ஊழியர்கள் தபாருட்டு வருடாந்த

ேமூகப்பாதுகாப்பு, சபாக்குவரத்து, சுகாதாரம் மற்றும் பிை பேைவுகள்

ேமூகப்பாதுகாப்பு

வருைம்

(ஊ.சே.நி./ஊ.ந.நி.சபான்ைன.)

ஊழியர்கள் மீ தான பிை பேைவு

சபாக்குவரத்து
பேைவுகள்

சுகாதாரச் பேைவு

(திருமணங்கள்,இைப்புகள்/ சுற்றுைாக்கள்/
புதுவருைம்/பதாட்டுணரக்கூடிய அல்ைது
பிை பேைவு

)

: 2023 இல் ஆட்சேர்ப்பு பேய்ய எதிர்பார்க்கும் பதாழில்

பகுதி ஊ

16. பதாழிைால் விரும்பும் வயது, பால் மற்றும் தலகலமகள் (தயவுபேய்து
.

இை

ததாழில் / தவனலவாய்ப்பு

(தயவுதசய்து

முன்னுரினமயின் படி 08ததாழில்கனளக்
குைிப்பிடுக

)

கீ சழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள அைிவுறுத்தல்கலளப் பின்பற்ைவும்

)

ததாழில் / தவனலவாய்ப்பிற்காக விரும்பும் காரைிகள்
பவற்ைிைங்களின்
எண்ணிக்லக
ஆண்

*வயதுவலக

பிைதலகலமகள்

தலகலம

பபண்

அலுவலக

***

** கல்வித்

1

2

பாவனைக்கு
மட்டும்

1
2
3
4
5
6
7
8
வயதுவலக:
1.18 வருடங்களுக்குக்கீ ழ்.
3. 25-60 yrs.

***

*

2. 18-24 yrs
4. 60 & தமல்.

:

பிைதலகலமகள்

பக்கம்

7/8

இல்

தரப்பட்டுள்ள

கூடுகளில் எழுதவும்.உ+ம்

** கல்வித் தலகலம:
1. சா.த. வனர(O/L) 2. சா.த. சித்தி (O/L)
3. உ.த. சித்தி (A /L)
4. பட்டம் மற்றும் அதற்கு தமல் அல்லது

.தனகனம
Over 55yrs

இந்த

பட்டியலிலிருந்து

ததாழிற்பயிற்சி தகனமகளிலுருந்து இரண்டினைத்

ததாழில்

வாண்னம

ததாழில்நுட்பம்/

ததரிவு தசய்து அவற்னை தரப்பட்ட

A.3, L.82

பட்டியலில் தசர்க்கப்படாத ததனவயாை தனகனமகள் ஏதாவது இருப்பின், தயவுதசய்து
சரியாை உரிய பிரிவினை “0”

சமமாை

இலக்கமிட்டு எழுதவும்.

உ+ம்

:- K.0

பிை ”0” இருப்பின் தயவுதசய்து ததனவயாை தனகனமனயக் குைிப்பிடவும்.
…………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

அளவட்டு
ீ
அைிக்லகயில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்கள் யாவும் எனது அைிவு மற்றும் நம்பிக்லகக்கு எட்டியவலர ேரியானலவ என இத்தால்

உறுதிப்படுத்துகின்சைன்.

: ………………………………….

னகதயாப்பம்

:………………….

திகதி

பபயர்
பதவி

:…………………………………

:……………………….

பதவி முத்திலரகள்

:

அலுவைக பாவலனக்கு மட்டும்

குைியீட்டுஅலுவலர்
பபயர்

தரவு பதியும் அலுவலர்

: …………………………………

னகதயாப்பம்

பபயர்

: ……………………………

: …………………………………

னகதயாப்பம்

: ……………………………………

: ……………………………

: ……………………………………

திகதி

திகதி

5

அளவட்டு
ீ
வினாக்பகாத்திலன பூரணப்படுத்துவதற்கான அைிவுறுத்தல்கள்
1.

விைா இல01 -10
விைா இல 01 முதல் 10 வனரயாை விைாக்களுக்கு தங்களது நிறுவைத்னத இைங்காணுவதற்குரிய தகவல்கனள திருத்தமாகப் பூரைப்படுத்தவும்.

