
 

பதலி வலற்மிடங்கள் 

ஆம்ப சுகாதா சேவலகள், வதாற்றுச ாய்கள் ற்றும் வகாலிட் ச ாய் 
கட்டுப்பாட்டு  அலுலல்கள் இாஜாங்க அவச்சு. 

ேமூக சேவலகள் திவைக்கரம் 

வேவக வாறிவபர்ப்பாரர் (தம் III)/ லாழ்க்வகத்  வதாறில் சபாதனாேிரிர் 

(தம் III) 

சனெக சசவகள் ிவக்கபத்ின் வசவக மொிமதர்ப்தொபர்  திகள் 20 ற்றும்  

ொழ்க்வகத் மொில் சதொணொசிரிர் திகள் 08  மொடர்தில்  ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ற்கு 

இனங்வகப் திவைகபிடிருந்து ிண்ப்தங்கள் சகொப்தடுகின்நண. தின்ருொறு 

கொட்டப்தட்டுள்ப ிண்ப்தப் தடித்ிற்கவொக ொரிக்கப்தட்டுள்ப  ிண்ப்தங்கபிவண, 

திப்தொபர், சனெக சசவகள் ிவக்கள், 02 து ொடி, II து கட்டம் மசத்சிநிதொ, 

தத்னல்ன என்ந னகரிக்கு 2021.02.19 ஆந் ிகிக்கு னன்ணர் கிவடக்கக்கூடிொறு திவுத் 

தொனில் அனுப்தப்தடுல் சண்டும். ிண்ப்தப் தடித்ிவண வத்து அனுப்னம் கடி 

உவநின் இடதுதக்க சல் னெவனில், “வசவக மொிமதர்ப்தொபர் (ம் III)/ொழ்க்வகத் 

மொில் சதொணொசிரிர் (ம் III) மொடர்தில்  ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ல்”  எணக் 

குநிப்திடப்தட்டிருத்ல் சண்டும். www.socialservices.gov.lk என்ந இவத் பத்ினூடொக 

ொிரிப் தடிம் ற்றும்  ிதங்கபிவணப் மதற்றுக்மகொள்ப னடினேம். 

இப்திக்கு  ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ற்கொண வகவகள் :- 

1.  வேவக வாறி வபர்ப்பாரர் 

 

 ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ப்தடும் இடங்கள் :-  மகொழும்ன, கம்தகொ, கலத்துவந, கண்டி, 
ொத்வப, ிருசகொவன, இத்ிணனரி ற்றும் சககொவன  சதொன்ந ொட்டச் 
மசனகங்கள்,  அங்கணீனற்ந திள்வபகள் திற்சி மதறும் ொழ்க்வகத் மொிற் 
திற்சி ிறுணங்கள்,  திொண ீி ிறுணங்கள். 

 

 

http://www.socialservices.gov.lk/


1.1 திமந்த ஆட்சேர்ப்பு 

1.1.1 லது லவவம :- 

ிண்ப்தப் தடிங்கள் ஏற்றுக்மகொள்பப்தடும் இறுித் ிணத்ன்று 18 ிற்குக்  குவநொலும் 
ற்றும் 30 ிற்கு சற்தடொலும்  இருத்ல் சண்டும்.  

 

 

1.1.2 கல்லித் தவகவகள் :- 

(அ) சிங்கபம்  அல்னது ிழ்  அல்னது  ஆங்கின மொி, கிம் ற்றும் சலும் 
இண்டு (02) தொடங்கபில்  ிநவச் சித்ினேடன்  ச வடவில் ஆறு (06) 
தொடங்கபில்  க.மதொ.. (சொ..) தரீட்வசில் சித்ி மதற்நிருத்ல். 

ற்றும் 

(ஆ) க.மதொ.. (உ..) தரீட்வசில் ச வடவில் சகன தொடங்கபிலும்  
சித்ிமதற்நிருத்ல் (சொொப் மதொதுப் தரீட்வசிவணத் ிர்த்து) ச வடவில் 
சித்ிமதற்நிருத்ல் (தவ ிடப் தரிந்துவின்  கீழ் னென்று (03) தொடங்கபிலும் 
ச வடவ சித்ிமதற்நிருத்ல் சதொதுொணது). 

