
சபகபல ாகாண அச  சசவல ஆவணக்குல 

சபகபல ாகாண  சவபின் அச  சசவல ஆவணக்குலலின்  த ாறினுட்பலில்  சசவலின் கால்வை   அபிலிருத் ி 

ஆசயாசகர் / லிலசா ஆசயாசகர் / ஜனப  உத் ிசாகத் ர் /  த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் (சிலில்)  ம் III ற்ரம்  

த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் (சிலில்) பிற்சித் ம் (ஒரு லருை பிற்சிக் காயம் ) ப லிகலக்கு ஆட்சசர்ப்ப ற்கான                   

 ிமந்   சபாட்டிப் பாீட்வச - 2021 

சபகபல ாகாண சவபின் அச சசவலின்  த ாறினுட்பலில்  சசவலின் கீசற குமிப்பிைப்பட்டுள்ர 

ப லிகலக்கான  தலற்மிைங்கவர நிப்புல ற்காக சபகபல ாகாணத் ில் லசிக்கும்  தபாருத் ான  

லிண்ணப்ப ாாிகரிைம் இருந்து லிண்ணப்பங்கள்  சகாப்படுகின்மன. 

01. சபகபல ாகாண சவபின் அச சசவலின் த ாறில்நுட்ப  சசவலின் கால்நவை அபிலிருத் ி ஆசயாசகர்  ம் III  

02. சபகபல ாகாண சவபின் அச சசவலின்   த ாறில்நுட்ப  சசவலின் ஜனப  உத் ிசாகத் ர்  ம் III  

03. சபகபல ாகாண சவபின் அச சசவலின்   த ாறில்நுட்ப  சசவலின் லிலசா ஆசயாசகர்  ம் III  

04. சபகபல ாகாண சவபின் அச சசவலின் த ாறில்நுட்ப  சசவலின் த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் (சிலில்) 

 ம் III  

05. சபகபல ாகாண சவபின் அச சசவலின்   த ாறில்நுட்ப  சசவலின் த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் (சிலில்) 

பிற்சித் ம் (ஒரு லருை பிற்சிக் காயம் )   

02. லிண்ணப்பங்கள் ற்ரக் தகாள்ரப்படும் இர ி  ிக ி :- 31.08.2021 

03.  

3.1  தபாதுத்  வகவ  :- 

(அ). லிண்ணப்ப ாாி இயங்வக பிவஜாக இருக்க  சலண்டும். 

(ஆ). இப்ப லிக்கு லிண்ணப்பிக்க ந்   குருவும்  கு ிற்மலர். 

(இ). சிமந்  நைத்வ  ற்ரம் ச காசாக்கிம் உவைலாக இருத் ல்  சலண்டும். 

(ஈ). 2021.08.31  ிக ிக்கு லிண்ணப்ப ார் சபகபல ாகாணத் ினுள் நிந்         ல ிலாராக  இருப்பதுைன் , 

லிண்ணப்பங்கள்  சகாப்படும்  ிக ிக்கு கிட்டி 3 லருைங்கலக்கு நிந்  ல ிலிைில்வய னின் , 

லிண்ணப்ப ாாிின் துவணலர் லிண்ணப்பங்கள்  சகாப்படும்  ிக ிக்கு கிட்டி 3 லருைங்கள் நிந்  

ல ிலிைத்வ க்  தகாண்டிருத் ல். 

(உ). லிண்ணப்பங்கள்  தபற்ரக் தகாள்ரப்படும் இர ி  ிக ிக்கு 18 ல ிற்கு குவமா  30 ல ிற்கு  

சற்பைா லாக இருக்க  சலண்டும். 

(ஊ). ஆட்சசர்ப்ப ற்கான  சபாட்டிப் பாீட்வசக்கு  ச ாற்ம லிண்ணப்ப ாாிகள்  லிண்ணப்பங்கள்  சகாப்படும் 

இர ி  ிக ிக்கு உாி  வகவகள் ற்ரம் உாி லத ல்வய ன்பன பூர்த் ி  தசய்ப்பட்டிருத் ல்   சலண்டும் 

(). லிண்ணப்பங்கள்  சகாப்படும் இர ி  ிக ிக்கு லிண்ணப்ப ாாிகள் இப் ப லிக்குாி அவனத்து கல்லி ற்ரம்  

த ாறிற்  வகவகவர பூர்த் ி  தசய் ிருத் ல்  கட்ைாாகும். 

 

 

 

 

 

 



3.2 கல்லி ற்ரம்  த ாறிற் வகவகள் 

 

ப லி  

கல்லித்  வகவகள்  

த ாறிற் வகவகள் 

 

தலற்மிை 

ண்ணிக்வக 
ப லிக்குாி            

கா.தபா.  (சா. ) 

 வகவகள் 

ப லிக்குாி            

கா.தபா.  (உ. ) 

 வகவகள் 

கால்நவை 

அபிலிருத் ி 

ஆசயாசகர் 

 ம் III 

 ாய் தாறி 

(சிங்கரம்/  ிழ் 

/ஆங்கியம் தாறி) 

கணி ம், லிஞ்ஞானம் 

ற்ரம்  சலும் ஒரு 

பாைத் ிற்கு  ிமவ 

சித் ியுைன் கூடி 

ஒச  ைவலில் 

ஆர (06) 

பாைங்கரில் 

சித் ிவைந் ிருத் ல்.  