விைா 07 இல் உள்ள இனடதவளியில் தயவு தசய்து தங்களது நிறுவைத்திைால் தமற்தகாள்ளப்படும் பிரதாை தபாருளாதார நடவடிக்னகனய எழுதுக.
தங்களது நிறுவைத்திைால் 1 அல்லது அதற்குதமற்பட்ட நடவடிக்னககள் தமற்தகாள்ளப்படுகின்ைை எைின்
பயன்படுத்திச் தமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்னகனய எழுதவும்.
கினள அலுவலகங்கள் தவறு எங்தகயும்

அனமந்திருப்பின்

தயவு தசய்து அதி கூடிய ஊழியர்கனளப்

விைா 08 இற்கு ஆம் எைக் குைிப்பிடுவதனுடன் ,8.3 இல் கினள அலுவலகங்களின்

எண்ைிக்னகனயக் குைிப்பிடவும்.
2.

ேர்வசதே நியமத் பதாழில் வலகப்படுத்தல் (ISCO)
தயவுபேய்து தங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள அலனத்து ஊழியர்கலளயும் கீ சழ தரப்பட்டுள்ள ே.நி.பதா.வ .(ISCO) இன் பிரகாரம் வலகப்படுத்தவும்.
1.

முகானமயாளர்கள் , சிதரஸ்ட தவனலயாட்கள் மற்றும் சட்ட வனரஞர்கள்
1) சட்ட வனரஞர்கள் ,சிதரஸ்ட அலுவலர்கள்2 ) பிரதாை நினைதவற்று அலுவலர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் தபான்ை கூட்டுைவு முகானமயாளர்கள்3 )
நிதி ,மைிதவளங்கள் ,தகாள்னக மற்றும் திட்டமிடல் தபான்ை நிர்வாக மற்றும் வர்த்தக முகானமயாளர்கள்4 ) விவசாயம் ,உற்பத்தி ,சுரங்கதவனல
மற்றும் கட்டிட வடிவனமப்பு தபான்ை உற்பத்தி மற்றும் விதசட முகானமயாளர்கள்5 ) சிைிய நிறுவை முகானமயாளர்கள்.

2.

ததாழில் வாண்னமயாளர்கள்
1)இயற்பியல்துனை ,தவதியியலாளர் ,கைிதவியலாளர்கள் ,புள்ளி விபரவியலாளர்கள் ,கைிைி ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் ,தபாைியியலாளர்கள்
மற்றும் அனவ சார்ந்த ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் தபான்ை விஞ்ஞாைம் மற்றும் தபாைியியல் ததாழில்வாண்னமயாளர்கள

2) னவத்தியர்கள் ,

தாதியர்கள் மற்றும் மருத்துவச்சி ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் தபான்ை சுகாதார ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் . 3) கல்லூரி ,பல்கனலக்களகம் மற்றும்
உயர்கல்வி ,இரண்டாந்தரக் கல்வி ,ஆரம்ப மற்றும் முன்பள்ளி மற்றும் விதசட கல்வி

ஆசிரிய ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் தபான்ை கற்பித்தல்

ததாழில்வாண்னமயாளர்கள்4 ) நிர்வாகத் ததாழில் வாண்னமயாளர்கள்5 ) தகவல் ததாழில் நுட்பத்ததாழில்வாண்னமயாளர்கள்6 ) சட்ட ,சமூக மற்றும்
கலாச்சாரத் ததாழில்வாண்னமயாளர்கள்7 ) வியாபாரத் ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் ,சட்டவாக்கத் ததாழில்வாண்னமயாளர்கள்8 )சுவடிக் கூடம்
காக்கும் வல்லுந்ர்கள் ,நூலகவியலாளர்கள் ,காட்சிச் சானலப் தபாறுப்பாளர்கள்

,அதனுடன் ததாடர்புனடய ததாழில் வாண்னமயாளர்கள ,

எழுத்தாளர்கள் மற்றும் ஆக்கத்திைனுனடய அல்லது நாடகக் கனலஞர்கள் ,சமயத்ததாழில் வல்லுநர்கள் தபான்ைவர்கள்.
3.