1.1.3. லாழ்க்வகத் வதாறில் தவகவகள் :- 

சசிக் கல்ி ிறுணத்ினூடொக டொத்ப்தடும் ரு ருட வசவக மொிமதர்ப்ன  
டிப்சபொொச் சொன்நிழ் அல்னது 

சசி சனெக அதிிருத்ி ிறுணத்ினூடொக டொத்ப்தடும் ரு ருட வசவக 
மொிமதர்ப்ன டிப்சபொொச் சொன்நிழ் அல்னது 

னென்நொம்ிவன ற்றும்  ொழ்க்வகத் மொில் கல்ி  ஆவக்குழுில் திவு 
மசய்ப்தட்ட ிறுணமொன்நினூடொக  டொத்ப்தடும்  ருடமொன்றுக்குக் குவநொ 
வசவக மொி மதர்ப்ன டிப்சபொொச் சொன்நிழ். 

1.1.4  அனுபலம்  :- 

மொடர்தற்நது. 

1.1.5 உடற் தகுதிகள் :- 

வ்மொரு ிண்ப்தொரும் இனங்வகின் எப் தொகத்ிலும் திொற்றுற்கும், 
திின் கடவகபிவண ிவநசற்றுற்கும் சதொி உடல் ற்றும் உப  
ஆசொக்கித் குிிவணக் மகொண்டொக  இருத்ல் சண்டும்.  



1.6.1. பிம 

i. இனங்வகப் திவைொக இருத்ல். 
ii. ிண்ப்தொர் சிநந் ன்ணடத்விவணக் மகொண்டொக இருத்ல். 

iii. திக்கு ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ல் மொடர்தில் சவொண சகன 
வகவகபிவணனேம், ிண்ப்தங்கபிவணக் சகொரும் 
அநிித்னில்/ர்த்ொணி அநிித்னில் குநிப்திடப்தட்ட ிணத்ன்று 
அவணத்து வகிலும் னர்த்ி மசய்ப்தட்டிருத்ல் சண்டும்.  

 

1.1.7 ஆட்சேர்ப்பு முவமவ :- 

எழுத்து னென ற்றும்  ொழ்க்வகத் மொில்  தரீட்வச மதறுசதற்நின் அடிப்தவடின் 
கீழ் ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ப்தடுர். 

 

 

1.1.7.1 எழுத்து மூயப் பரீட்வே :- 

ிடங்கள் சம் ஆகக்கூடி 
ிப்மதண்கள் 

சர்ச்சி 
ிப்மதண்கள் 

உபச்சொர்ன தரீட்வச 

 

சம் 01 ி 
 

100 
 

40 

மொித்ிநன் 

 

சம் 01 ி 
 

100 
 

40 

 

1.1.7.2   ொழ்க்வகத் மொில் தரீட்வச :-  வசவகமொி  வடனவந அநிிவணப் 
தரீட்சித்ல். 

ிடங்கள் 

சம் ஆகக்கூடி 
ிப்மதண்கள் 

சர்ச்சி 
ிப்மதண்கள் 

வசவக மொி 
வடனவந 
அநிிவணப் 
தரீட்சித்ல். 

 

சம் 01 ி 
100 40 

  

 

 



1.1.8  சொொ சர்னகப் தரீட்வச :- திக்கு சண்டப்தட்ட வகவகபிவணப் 
னர்த்ி மசய்துள்பொொ என்தவப் தரீட்சித்துப் தொர்ப்தற்கு சொன்நிழ்கபிவணப் 
தரீட்சித்ல். (னள்பிகள் ங்கப்தட ொட்டொது.) 

1.1.9. ேம்பர அரவுத் திட்டம் :- 

மதொ.ி.சு. 03/2016 இன் திகொம் MN 02 -2016 

சம்தப அபவு ரூ.28940-10x300-11x350-10x560-10x660-47990/=ஆகும். 
 