கா.தபா.  (உர் ம்) 

பாீட்வசில் (உிாில் 

லிஞ்ஞானத்துைன் 

இசானலில் ற்ரம் 

லிலசா லிஞ்ஞானம் 

ஆகி 02 பாைங்கரில்) 

அல்யது உிாில் 

அவப்பு த ாறில்நுட்ப 

பாைலி ானத் ின் கீழ் 

(உிாில் அவப்பு 

த ாறில்நுட்பலில், 

த ாறில்நுட்பலிலுக்கான 

லிஞ்ஞானம் ற்ரம் 

லிலசா லிஞ்ஞானம்) 

ஆகி பாைங்கரில் ஒச 

 ைவலில் சித் ி 

தபற்மிருக்க சலண்டும். 

(தபாது பாீட்வச ற்ரம் 

தபாது ஆங்கியம் 

 லிர்த்து) 

I. கால்நவை உற்பத் ி 

ற்ரம் கால்நவை 

சுகா ாத் 

 ிவணக்கரத் ினால் 

நைாத் ப்பட்ை 

கால்நவை பாாிப்பு 

பிற்சிக் கல்லூாிில் 

இருந்து தபற்ரக் 

தகாண்ை கால்நவை 

பாாிப்பு டிப்சராா 

சான்மி ழ் 

அல்யது 

II. அநுா பும் / 

சிற்பிகுயம் கால்நவை 

நிர்லாக பிற்சி 

நிவயத் ினால் 

லறங்கப்படும் லருை 

டிப்சராா சான்மி ழ் 

அல்யது 

III. க தகால்ய கால்நவை 

நிர்லாக கல்லூாிினால் 

லறங்கப்படும் லருை 

டிப்சராா சான்மி ழ் 
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லிலசா 

ஆசயாசகர் 

 ம் III 

 ாய் தாறி 

(சிங்கரம்/  ிழ் 

/ஆங்கியம் தாறி) 

கணி ம், லிஞ்ஞானம் 

ற்ரம்  சலும் ஒரு 

பாைத் ிற்கு  ிமவ 

சித் ியுைன் கூடி 

ஒச  ைவலில் 

ஆர (06) 

பாைங்கரில் 

சித் ிவைந் ிருத் ல். 

கா.தபா.  (உர் ம்) 

பாீட்வசில் (உிாில் 

லிஞ்ஞானத்துைன் 

இசானலில் ற்ரம் 

லிலசா லிஞ்ஞானம் 

ஆகி 02 பாைங்கரில்) 

அல்யது உிாில் 

அவப்பு த ாறில்நுட்ப 

பாைலி ானத் ின் கீழ் 

(உிாில் அவப்பு 

த ாறில்நுட்பலில், 

த ாறில்நுட்பலிலுக்கான 

லிஞ்ஞானம் ற்ரம் 

லிலசா லிஞ்ஞானம்) 

ஆகி பாைங்கரில் ஒச 

 ைவலில் சித் ி 

தபற்மிருக்க சலண்டும். 

(தபாது பாீட்வச ற்ரம் 

தபாது ஆங்கியம் 

 லிர்த்து) 

I. பன்மாம் நிவய ற்ரம் 

த ாறிற்கல்லி 

ஆவணக்குலலினால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ை ஒரு 

நிரலனத் ினால் 

லறங்கப்படும் லருை 

லிலசா டிப்சராா 

தபற்மிருத் ல் 

அல்யது 

II. குண்ைசாவய , 

அகுணதகாயதபதயஸ்

ஸ , தபல்தலதெ, 

பிபிய , யபுதுல, 

லாாிதபாய , 

லவுனிா , அநுா பும் 

, கபிஞ்ச ஆகி 

லிலசாக் 

கல்லூாிகரினால் 

லறங்கப்படும் 

லிலசாத் ில் லருை 

டிப்சராா சான்மி ழ் 
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தபற்மிருத் ல் 

அல்யது 

III. தாட்டுல 

பல்கவயக்கறகத் ினால் 

அல்யது அம்பாவம  

ொடி 

த ாறில்நுட்பலில் 

நிரலனத் ினால் 

லறங்கப்படும் 

லிலசாம் த ாைர்பான 

டிப்சராா சான்மி ழ் 

IV. இயங்வக  ிமந்  

பல்கவயக்கறகத் ினால் 

லறங்கப்படும் 

த ாறில்நுட்பலில் 

டிப்சராா (லிலசாம்) 

தபற்மிருத் ல் 

அல்யது 

V. துவம த ாைர்பான 

த ாறில்  வகவ 

ட்ைம் (NVQ 6) 

இவனப் பூர்த் ி 

தசய் ிருத் ல் 

சலண்டும். 

 

 

 

ப லி  

கல்லித்  வகவகள்  

த ாறிற் வகவகள் 

 

தலற்மிை 

ண்ணிக்

வக 

ப லிக்குாி            

கா.தபா.  (சா. ) 

 வகவகள் 

ப லிக்குாி            

கா.தபா.  (உ. ) 

 வகவகள் 

ஜனப  

உத் ிசாகத் 

ர்  ம் III 

 ாய் தாறி 

(சிங்கரம்/  ிழ் 

/ஆங்கியம் தாறி) 

கணி ம், லிஞ்ஞானம் 

ற்ரம்  சலும் ஒரு 

பாைத் ிற்கு  ிமவ 

சித் ியுைன் கூடி 

ஒச  ைவலில் 

ஆர (06) 

பாைங்கரில் 

சித் ிவைந் ிருத் ல்

.  