ததாழில் நுட்பவியலாளர்கள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய ததாழில்வாண்னமயாளர்கள்.
1)இயற்பியல் மற்றும் தபாைியியல் விஞ்ஞாைத்துடன் ததாடர்புனடய ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் : இயற்பியல் மற்றும் தபாைியியல் விஞ்ஞாைத்

ததாழில்நுட்பவியலாளர்கள் கைிைியுடன் ததாடர்புனடய ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் ,பாதுகாப்பு மற்றும் தரப் பரிதசாதகர்கள ,உயிர் அைிவியல்
ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் ,கப்பல் மற்றும் விமாைக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் ததாழில்நுட்பவியலாளர்கள்.2 )சுகாதாரத்துடன் ததாடர்புனடய
ததாழில்வாண்னமயாளர்கள்3)

பிை

ததாடர்புனடய

ததாழில்வாண்னமயாளர்கள்:

நிதி

மற்றும்

விற்பனையுடன்

ததாடர்புனடய

ததாழில்வாண்னமயாள்கள் ,வியாபாரச் தசனவ முகவர்கள் மற்றும் வர்த்தகத்தரகர்கள் ,நிர்வாகத்துடன் ததாடர்புனடய ததாழில்வாண்னமயாள்கள் ,
சமூகதவனலயுடன் ததாடர்புனடய ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் ,கனலஞர்கள் ,தபாழுதுதபாக்கு மற்றும் வினளயாட்டுடன் ததாடர்புனடய ததாழில்
வாண்னமயாளர்கள் ,சமயத்துடன் ததாடர்புனடய ததாழில்வாண்னமயாளர்கள் தபான்ைவர்கள்.
4.

எழுதுநர்கள்
தபாது மற்றும் வினசப்பலனக எழுதுநர்கள்2 . வாடிக்னகயாளர் தசனவகள் எழுதுநர்கள்3 )

இலக்கம்சார் மற்றும் தபாருள் வனக பதிவு தசய்யும்

எழுதுநர்கள்4) பிை எழுதுநர்களுக்கு உதவும் தவனலயாட்கள் : தசயலாளர்கள் ,தபாக்குவரத்து எழுதுநர்கள் ,நூலக எழுதுநர்கள் ,களஞ்சியக்
காப்பாளர்கள் ,அஞ்சல் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய எழுதுநர்கள் ,வாடிக்னகயாளர் தசனவ எழுதுநர்கள் தபான்ைவர்கள்.
5.

தசனவயாளர் தவனலயாட்கள் மற்றும் கனட மற்றும் சந்னத விற்பனையாளர் தவனலயாட்கள்.
1)தபாக்குவரத்து

உதவியாளர்கள்

மற்றும்

அதனுடன்

ததாடர்புனடய

தவனலயாட்கள்.2

)வட்டுப்
ீ

பராமரிப்பு

மற்றும்

உைவகச்

தசனவகள்

தவனலயாட்கள் 3) தைிப்பட்ட தசனவகள் தவனலயாட்கள்4 ) பாதுகாப்புச் தசனவ தவனல ஆட்கள்5 )வடிவனமப்பாளர்கள் விற்பனையாட்கள மற்றும்
தசய்து காட்டுபவர்கள் தபான்ைவர்கள்
6.

ததர்ச்சியுனடய விவசாய மற்றும் மீ ன்பிடி தவனலயாட்கள்:1)சந்னத ததாட்டக்காரர்கள் மற்றும் பயிர் வளர்ப்தபார்கள்2 ) விலங்கு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய தவனலயாட்கள்3 )பயிர்
மற்றும் விலங்கு உற்பத்தியாளர்கள்4 ) வைம் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய தவனலயாட்கள்5) மீ ன்பிடி தவனலயாட்கள் ,தவட்னடயாடுபவர்கள் ,
கண்ைி னவப்பவர் தபான்ைவர்கள்.

7.