1.1.10 குநிப்ன 

 

எழுத்துனென ற்றும் ொழ்க்வகத் மொில்  தரீட்வசமொன்நினூடொக  ஆட்சசர்ப்னச் 
மசய்ப்தடுர். எழுத்து னெனப்தரீட்வசில் சித்ிவடந்   ிண்ப்தொர்கபினிருந்து 
இருடங்கிணர் ொழ்க்வகத் மொில் தரீட்வசக்கு  அவக்கதடுர் என்ததுடன், 

அத்ருத்ில்  சொொ சர்னகப் தரீட்வசனேம் டொத்ப்தடும். சொொ சர்னகப் 
தரீட்வசில்   வகவகபிவணப் னர்த்ி மசய்னேம்  ிண்ப்தொர்கலக்கிவடச, 
எழுத்துனென ற்றும் ொழ்க்வகத்  மொில் தரீட்வச   இண்டிலுொண  மொத்ப் 
னள்பிகபின்  கூட்டுத்மொவகின் ிநன் ழுங்கு ரிவசின் திகொம்  ினவும் 
மற்நிடங்கபின் எண்ிக்வகக்கு   ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ப்தடுர்.  

 

1.1.11.  சேவல  ிபந்தவனகள் :- 

இப்தி ிந்ொணது, ஒய்வூித்ிவணக் மகொண்டது, ஒய்வூித் ிட்டம் 
மொடர்தில் அசிணொல் எிர்ரும் கொனங்கபில் எடுக்கப்தடும் மகொள்வகசொர் 
ீர்ொணத்ிற்கு அவொக இருத்ல் சண்டும் என்ததுடன், ிவகள் ற்றும் 
அொவகள் ஒய்வூிப் தங்கபிப்ன ிிிவணச் மசலுத்துலும் சண்டும். மதொ.ி.சு. 
01/2014 ற்றும் அனுடன் மொடர்தொண சுற்றுிரூதங்கபின் திகொம், ஐந்து 
ருடங்கபினுள்  சண்டப்தட்ட அசகரு மொித் சர்ச்சிிவணப் மதற்நிருத்ல் 
சடும்.  

1.2 லவறுக்கப்பட்ட  ஆட்சேர்ப்பு 

1.2.1 கல்ித் வகவகள் – சிங்கபம்/ிழ்/ஆங்கின மொி ற்றும்  கிம் 
உட்தட கல்ிப் மதொது ொ சொொ ப் தரீட்வசில்  இண்டு 
வடவகலக்கு சற்தடொொறு இண்டு ிநவச் சித்ினேடன்  ஆறு 
தொடங்கபில் சித்ிமதற்நிருத்ல்.  

 

 

 

 

 

1.2.2  லாழ்க்வகத் வதாறில் தவகவகள் -   



சசிக் கல்ி ிறுணத்ினூடொக டொத்ப்தடும் ரு ருட வசவக மொிமதர்ப்ன  
டிப்சபொொச் சொன்நிழ் அல்னது 

 

சசி சனெக அதிிருத்ி ிறுணத்ினூடொக டொத்ப்தடும் ரு ருட வசவக 
மொிமதர்ப்ன டிப்சபொொச் சொன்நிழ் அல்னது 

 

னென்நொம்ிவன ற்றும்  ொழ்க்வகத் மொில் கல்ி  ஆவக்குழுில் திவு 
மசய்ப்தட்ட ிறுணமொன்நினூடொக  டொத்ப்தடும்  ருடமொன்றுக்குக் குவநொ 
வசவக மொி மதர்ப்ன டிப்சபொொச் சொன்நிழ். 

 

 

1.2.3 அனுதம் – சனெக சசவகள் ிவக்கபத்ின் தொரிப்தொபர் அல்னது இல்னக் 
கொப்தொபர் திமொன்நில்  05 ருடங்கலக்குக் குவநொ மசலூக்கொண 
ற்றும் ிருப்ிகொண சசவக் கொனப்தகுிமொன்நிவணப் னர்த்ி 
மசய்ிருத்ல். 
 

1.2.4 உடற் தகுதிகள் - 
வ்மொரு ிண்ப்தொரும் இனங்வகின் எப் தொகத்ிலும் 
திொற்றுற்கும், திின் கடவகபிவண ிவநசற்றுற்கும் சதொி 
உடல் ற்றும் உப  ஆசொக்கித் குிிவணக் மகொண்டொக  இருத்ல் 
சண்டும்.  