கா.தபா.  (உர் ம்) 

பாீட்வசில் (உிாில் 

லிஞ்ஞானத்துைன் 

இசானலில் ற்ரம் 

லிலசா லிஞ்ஞானம் 

ஆகி 02 பாைங்கரில்) 

அல்யது உிாில் 

அவப்பு த ாறில்நுட்ப 

பாைலி ானத் ின் கீழ் 

(உிாில் அவப்பு 

த ாறில்நுட்பலில், 

த ாறில்நுட்பலிலுக்கா

ன லிஞ்ஞானம் ற்ரம் 

லிலசா லிஞ்ஞானம்) 

ஆகி பாைங்கரில் ஒச 

 ைவலில் சித் ி 

தபற்மிருக்க சலண்டும். 

I. பன்மாம் நிவய 

ற்ரம் 

த ாறிற்கல்லி 

ஆவணக்குலலினால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ை 

ஒரு 

நிரலனத் ினால் 

லறங்கப்படும் லருை 

லிலசா டிப்சராா 

தபற்மிருத் ல் 

அல்யது 

II. குண்ைசாவய , 

அகுணதகாயதபதய

ஸ்ஸ , 

தபல்தலதெ, 

பிபிய , யபுதுல, 

லாாிதபாய , 
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(தபாது பாீட்வச ற்ரம் 

தபாது ஆங்கியம் 

 லிர்த்து) 

லவுனிா , 

அநுா பும் , 

கபிஞ்ச ஆகி 

லிலசாக் 

கல்லூாிகரினால் 

லறங்கப்படும் 

லிலசாத் ில் லருை 

டிப்சராா 

சான்மி ழ் 

தபற்மிருத் ல் 

அல்யது 

III. தாட்டுல 

பல்கவயக்கறகத் ி

னால் அல்யது 

அம்பாவம  ொடி 

த ாறில்நுட்பலில் 

நிரலனத் ினால் 

லறங்கப்படும் 

லிலசாம் 

த ாைர்பான 

டிப்சராா 

சான்மி ழ் 

IV. இயங்வக  ிமந்  

பல்கவயக்கறகத் ி

னால் லறங்கப்படும் 

த ாறில்நுட்பலில் 

டிப்சராா 

(லிலசாம்) 

தபற்மிருத் ல் 

அல்யது 

V. துவம த ாைர்பான 

த ாறில்  வகவ 

ட்ைம் (NVQ 6) 

இவனப் பூர்த் ி 

தசய் ிருத் ல் 

சலண்டும். 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ப லி  

கல்லித்  வகவகள்  

த ாறிற் வகவகள் 

 

தலற்மிை 

ண்ணிக்வக 
ப லிக்குாி            

கா.தபா.  (சா. ) 

 வகவகள் 

ப லிக்குாி            

கா.தபா.  (உ. ) 

 வகவகள் 

 த ாறில்நுட்ப 

உத் ிசாகத்

 ர் (சிலில்) 

 ம் III 

 ாய் தாறி (சிங்கரம்/ 

 ிழ் /ஆங்கியம் 

தாறி) கணி ம், 

லிஞ்ஞானம் ற்ரம்  

சலும் ஒரு 

பாைத் ிற்கு  ிமவ 

சித் ியுைன் கூடி ஒச 

 ைவலில் ஆர (06) 

பாைங்கரில் 

சித் ிவைந் ிருத் ல்.  

I. கா.தபா.  (உர் 

 ம்) பாீட்வசில் 

கணி ப் பிாிலில் 

இவணந்  கணி ம் , 

தபௌ ீக 

லிஞ்ஞானம் , 

இசான 

லிஞ்ஞானம் , உர் 

கணி ம் ஆகி 

பாைங்கள் 03 இல் 

ஒச  ைவலில்  

சித் ிவைந் ிருத் ல் 

அல்யது  

II. கா.தபா.  (உர் 

 ம்) பாீட்வசில் 

தபாமிில் 

த ாறில்நுட்ப 

பிாிலில் தபாமிில் 

த ாறில்நுட்பம் , 

த ாறில்நுட்ப 

லிஞ்ஞானம் ஆகி 

பாைங்கள் 

உள்ரைங்கராக 

கணி ம் / ஆங்கியம் / 

 கலல் ற்ரம் 

த ாைர்பாைல் 

த ாறில்நுட்பம் 

ஆகி பாைங்கரில் 

01 உைன்  03 

பாைங்கரில் ஒச 

 ைவலில் 

சித் ிவைந் ிருக்க 

சலண்டும் (தபாது 

பாீட்வச ற்ரம் 

ஆங்கியம்  லிர்த்து)  

I.  தாட்டுல 

பல்கவயக்கறகத் ினால் 

அல்யது அம்பாவம  

ொடி 

த ாறில்நுட்பலில் 

நிரலனத் ினால் 

லறங்கப்படும் ச சி 

த ாறில்நுட்பலில் 

டிப்சராா சான்மி ழ் 

அல்யது 

II. ச சி பிலுநர் ற்ரம் 

த ாறிற் பிற்சி 

அ ிகா சவபினால் 

லறங்கப்படும் ச சி 

தபாமிில் 

டிப்சராா சான்மி ழ் 

அல்யது 

III. கல்லி ற்ரம் 

உர்கல்லி 

அவச்சினால் 

லறங்கப்படும் உர் 

ச சி தபாமிில் 

டிப்சராா சான்மி ழ்  

அல்யது 

IV. இயங்வக  ிமந்  

பல்கவயக்கறகத் ினால் 

லறங்கப்படும் 

த ாறில்நுட்பலில் 

டிப்சராா  

அல்யது 

V. இயங்வக தபாமிில் 

நிரலனத் ினால் 

(IESL) நைாத் ப்படும்  

தபாமிில் 

பாீட்வசில் ப யாம் 

பகு ிவ 

 ிருப் ிகாக பூர்த் ி 

தசய் ிருத் ல் 

சலண்டும். 