னகவினை மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய வியாபார தவனலயாட்கள்
1)சுரங்கம் ,சுரங்க தவடிதீர்ப்பாளர்கள்

,கல் தகாத்துபவர்கள் ,கல்தசதுக்குபவர்கள் 2) கட்டிடம்

சட்டகம் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய சட்டக

தவனலயாட்கள் தவனலயாட்கள்3 ) கட்டிடம் முடிப்பவர்கள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய வியாபார தவனலயாட்கள்4 ) வர்ைப் பூசுதவார் ,கட்டிட
அனமப்னபச் சுத்தப்படுத்துதவார்5 ) தகால்லர்கள் ,கருவிகள் தயாரிப்பவர்கள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய வியாபார தவனலயாட்கள்6 )
இயந்திரங்கள் பழுதுபார்ப்பவர்கள் மற்றும் தபாருத்துநர்கள்7 ) மின்சார மற்றும் இலத்திரைியல் உபகரைங்கள் பழுதுபார்ப்பவர்கள் மற்றும்
தபாருத்துநர்கள்8 ) உைவு பதப்படுத்தும் முனை மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய வியாபார தவனலயாட்கள் ,தச்சர் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய
வியாபார தவனலயாட்கள்9 ) புனடனவ ,ஆனட மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய வியாபார தவனலயாட்கள்10 ) இடுப்புப்பட்டி ,பதைிட்டததால் மற்றும்
சப்பாத்து வியாபார தவனலயாட்கள் தபான்ைவர்கள்.
8.

தபாைித் ததாகுதி மற்றும் இயந்திர இயக்குநர்கள் மற்றும் ஒன்று தசர்ப்பவர்கள்
1)சுரங்கம் மற்றும் கைிமங்கள் பதப்படுத்தும் தபாைித்ததாகுதி இயக்குநர்கள்2) உதலாகம் பதப்படுத்தும் தபாைித்ததாகுதி இயக்குநர்கள்3 ) கண்ைாடி ,
மண்பாண்டங்கள் மற்றும் சார்ந்த தபாைித்ததாகுதி இயக்குநர்கள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய தபாைித்ததாகுதி இயக்குநர்கள்4) மரம் - பதைிடல்
மற்றும் கடதாசி உற்பத்தி - தபாைித்ததாகுதி இயக்குநர்கள்5 ) இரசாயைம் பதைிடும் -தபாைித்ததாகுதி இயக்குநர்கள்6 ) மின் – உற்பத்தி மற்றும் அதனுடன்
ததாடர்புனடய தபாைித்ததாகுதி இயக்குநர்கள்7 )உருக்கு மற்றும் கைிமம் - உற்பத்திகள் இயந்திரங்கள் இயக்குநர்கள்8 )இரசாயை - உற்பத்திகள் இயந்திர
இயக்குநர்கள்9 )இைப்பர் – மற்றும் பிளாஸ்ரிக் – உற்பத்தி இயந்திரங்கள் இயக்குநர்கள்10 ) மர உற்பத்திகள் இயந்திரம் இயக்குநர்கள்11 ) அச்சு – புத்தகம்
கட்டுதல்

-மற்றும்

கடதாசிகள்

உற்பத்திகள்

இயந்திரம்

இயக்குநர்கள்12

)ஆனட

,விலங்கின்

முடி

மற்றும்

ததால்

உற்பத்திகள்

இயந்திர

இயக்குநர்கள்13)உைவு மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புனடய உற்பத்திகள் இயந்திர இயக்குநர்கள்14 ) தபாருட்கள் ஒன்று தசர்ப்பவர்கள்15 )இயங்கும்
மற்றும் தமாட்டார் வாகைச் சாரதிகள்16 ) விவசாய மற்றும் நடமாடும் தபாைி இயக்குநர்கள்17 ) கப்பல்தள திருகுகள் மற்றும் ததாடர்புனடய
தவனலயாட்கள் தபான்ைவர்கள்.
9.

ஆரம்பத் ததாழில்கள்
1)அலுவலகங்கள் ,விடுதிகள் மற்றும் பிை நிறுவைங்களில் உள்ள தகவலாளர்கள் ,சுனம தூக்குபவர்கள ,வாயிற்காவலர்கள் ,விற்பனை இயந்திரப் பைம்
தசகரிப்பர்கள் , உதவியாளர்கள் மற்றும் துப்புரவாக்குபவர்கள் தபான்ை விற்பனை மற்றும் தசனவயாளர்கள் ஆரம்பத் ததாழில்கள் ,னகயால் துைி
துனவப்பவர்கள் மற்றும் அழுத்துபவர்கள் ,குப்னப தசகரிப்தபார் ,கூட்டுபவர்கள் ,கட்டிடப் பராமரிப்பாளர்கள்2 ) விவசாயம் ,மீ ன்பிடி மற்றும்
ததாடர்புனடய ததாழிலாளர்கள்3) சுரங்கத் ததாழிலில் உள்ள ததாழிலாளர்கள் தபான்ைவர்கள்.
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3.