1.2.5 பிம 

i. ிணம் உறுிப்தடுத்ப்தட்டிருத்ல். 
ii. வகவகள் னர்த்ி மசய்ப்தட சண்டி ிணன்று  

மொடர்சர்ச்சிொண ஐந்து (05) ருடக் கொனப்தகுிினுள்  
ிருப்ிகொண சசவக் கொனப்தகுிமொன்நிவணப் னர்த்ி 
மசய்ிருத்ல்.  

iii. திக்கு ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ல் மொடர்தில் சவொண சகன 
வகவகபிவணனேம் னர்த்ி மசய்ப்தடுல் சண்டும் எண 
ிண்ப்தங்கபிவணக் சகொரும் அநிித்னில்/ர்த்ொணி 
அநிித்னில் குநிப்திடப்தட்ட ிணத்ன்று அவணத்து வகிலும் 
னர்த்ி மசய்ப்தட்டிருத்ல் சண்டும்.  

 

1.2.6 லது –வதாடர்பற்மது 

 

1.2.7 ஆட்சசர்ப்ன னவநவ –  எழுத்து னென ற்றும் ொழ்க்வகத் மொில் 
தரீட்வசமொன்நினூடொக ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ப்தடுர்.  

 

 



 1.2.7.1 எழுத்து மூயப் பரீட்வே 

ிடங்கள் 

சம் ஆகக்கூடி 
ிப்மதண்கள் 

சர்ச்சி 
ிப்மதண்கள் 

உபச்சொர்ன தரீட்வச 

 

சம் 01 ி 
 
100 

 
40 

மொித்ிநன் 

 

சம் 01 ி 
 
100 

 
40 

 1.2.7.2  லாழ்க்வகத் வதாறில் பரீட்வே 

ிடங்கள் 

சம் ஆகக்கூடி 
ிப்மதண்கள் 

சர்ச்சி 
ிப்மதண்கள் 

வசவக மொி 
வடனவந 
அநிிவணப் 
தரீட்சித்ல். 

 

சம் 01 ி 
100 40 

  

1.2.8 சொொ சர்னகப் தரீட்வச 

திக்கு சண்டப்தட்ட வகவகபிவணப் னர்த்ி மசய்துள்பொொ என்தவப் 
தரீட்சித்துப் தொர்ப்தற்கு சொன்நிழ்கபிவணப் தரீட்சித்ல். (னள்பிகள் ங்கப்தட 
ொட்டொது.) 

 1.2.9. குமிப்பு 

எழுத்துனென ற்றும் ொழ்க்வகத் மொில்  தரீட்வசமொன்நினூடொக  ஆட்சசர்ப்னச் 
மசய்ப்தடுர். எழுத்து னெனப்தரீட்வசில் சித்ிவடந்   ிண்ப்தொர்கபினிருந்து 
இருடங்கிணர் ொழ்க்வகத் மொில் தரீட்வசக்கு  அவக்கதடுர் என்ததுடன், 

அத்ருத்ில்  சொொ சர்னகப் தரீட்வசனேம் டொத்ப்தடும். சொொ சர்னகப் 
தரீட்வசில்   வகவகபிவணப் னர்த்ி மசய்னேம்  ிண்ப்தொர்கலக்கிவடச, 

எழுத்துனென ற்றும் ொழ்க்வகத்  மொில் தரீட்வச   இண்டிலுொண  மொத்ப் 
னள்பிகபின்  கூட்டுத்மொவகின் ிநன் ழுங்கு ரிவசின் திகொம்  ினவும் 
மற்நிடங்கபின் எண்ிக்வகக்கு  ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ப்தடுர்.  