அல்யது 

 

71 (  ம் III 

ற்ரம் 

பிற்சித் 

 ம்) 



 

 

VI. துவம  த ாைர்பான 

ச சி த ாறிற் 

 வகவ ட்ைம்       

(NVQ 6) இவனப் 

பூர்த் ி தசய் ிருத் ல் 

சலண்டும். 

 

 

ப லி  

கல்லித்  வகவகள்  

த ாறிற் வகவகள் 

தலற்மிை 

ண்ணிக்வக 

ப லிக்குாி            

கா.தபா.  (சா. ) 

 வகவகள் 

ப லிக்குாி            

கா.தபா.  (உ. ) 

 வகவகள் 

த ாறில்நுட்ப 

உத் ிசாகத் ர் 

(சிலில்) 

பிற்சித் ம் 

(ஒரு லருை 

பிற்சிக் காயம்  

 ாய் தாறி 

(சிங்கரம்/  ிழ் 

/ஆங்கியம் தாறி) 

கணி ம், லிஞ்ஞானம் 

ற்ரம்  சலும் ஒரு 

பாைத் ிற்கு  ிமவ 

சித் ியுைன் கூடி 

ஒச  ைவலில் 

ஆர (06) 

பாைங்கரில் 

சித் ிவைந் ிருத் ல்.  

I. கா.தபா.  (உர் 

 ம்) பாீட்வசில் 

கணி ப் பிாிலில் 

இவணந்  

கணி ம் , தபௌ ீக 

லிஞ்ஞானம் , 

இசான 

லிஞ்ஞானம் , 

உர் கணி ம் 

ஆகி பாைங்கள் 

03 இல் ஒச 

 ைவலில்  

சித் ிவைந் ிருத்

 ல் 

அல்யது  

II. கா.தபா.  (உர் 

 ம்) பாீட்வசில் 

தபாமிில் 

த ாறில்நுட்ப பிாிலில் 

தபாமிில் 

த ாறில்நுட்பம் , 

த ாறில்நுட்ப 

லிஞ்ஞானம் ஆகி 

பாைங்கள் 

உள்ரைங்கராக கணி ம் 

/ ஆங்கியம் /  கலல் 

ற்ரம் த ாைர்பாைல் 

த ாறில்நுட்பம் ஆகி 

பாைங்கரில் 01 உைன்  

03 பாைங்கரில் ஒச 

 ைவலில் 

சித் ிவைந் ிருக்க 

சலண்டும் (தபாது 

I. பன்மாம்  நிவய 

ற்ரம் 

த ாறிற்கல்லி 

ஆவணக்குலலினா

ல் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ை 

த ாறில்நுட்ப 

கல்லூாிில் இந் ப் 

ப லிக்குாி 

துவமசார் 

பாைதநமிிவன 

தலற்மிகாக 

பூர்த் ி தசய்து 

ச சி 

த ாறில்நுட்ப 

சான்மி ழ் 

தபற்மிருத் ல் 

அல்யது 

II. பன்மாம் நிவய 

ற்ரம் 

த ாறிற்கல்லி 

ஆவணக்குலலினா

ல் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ை 

த ாறில்நுட்ப 

கல்லூாிில் 

துவமசார் 

வகத்த ாறில் 

த ாறில்நுட்பம் 

த ாைர்பான ச சி 

சான்மி ழ் பாை 

தநமிிவன 

தலற்மிகாக 

பூர்த் ி தசய்து 

சான்மி ழ் 

 



பாீட்வச ற்ரம் 

ஆங்கியம்  லிர்த்து) 

தபற்மிருத் ல். 

அல்யது 

III. உர் கல்லி 

அவச்சு ற்ரம் 

சசய 

குமிப்பிைப்பட்ை 

த ாறில்நுட்பலில் 

சான்மி ழ்கவர 

தலரிிடுகின்ம 

நிரலனங்கரிைிரு

ந்து  

கருத்துக்கவரப் 

தபற்ரக் தகாண்ை 

பின்னர் சற்படி 

த ாறில்நுட்பலில் 

 வகவகலக்கு 

சகய லவகிலும் 

சனானவல ன 

பன்மாம் நிவய 

த ாறிற்கல்லி 

ஆவணக்குலலினா

ல் 

அங்கீகாிக்கப்படுகி

ன்ம சலர 

 வகவகள்  

 

குமிப்பு  : 

I. ஆட்சசர்ப்பு நவைபவம லி ிகள் 7.1 ற்ரம் குமிப்புக்கரின் படி த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் (சிலில்) 

தலற்மிைங்கரின் ண்ணிக்வகில் 70 % ச வீ ம்  ிமந்  சபாட்டிப் பாீட்வசிலும் , 30 % ட்டுப்படுத் ப்பட்ை  

சபாட்டிப் பாீட்வசிலும் நிப்பப்படும். 