விைா இல .12
I.

விைா12 .2: வழலமயான சவலை மணித்தியாைங்கள்; ததாழில் வாய்ப்பு வனகயிைால் ,ஒரு நிறுவைத்தில் ஒரு நாளில் ஒரு நபர் பைியாற்ை
தவண்டிய மைித்தியாலங்கள் சாதாரை தவனல எைப்படும்
உ+ம் முகானமயாளர்கள்;
8மைித்தியாலங்கள்/நாள் /ஊழியர் ,எழுதுநர்கள்; 8 மைித்தியாலங்கள்/நாள் /ஊழியர் ,அடிப்பனடதவனலயாட்கள்; 9 மைித்தியாலங்கள்/நாள் /ஊழியர்,

II.

விைா12 .4, 12.7, 12. 9: ஒரு மாதத்தில் உண்லமயான சவலை மணித்தியாைங்கள்( சமைதிக சவலைசநரம் தவிர்த்து) = )மாதத்தில் வழக்கமாக
தவனலக்குச் சமூகமளிக்க தவண்டிய மைித்தியாலங்கள் – மாதத்தில் தவனலக்குச் சமூகமளிக்காத மைித்தியாலங்கள்)*

•

மாதத்தில் சமூகமளிக்காத மைித்தியாலங்கள் ) = வருடாந்த லீவு ,தபாதுவிடுமுனைகள் ,சுகவை
ீ விடுமுனை ,மகப்தபற்று / தந்னதக்காை விடுமுனை ,
ஏனைய தசாந்த அல்லது குடும்ப காரைங்கள் அல்லது ஏனைய சமூகக் கடனமகளுக்காை விடுமுனை) + ) அங்கீ கரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சம்பளம்
வழங்கப்படுதலுடன்

கல்விச்

தசயற்பாட்டுக்காகச்

தசலவளிக்கப்பட்ட

தநரம்

,தகாடுப்பைவு

தசய்யப்பட்டு

அல்லது

ததாழில்

தருநரால்வழங்கப்பட்டிருப்பின் , உற்பத்திச் தசயற்பாடு தசய்யப்படாத தபாது குறுகிய கால ஓய்விலிருந்து தவறுபட்ட மிக நீண்ட இனட தவனளகள் )
அதாவது சாப்பாட்டு இனடதவளிகள் அல்லது தபரிய சுற்றுலாக்களின் தபாது இயற்னக ஓய்வு); தகாடுப்பைவிற்காை ததாழிலுக்காக ,ததாழில் தருநரால்
ததாழிலுக்காகப் பைம் தசலுத்தப்பட்டாலும் கூட.)
உ +ஆதளாருவருக்கு வழக்கமாை தவனல மைித்தியாலங்கள் / நாள் / ஊழியர் எைக் கருதுக =8 மைித்தியாலங்கள் ,மற்றும் தகாடுக்கப்பட்ட மாதத்தில்
அ
ஆ

வழக்கமாை தவனலநாட்கள் = .22

)எைதவ மாதத்திற்கு ஊழியருக்கு8 *22= 176வழக்கமாை தவனல மைித்தியாலங்கள்
)தகாடுக்கப்பட்ட மாதத்தில் ஒர் ஆளின் சமூகமளிக்காத நாட்கனளக் கருதும் தபாது இரண்டு கலண்டர் விடுமுனைகள் ,லீவு சமூகமளிக்கானம - 3 மற்றும்

ஓர் சுகவை
ீ விடுமுனை எைக்கருதப்படின்

எைதவ மாதத்தில் தமாத்தமாக வருனக தராத மைித்தியாலங்கள்) =2+3+1*)8=48
எைதவ இந்த நபரின் உண்னமயாை தவனல மைித்தியாலங்கள்) = 176-48=)128

தயவுதசய்து ஒவ்தவாரு ததாழில் வாய்ப்பு மட்டத்திலும் இதனைப் பின்பற்ைவும்.
(iii)

விைா12 . 5தமாத்த தமலதிக தநர தவனல மைித்தியாலங்கள் = ஒவ்தவாரு தவனல வனகயிைாலும் மாத காலப்பகுதியில் தசய்யப்பட்ட தமலதிக தநர
தவனல மைித்தியாலங்களின் எண்ைிக்னக

………………………………………………………………………………………………………………………………..
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வினா இை

ததாழில் வாண்னம, ததாழில் நுட்பம் அல்லது ததாழிற் பயிற்சிகள்
23.மின்சார உபகரைங்கள் பழுது பார்த்தல்/கடிகாரங்கள்

A.உணவு மற்றும் சபாைலன உற்பத்திகள்

பழுதுபார்த்தல்/இலத்திரைியல் உபகரைங்கள் பழுதுபார்த்தல்

1.நீண்டகாலப் பாவனைக்காக உைவுகள் பதப்படுத்தும் உற்பத்தி

G.. பபாைியியல் மற்றும் பதாைர்புலைய பதாழில் நுட்பம்

2.பலவனக தபாைனை தபாருட்கள்/ / மிட்டாய் தபாருட்கள் உற்பத்திப்

24.தபாக்குவரத்துப் தபாைியியல்/தமாட்டார் தபாைியியல்

3.சனமக்கப்பட்ட உைவுகள் உற்பத்தி

25.மின்சார மற்றும் இலத்திரைியல் கார் ததாழில்நுட்பம்

4.ஏதாவது பாைம், பாைவனக மற்றும் தசாஸ் உற்பத்தி

26. தாைியங்கி ததாழில் நுட்பம் மற்றும் ததாடர்புனடயனவ

B. புலைலவ மற்றும் லதத்த ஆலைகள் உற்பத்தி

27. பார வாகைங்கள் ஓட்டுநர்கள் /பாரமற்ை வாகைங்கள் ஓட்டுநர்கள்

5. புனடனவ மற்றும் நூல் உற்பத்தி

28.பிை தாைியங்கி தபாைியியல்ததாழில் நுட்பம்

6. அைியும் ஆனடகள் /பாதைிகள் உற்பத்தி

30.மின்சார மற்றும் இலத்தரைியல் தபாைியியல் மற்றும் னகத்ததாழில்

29.இயந்திரப் தபாைியியல்
தபாைியியல்

7. உள்ளக ஆனடகள் தயாரித்தல்

31.கைிைிப் தபாைியியல்(தமன்தபாருள் மற்றும் வன்தபாருள்

C.ேிறுலகத்பதாழில்

32.வடக் கம்பி தபாடுபவர் மற்றும் பராமரித்தல்

8. நாைற்புல் மற்றும் பிரம்பிலாை தபாருட்கள் உற்பத்தி

33.ததாழில்நுட்ப மின்சார சாதைங்கள்

9.ததங்கு தும்பு மற்றும் ததால் தபாருட்கள் உற்பத்தி

34. வளிக் குளிராக்கிகள் மற்றும் குளிரூட்டிகள்

10.களி மற்றும் அதனுடன் ததாடர்பாை உற்பத்திப் தபாருட்களின் உற்பத்தி

35.இலத்திரைியல் உபகரைங்கள் மற்றும் பராமரித்தல்

D. பதாழில் நுட்ப உற்பத்தி பபாருட்கள்

36.ஆகாய, கடல் மற்றும் ததாழில் நுட்பப் தபாைியியல்

11.அச்சிடுதல்/தவளியிடுதல்
37.சுற்ைாடல் தபாைியியல்

12.இைப்பர் மற்றும் பிளாஸ்டிக் தபாருட்களின் உற்பத்தி

38. உயிரியல் மருத்துவ தபாைியியல் ததாழில்நுட்பம்

13.உதலாகமல்லாத தபாருட்களின் உற்பத்தி

39.தீ பாதுகாப்புத் ததாழில் நுட்பம்

14.உதலாகப் தபாருட்களின் உற்பத்தி

40. புனகயிரதப் பானதக் கட்டுப்பாட்டுத் ததாழில் நுட்பம்

15.இயந்திர உற்பத்தி/உபகரைங்கள் உற்பத்தி

41. எண்தைய் சுத்திகரிப்புடன் ததாடர்பாைது

16.தங்கத்தாலாை தபாருட்களின் உற்பத்தி

42. கட்டுமாைம், தபாைியியல் மற்றும் ததாழில்நுட்பப் தபாைியியல்

17.பிை தபாருட்களின் உற்பத்தி

43.கட்டிடக்கனல மற்றும் நகர்ப்புை அலங்காரம்/ சுற்றுச்சூழல்

E.புதிய கட்டுமானப் பபாருட்களின் உற்பத்தி பதாைர்பானலவ

44.வதி
ீ அனமப்பு

18. கட்டுமாை மரக் கட்னடகள் உற்பத்தி

45.நில அளனவ

19. தளபாடங்கள் உற்பத்தி மற்றும் தமருகூட்டல்

46.கட்டிடம் மற்றும் கட்டுமாைப் தபாைியியல்

20.தளபாடங்களுக்காை தமத்னதகள் உற்பத்தி

47.தமசன் /தச்சுதவனல/ வர்ைம் பூசுதல் குழாய் ஒட்டுதவனல

21. பிை சுரங்க நடவடிக்னககள்

ததாழில்நுட்பம்

F. பழுதுபார்த்தல்கள்

48.அழகுக்காை பூச்சுகள் மற்றும் கண்ைாடி தமம்பாடு

22. வாகைங்கள் பழுதுபார்த்தல்/இயந்திரம் பழுதுபார்த்தல்

49.தவவ்தவறுவனக விதசட நிலப் பாதுகாப்புத் ததாழில்நுட்பம்
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50.பிைதபாைியியல் மற்றும் ததாடர்புனடய ததாழில்நுட்பச் தசனவகள்