II. த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் (சிலில்)  ம் III ற்ரம் பிற்சி  த் ிற்கு  ஆட்சசர்ப்பின் சபாது ப லில் 

ஆட்சசர்ப்பது  ம் III ற்கு ஆகும். ம் III ற்கு  வகவ தபற்ம லிண்ணப்ப ாாிகரின் தலற்மிைங்கரின் 

ண்ணிக்வகவ நிப்ப சபாதுான ாக இல்யா  சபாது ிகு ி தலற்மிைங்கலக்காக  வகவதபற்ம 

லிண்ணப்ப ாாிகரில் இருந்து பிற்சித்   த் ிற்கு ஆட்சசர்க்கப்படுலர். 

III. ஜனப  உத் ிசாகத் ர் ற்ரம் லிலசா ஆசயாசகர் ஆகி 02 ப லிகலக்கும் ஆட்சசர்ப்பு தசய்ல ற்கான 

 வகவ சனாக காணப்படுல னால் இவ்லிண்டு ப லிகலக்கும் லிண்ணப்பிக்கும்  லிண்ணப்ப ாாிகள் 

ஒவ்தலாரு ப லிகலக்கும்  னித்  னி லிண்ணப்பபடிலங்கவர சர்ப்பிக்க சலண்டும். 

  



04.  இப்ப லிக்குாி சம்பர அரவுத்  ிட்ைம் 

I. இயக்கம் 03/2016 ற்ரம் 2016.02.25 ஆம்  ிக ி அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்வகக்கு அவ ,இந் ப் 

ப லிகரின் III  த் ிற்கான சம்பர லகு ி MN 3 -2016 ற்ரம் ா ாந்  சம்பர அரவு ரூ.31,040/--10x445-

11x660-10x730-10X750-ரூ57,550/- ஆகும். 

II. த ாறில்நுட்ப  சசவலின் த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் (சிலில்) பிற்சித் ம்  

அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்வகக 03/2016 (II) அவ ா ாந் க் தகாடுப்பனவு – ரூ.27,140/- 

05.  III ஆம்  த் ிற்குாி ப லிகள் நிந் ானது.ஓய்வூ ித்துைன் கூடிது.ஓய்வூ ி பவமப்பற்மி அசாங்கத் ினால் 

 ிர்காயத் ில் சற்தகாள்ரப்படும் தகாள்வக ாீ ிான  ீர்ானங்கலக்கு கீழ்படி ல் சலண்டும். 

06. ஆட்சசர்ப்பு தசய்யும் பவம  

i). தலற்மிைங்கரின் ண்ணிக்வகக்கு சற்பட்ை லிண்ணப்பங்கள் கிவைத் ிருப்பின் லத்து பயான சபாட்டிப் 

பாீட்வசகரின் தபரசபரகரின் அடிப்பவைில் அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்வக 15/90 லி ிபவமகரின் படி 

 கவகரின் ஒலங்கு பவமகலக்கு  ற்ப ஆட்சசர்த் ல் நவைதபரம்.  சித் ிவைல ற்காக ஒரு 

லினாப்பத் ித் ிற்கு தபற்ரக் தகாள்ர சலண்டி ஆகக்  குவமந்  புள்ரிகரின் அரவு 40% ஆகும். 

ii). தலற்மிைங்கரின் ண்ணிக்வகக்கு குவமலான லிண்ணப்பங்கள் கிவைத் ிருப்பின் சா ாண சநர்பகப் 

பாீட்வச பயம்  வகவகள் ற்ரம் சான்மி ழ்கள் பாீட்சித்து , தபாருத் ான  வகவயுவை 

லிண்ணப்ப ாாிகள் ஆட்சசர்க்கப்படுலர். 

I. கால்நவை அபிலிருத் ி ஆசயாசகர் , ஜனப  உத் ிசாகத் ர் ற்ரம் , லிலசா ஆசயாசகர் ப லிகலக்கான 

பாீட்வசின் பாைத் ிட்ைம் 

01). உரச்சார்பு பாீட்வச – காயம் 01 ணித் ிாயம் – 100 புள்ரிகள் 

லிண்ணப்ப ாாிின்  ர்க்கிக்கும்  ிமன் , பகுப்பாய்வு  ிமன் ,சந பகாவத்துலத் ிவன  ீர்ானித் ல் 

த ாைர்பான லினாக்கவர உள்ரைக்கிது.பல்ச ர்வு ற்ரம் குரகி ப ில் லறங்கல் ஆகி லினாக்கவர 

தகாண்ைதுைன் சகய லினாக்கலக்கும் லிவைரிக்க சலண்டும். 

02). த ாறில்நுட்ப பாீட்வச - காயம் 01 ணித் ிாயம் – 100 புள்ரிகள் 

ப லிக்குாி த ாறில்நுட்பலில் அமிலிவன அரலிை பல்ச ர்வு லினாக்கவர உள்ரைக்கிது.சகய 

லினாக்கலக்கும் லிவைரிக்க சலண்டும். 

II. த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் (சிலில்) பிற்சித் ம் ப லிக்கான பாீட்வசின் பாைத் ிட்ைம் 

01). உரச்சார்பு பாீட்வச – காயம் 01 ணித் ிாயம் – 100 புள்ரிகள் 

லிண்ணப்ப ாாிின்  ர்க்கிக்கும்  ிமன் , படிதலடுக்கும்  ிமன் ற்ரம் பகுப்பாய்வு தசய்யும்  ிமன் ஆகி 

லினாக்கவர உள்ரைக்கிது.சகய லினாக்கலக்கும் லிவைரிக்க சலண்டும். 

02). த ாறில்நுட்ப பாீட்வச - காயம் 01 ணித் ிாயம் – 100 புள்ரிகள் 

இற் கணி ம் , லடிலில் , பக்சகாணலில் பாைங்கள் த ாைர்பான அமிவல சசா ித் ல்,தபாருட்கள் 

ற்ரம் தபாருட்கரின் இற்பில் பண்புகள் ,அரவீட்டு அயகுகள் , பாிாண பைங்கள் லாசித் ல் , 

லிஞ்ஞான கணக்கீடு ஆகி லிைங்கரில் அமிலிவன  ிப்பீடு தசய்யும் தபாருட்டு  ாாிக்கப்படும் 

லினாத் ாராகும். சகய லினாக்கலக்கும் லிவைரிக்க சலண்டும். 

  

(இப் பாீட்வச  பாீட்வச ஆவணாரர் நாகம் அல்யது சபகபல ாகாண அச சசவலகள் ஆவணக்குலலின் 

தசயாராினால் சிங்கரம் ற்ரம்  ிழ் தாறி பயாக நைாத் ப்படும்.கிவைக்கின்ம லிண்ணப்பங்கரின் 

ண்ணிக்வகக்கு ற்ப பாீட்வச நைாத்துகின்ம நகம்  ீர்ானிக்கப்படும். பாீட்வசில் ஆள்  அவைாரத் ிவன 

உர ிபடுத்துல ற்காக ச சி அவைார அட்வை அல்யது தசல்லுபடிாகும் தலரிநாட்டுக் கைவுச் சீட்டு 

ாத் ிம் ற்ரக் தகாள்ரப்படும்.) 

 

07.  லிண்ணப்பிக்கும் பவம :- 

7.1 இவ்லமிலித் லின் இர ிில் உள்ர ா ிாி லிண்ணப்பப் படிலத் ிற்சகற்ப A-4  அரலியான கை ாசிகரின் இரு 

பக்கங்கவரயும் பன்படுத் ி த ாைாியக்கம்  01 ப ல் 03 லவான பந் ிகள் ப யாம் பக்கத் ிலும் இய 04 ப ல் 



06 லவ இண்ைாம் பக்கத் ிலும் அைங்குார  ாாிக்கப்பட்ை லிண்ணப்பத்வ   து வகதலத் ினாசய 

நிப்பு ல்  சலண்டும்.ா ிாி லிண்ணப்பப் படிலத் ிற்கு ற்ப அவா  லிண்ணப்பங்கள் நிாகாிக்கப்படும். 

7.2 பாீட்வசக் கட்ைணம் ரூ.1000/- ஆகும்.இப் பாீட்வசக் கட்ைணத்வ  சப்கபல ாகாண சவபின் 20.03.02.99 

ன்ம லருானத்  வயப்பிற்கு லலாகுார சப்கபல ாகாண சவபின் ந் தலாரு அவச்சு அலுலயகத் ிற்கு 

/  ிவணக்கரத் ிற்கு (உள்லாட்சி நிரலனம்  லி) அல்யது சப்கபல ாகாணத் ில் அவந்துள்ர ந் தலாரு 

பிச ச தசயகத் ிற்கும் பணாக தசலுத் ி அ ற்காக லறங்கப்படுகின்ம பற்ரச்சீட்வை லிண்ணப்பத் ின் குமித்  

கட்ைத் ினுள் கறமா லார ஒட்டு ல் சலண்டும். (பற்ரச் சீட்டின் சபாட்சைாப் பி ிவ வலத் ிருப்பது 

பனுவை ாகும்) தசலுத் ப்படுகின்ம பாீட்வசக் கட்ைணம் க் காணம்  தகாண்டும் 

ீரரிக்கப்பைாட்ைாது.அத்துைன் காசுக் கட்ைவர ற்ரம் பத் ிவகள் தபற்ரக் தகாள்ரப்பைாட்ைாது.சசய 

குமிப்பிைப்பட்ை நிரலனங்கள்  லிர்ந்   வன அலுலயகங்கலக்கு (  பால் அலுலயகம் , லங்கி ) பணம் 

தசலுத் ப்பட்ை பற்ரச்சீட்டுகள் ற்ரக்தகாள்ரப்பைாட்ைாது. 

7.3 சாிான பவமில் பூணப்படுத் ப்பட்ை லிண்ணப்பங்கவர 2021.08.31 ஆம்  ிக ிக்கு பன்னர் ப ிவுத்  பாலில்  

“தசயாரர் , சபகபல ாகாண அச சசவலகள்  ஆவணக்குல , ாகாண சவப அலுலயகக் கட்டிைத் த ாகு ி , 

பு ி நகம் , இத் ினபுாி “ ன்ம பகலாிக்கு அனுப்பு ல் சலண்டும். லிண்ணப்பங்கள் அனுப்பும் உவமின் 

இைது பக்க சல் பவயில் “சபகபல ாகாண த ாறில்நுட்ப சசவலின்   ம்  III / பிற்சித்  த் ிற்கு  

ஆட்சசர்ப்பு தசய்ல ற்கான   ிமந்  சபாட்டிப் பாீட்வச -2021 “  னக் குமிப்பிடு ல்  சலண்டும். குமித்   ிக ிின் 

பின்னர் கிவைக்கப்தபரகின்ம லிண்ணப்பங்கள் , ப லிக்குாி  கவகவர பூணப்படுத் ப்பைா  

லிண்ணப்பங்கள் அமிலித் ல் இன்மி நிாகாிக்கப்படும். 