89.வியாபார முகானமத்துவம்

H.விவசாயம் மற்றும் சுற்ைாடலியல்

90.மைித வள முகனமத்துவம்

51.தபருந்ததாட்டப் பயிர்கள் பூக்கள் மற்றும் அழகுத் தாவரங்கள் உட்பட்ட

91.சர்வததச வர்த்தகம்

விவசாய விஞ்ஞாைம்

92.தபாது மற்று பிை தசனவ முகானமத்துவம்

52.கால்நனட வளரப்பு

93.தரக்கட்டுப்பாட்டு முகானமத்துவம்

53.பிை விவசாய மற்றும் சுற்ைாடல் கற்னககள்

94.பண்னை மற்றும் விவசாய முகானமத்துவம்

54.பீனட மற்றும் கனளக் கட்டுப்பாடு

95.சுற்றுலா மற்றும் ததாடர்புனடய தசனவ முகானமத்துவம்

55.பிை விவசாய மற்றும் சுற்ைாடல் பாடங்கள்

96.தகவல் முகானமத்துவம்

56. மண் பாதுகாப்பு

97.பிை வைிகம் மற்றும் முகானமத்துவச் தசனவகள்

I.சுற்ைாடல் விஞ்ஞாைம்

N.விற்பனைகள் மற்றும் தகாள்வைவுகள்/விளம்பரப்படுத்துதல்/தபாது
உைவுகள்

57. வைவிலங்கு முகானமத்துவம்

O.சுற்றுலா> உைவு மற்றும் பராமரிப்புச் தசனவ

58.பிை சுற்ைாடல் சுற்ைாடல் கற்னககள்

P.எழுதுநர் மற்றும் தசயலாளர் தசனவகள்

59.காட்டுக் கற்னககள்

Q.;வங்கி மற்றும் நிதிதசனவகள் /காப்புறுதி தசனவகள்

60.ததாட்டம் தசய்தல் மற்றும் ததாட்டக்கனல

R.;;அரசியல் விஞ்ஞாைம் மற்றும் தகாள்னக கற்னககள்

J.சுகாதாரப் தசனவகள்
61.தபாது> விதசட> பல்> மிருக மற்றும் உள்நாட்டு மருத்துவம்

S.சட்டம்

உள்ளடங்கலாை மருத்துவப் பிரிவு மற்றும் பிைமருத்துவம்

98.வர்த்தக மற்றும் வியாபாரச் சட்டம்

62.உதவி மருத்துவப் தபாைியியல் மற்றும் மருத்துவத் ததாழில்நுட்பம்

99.அரசியல் சட்டம்/குற்ைவியல் சட்டம்/குடும்பச்சட்டம்/சர்வததச சட்டங்கள்

63. உடற்பயிற்சிச் சிகிச்னச தசனவ

100.வரிச் சட்டங்கள்

64.தகட்தபாலிக்காட்சி மருத்துவ உபகரை தசனவகள்

T.தமாழிகள் மற்றும் இலக்கியத் துனைகள்

65.ததாடுனக மருத்துவம் மற்றும் ததாடர்புனடய சிகிச்னசகள்

U.தைிநபர் நலன்புரி மற்றும் கற்னககள்

66.தபாதுத் தாதிச் தசனவ/குடும்ப சுகாதாரச் தசனவ(மருத்துவிச்சி)/பிை
தாதிச்தசனவகள்

101.சமூக தசனவகள்

67.மருந்தாளர்

102.சிறுவர் பராமரிப்புச் தசனவகள்