7.4 லிண்ணப்ப ார்கவர சநர்பகப் பாீட்வசக்கு அவறத்து அமிலித் லுக்சகற்ப  கவகள் உள்ர ா ன பாீட்சிக்கும் 

சந் ர்ப்பத் ில் சபாதுான  கவகள் இல்வய ன அமிப்படின் , அலது அங்கத்துலம் இத்துச் தசய்ப்படும். 

இவ் லிண்ணப்ப அமிலித் லில்  அைங்கா  வன லிைங்கள் இருப்பின் அவல  த ாைர்பாக சபகபல ாகாண 

அச சசவலகள்  ஆவணக்குலலின்  ீர்ானச இர ிாகும். அத்துைன் இவ்லாட்சசர்ப்பு  அமிலித் லின் 

தலற்மிைங்கவர நிப்பு ல் அல்யது நிாகாித் ல் த ாைர்பான இர ித்  ீர்ானபம் இவ் ஆவணக்குலவுக்குாிது. 

 

 

 

 

பீ.ஸ்.ஆர்.ம்.லிஜாஜ, 

தசயாரர், 

சபகபல ாகாண அச சசவலகள்  ஆவணக்குல 

சபகபல ாகாணம் 

2021.07.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ா ிாி லிண்ணப்பப்படிலம் 

சபகபல ாகாண  சவபின் அச  சசவல ஆவணக்குலலின்  த ாறினுட்பலில்  சசவலின் கால்வை   அபிலிருத் ி 

ஆசயாசகர்  /லிலசா ஆசயாசகர்  /ஜனப  உத் ிசாகத் ர்   /த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் )சிலில் ( ம் III ற்ரம்  

த ாறில்நுட்ப உத் ிசாகத் ர் )சிலில் (பிற்சித் ம் )ஒரு லருை பிற்சிக் காயம்  (ப லிகலக்கு ஆட்சசர்ப்ப ற்கான  

 ிமந்   சபாட்டிப் பாீட்வச -  2021 

 

 

அமிலிப்பின்படி லிண்ணப்பிக்கப்படுகின்ம ப லிின்  தபர் :-  

 

 

 

01. அ). லிண்ணப்ப ாாிின் ப தயலத்துக்கவர இர ிாக ல ி ப தயலத்துக்கலைன்  தபர் : - 

(ஆங்கிய  தபாி லத்துக்கரில்)  உ+ம் GUNAWARDHANA M.G.B.S.K.) 

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

ஆ). பலப்  தபர் (சிங்கரத் ில் /  ிறில்) ..................................................................... 

இ). பலப்  தபர் (ஆங்கிய தபாி லத்துக்கரில்) ....................................................... 

ஈ). ச சி அவைார அட்வை இயக்கம்  

உ).  த ாவயசபசி இயக்கம் 

02.  I. நிந்  பகலாி: - ............................................................................................................... 

II. நிந்  ல ிலிை ாலட்ைம் :-  இத் ினபுாி    சககாவய 

III. லிண்ணப்பங்கள் ற்ரக் தகாள்ரப்படும் இர ி  ிக ிக்கு 2021.08.31 சபகபல ாகாணத் ில் 

நிந்  ப ிவுக் காயம்  : 

 லருைங்கள்     ா ங்கள்    நாட்கள் 

03. I. பால் :-  தபண் 1 

    ஆண் 0  

 II. பிமந்   ிக ி     : -                   

            

           III. 2021.08.31 ஆம்  ிக ிக்கு லது:- 

  லருைங்கள்     ா ங்கள்    நாட்கள் 

 

 

அலுலயக உபசாகத் ிற்கு ட்டும் 

 உாி இயக்கத் ிவன லதுக 

லருைங்கள் 
ா ங்கள் 

நாட்கள் 

 

(உாி இயக்கத் ிவன கூட்டினுள் ல வும்) 

பாீட்வசக்கு  ச ாற்ரம்  தாறி பயம் : 

சிங்கரம் – 1  ிழ் – 2 
 

 

  



04. கல்லித்  கவ  

 4.1 கா.தபா.  (சா. ) பாீட்வச த ாைர்பான லிபம்: 

  லருைம் : ..............................  சுட்தைண் : .................................... 

பாைம் தபரசபர பாைம்  தபரசபர 

    

    

    

    

    

           ( தபரசபரகரின் பி ிதான்மிவன லிண்ணப்பத்துைன் இவணத்து அனுப்ப சலண்டும்) 

 4.2 கா.தபா.  (உ. ) பாீட்வச த ாைர்பான லிபம் : 

  லருைம் : ..............................  சுட்தைண் : .................................... 

பாைம் தபரசபர 

  

  

  

  

           ( தபரசபரகரின் பி ிதான்மிவன லிண்ணப்பத்துைன் இவணத்து அனுப்ப சலண்டும்) 

 4.3 த ாறில்நுட்ப  வகவ : 

நிரலனம் பாைதநமி காயம் தபரசபர சான்மி ழ் இயக்கம் 

ற்ரம் 

தசல்லுபடிாகும் 

 ிக ி 

     

           ( தபரசபரகரின் பி ிதான்மிவன லிண்ணப்பத்துைன் இவணத்து அனுப்ப சலண்டும்)   

05. பாீட்வசக் கட்ைணம் தசலுத் ி பற்ரச் சீட்டு த ாைர்பான லிபங்கள்  

பாீட்வச கட்ைணம் தசலுத் ி அலுலயகம் : ........................................ 

 

 

06. லிண்ணப்ப ாாிின் உர ியுவ 

…………………………………… ஆகி ன்னால் இந்  லிண்ணப்பப்படிலத் ில் லறங்கியுள்ர 

 கலல்கள் னது அமிவு ற்ரம் நம்பிக்வகக்கு ட்டி லவில் உண்வானவல ற்ரம் 

சாிானவல ன சான்ரப்படுத்துகின்சமன்.ன்னால் லறங்கப்பட்ை  கலல்கள் தபாய்ானவல னத் 

த ாி லந் ால் ன்னால் லிண்ணப்பிக்கப்பட்ை சற்குமிப்பிைப்பட்ை நினம் த ாைர்பாக 

ன்னுவை உாிவவ கலனத்த் ிற் தகாள்ரா துைன், னக்கு  ிாக ஒலக்காற்ர நைலடிக்வக 

டுப்ப ற்கும் படியுதன நான் நன்கு அமிசலன்.அத்துைன் பாீட்வச இைம்தபரலது த ாைர்பாக 

லி ிக்கப்படும் சட்ை ிட்ைங்கள் ற்ரம் லி ிகலக்கு நான் உைன்படுகின்சமன் ன இத் ால் 

அமிலிக்கினசமன். 

 

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

           ிக ி       லிண்ணப்ப ாாிின்  வகதாப்பம்  

 

பற்ரச்சீட்வை பிாித்த டுக்க படிா லார இங்கு ஒட்ைவும்.                                                    

( பற்ரச் சீட்டின் நிறற்பை பி ிதான்வமத்  ம்லசம் வலத்துக் தகாள்ரவும் ) 



07. லிண்ணப்ப ாாிின் வகதாப்பத்வ   உர ிபடுத் ல்  

இந்  லிண்ணப்பத்வ  சர்ப்பிக்கும்  ிரு./ ிரு ி./தசல்லி./ ..................................... ன்பலர் னக்கு 

 னிப்பட்ை பவமில் த ாிந் லர் ன்ரம் ,அலர்  னது வகதாப்பத்வ  னது பன்னிவயில் 

..................................... ஆந்  ிக ி வலத் ார் ன்ரம் சான்ரபடுத்துகின்சமன். 

உர ிபடுத்தும்  உத் ிசாகத் ர் தபர் :  ..........................................................  

 

வகதாப்பம் : .................................................... 

 

ப லி ற்ரம் ப லி பத் ிவ : ....................................................... 

 

(இச் சான்மி ழ் அசாங்க பாைசாவயதான்மின் அ ிபர், சா ான நீ லான், சத் ிப்பிாண ஆவணாரர் , 

சட்ைத் ணி , பகிங்க பப்பவைின் அ ிகா  த் ிலுள்ர அ ிகாாிதாருலர் , தபாலிஸ் சசவலில் லர் ானிில் 

பிசுாிக்கப்பட்ை ப லிதான்மில் உள்ர ரூ.240,360/- இற்கு சற்பட்ை லருைாந்  சம்பரதான்வம தபரகின்ம அசாங்க 

அல்யது ாகாண அசாங்க சசவலில் நிந்  ப லிில் உள்ர அ ிகாாிதாருலாினால் உர ிப்படுத் ிிருத் ல் 

சலண்டும்.) 

 

அசாங்கத் ில் அல்யது ாகாண அசாங்க சசவலில்  ற்சபாது  சசவலில் உள்ர 

லிண்ணப்ப ாாிகலக்கான  ிவணக்கர  வயலர் சான்மி ழ் 

 ிரு./ ிரு ி./தசல்லி./ .............................................  ற்சபாது ....................... அவச்சில் /  ிவணக்கரத் ில் / 

நிரலனத் ில் நிந்  ஓய்வூ ிபள்ர ப லிதான்மில் சசவலில் உள்ரார் ன்ப வனயும் , அலருக்கு  ிாக 

ஒலக்காற்ர நைலடிக்வககள் சற்தகாள்ரப்பைலில்வய ன்ப வனயும் , ஒலக்காற்ர நைலடிக்வக 

சற்தகாள்ர உத்ச சிக்கப்பைலில்வய ன்ப வனயும் சற்குமிப்பிைப்பட்ை  கலல்கள் சாிானது 

ன்ப வனயும் உர ிபடுத்துகின்சமன்.இப்பாீட்வசின் தபரசபரகலக்சகற்ப நிரலனதான்ரக்காக த ாிவு 

தசய்ப்பட்ைால் அலவ  ற்சபாவ  ப லிில் இருந்து லிடுலிக்கயாம் ன்ப வனயும் பாிந்துவக்கின்சமன். 

 

 ிக ி ..............................................    ............................................... 

 

 

 

  

 

 ிவணக்கரத்  வயலர் வகதாப்பம் 

(உத் ிசாக பத் ிவவ வலக்கவும்) 