68.கதிர்த் ததாழில் தபாைியியல் மற்றும் ததாடர்புனடய தசனவகள்

103.இனளஞர்கள் தசனவகள்

69.தபாது சுகாதாரச் தசனவகள்/ததாற்றுதநாயியல் சிகிச்னச/சுகாதாரச்

104.ஊைமுற்ைவர்களுக்காை தசனவகள்

தமம்பாடு

105.ஆதலாசனைச் தசனவகள்

70.உயிர்ச்சத்து மற்றும் உைவு விஞ்ஞாைம்

106.நலன்புரிச் தசனவகள்

71.துனை மருத்துவங்கள் / முதலுதவிச்தசனவகள்

107.முதிந்ததார் தசனவகள்
V.வினளயாட்டுகள் தசய்து காட்டும் கனல மற்றும் தபாழுது தபாக்குச்

72. பிை மருத்துவச் தசனவகள்

தசனவகள்

K.கல்வித் துனை

108.வினளயாட்டுக்கள் மற்றும் தபாழுதுதபாக்குச் தசனவகள்

73.முன் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர்

109.ஓய்வுதநர ஆதலாசனைச் தசனவகள்

74.ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர்

110.இனச/நாடகம்/நடைம்

75.இரண்டாந்தர ஆசிரியர்

111.புனகப்படத்ததாழில்

76.உயர்கல்வி ஆசிரியர்

112. அலங்காரம் மற்றும் ஆபரை வடிவனமப்பு

77.விதசட கல்வி ஆசிரியர்
78.பிை ஆசிரியர் ததாழில்வாண்னமயாளர்கள்

113. கைிைிக் கனல மற்றும் வடிவனமப்பு

L.தகவல் ததாழில்நுட்பம்

114. ஆனட வடிவனமப்பு

79.முனைசார் கைிைி தமாழி தகாள்னக

115. ஆனடகள் (ஆனடப்பாைி) வடிவனமப்பு

80.நிரலாக்கம்

116. பிை வடிவங்கள் மற்றும் உருவங்கள் வடிவனமப்பு

81.கைிதக் தகாள்னககள்

W.தகவல் மற்றும் ஊடகம்

82.தரவுப் பகுப்பாய்வாளர்

117.தகட்தபாலிக் காட்சி தவனல

83. வனலயனமப்பு மற்றும் ததாடர்பாடல்

118. பத்திரினகயாளர்

84.கைிைி வனரகனல

119. பிை தகவல் மற்றும் ஊடகம்

85.தகவல் வனலயனமப்பு முகானமத்துவம்

X.பிரத்திதயக தசனவகள்

86.தகவல் ததாழில் நுட்பம்

120.அழகுக்கனல சினகயலங்காரம் மற்றும் பிைததாடர்புனடய தசனவகள்

87.கைிைி தசயற்படுத்துதல்

121.பாதுகாப்புச்தசனவ

M.முகானமத்துவம்> வர்த்தகம் மற்றும் நிதிச்தசனவகள்
88.முகானமத்துவம்> கைக்கியல்> சந்னதப்படுத்துதல் மற்றும்
கைக்காய்வுச் தசனவகள்
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