 

 

1.2.10.   சேவல  ிபந்தவனகள் 

இப்தி ிந்ொணது, ஒய்வூித்ிவணக் மகொண்டது, ஒய்வூித் ிட்டம் 
மொடர்தில் அசிணொல் எிர்ரும் கொனங்கபில் எடுக்கப்தடும் மகொள்வகசொர் 
ீர்ொணத்ிற்கு அவொக இருத்ல் சண்டும் என்ததுடன், ிவகள் ற்றும் 



அொவகள் ஒய்வூிப் தங்கபிப்ன ிிிவணச் மசலுத்துலும் சண்டும். மதொ.ி.சு. 
01/2014 ற்றும் அனுடன் மொடர்தொண சுற்றுிரூதங்கபின் திகொம், ஐந்து 
ருடங்கபினுள்  சண்டப்தட்ட அசகரு மொித் சர்ச்சிிவணப் மதற்நிருத்ல் 
சடும்.  

2. லாழ்க்வகத் வதாறில் சபாதனாேிரிர் (லிலோம், உைவுத் வதாறில்நுட்பம், 

எந்தி லல்லுனர்,  டனம் ற்றும் ேங்கீதம், ேவீந்துக் வகத்வதாறில்) 

2.1 லது லவவம :- 
 

ிண்ப்தப் தடிங்கள் ஏற்றுக்மகொள்பப்தடும் இறுித் ிணத்ன்று 18 ிற்குக்  குவநொலும் 
ற்றும் 35 ிற்கு சற்தடொலும்  இருத்ல் சண்டும்.  

  

 

2.2 கல்லித் தவகவகள் :- 

(அ) ொழ்க்வகத் மொில் சதொணொசிரிர் (உவுத் மொில்நுட்தம்) திகலக்கொண 
கல்ித் வகவகள் 

சிங்கபம்/ிழ் மொி, கிம் ற்றும் சலும் இண்டு  தொடங்கபில்  ிநவச் 
சித்ினேடன் ச வடவில்  ஆறு (06) தொடங்கபில்  க.மதொ. (சொ..) தரீட்வசில் 
சித்ிமதற்நிருத்ல். 

(ஆ) ொழ்க்வகத் மொில் சதொணொசிரிர் (ிசொம், எந்ி ல்லுணர், கணி, டணம் 
ற்றும் சங்கீம், சீமந்துக் வகத்மொில்). 

 (i) சிங்கபம்/ிழ் மொி, கிம்  ற்றும் சலும் இண்டு தொடங்கபில் ிநவச் 
சித்ினேடன் ச வடவில்  (06) தொடங்கபில் க.மதொ.. (சொ..) தரீட்வசில்  
மதற்நிருத்ல். ற்றும் 

(ii) கல்ிப் மதொது ொப் தத்ி (உர் ) தரீட்வசில் சண்டி தொட 
ிொணமொன்நில் சகன தொடங்கபிலும் (சொொ மதொதுப் தரீட்வசிவணத் ிர்த்து)  

சித்ி  மதற்நிருத்ல்,  னன்நொம்ிவனக் கல்ிப் தொடமநிமொன்நிவணத் 
மொடர்ற்குத் சவொண மசற்ிநன் ட்டத்ிவணப் மதற்நிருத்ல். 

 

 

 

 



2.3.  லாழ்க்வகத் வதாறில் தவகவகள் :- 

உரி ொழ்க்வகத் மொில் மொடர்தில் இனங்வக மொில்நுட்தக் கல்லூரிில் 
அல்னது சைர்ன்  மொில்நுட்தப்  திற்சி ிறுணத்ில் இண்டு ருடங்கள் 
அல்னது அல்னது அணிலும் கூடி ருடச் சொன்நிழ்  அல்னது 

சிறு வகத்மொில் ிவக்கபத்ில் அல்னது ஆவடக்வகத்மொில் ிவக்கபத்ில் 
இண்டு ருடங்கள் அல்னது அணிலும் கூடி ருடச் சொன்நிழ் அல்னது  

சனெக சசவகள் ிவக்கபம் அல்னது சசி இவபஞர் சசவகள் ன்நம் அல்னது 
அனுடன் இவந் ிறுணங்கபினூடொக டொத்ப்தட்ட இண்டு ருடங்கள் 
அல்னது அணிலும் கூடி ருடப் தொடமநிச் சொன்நிழ் அல்னது  

ொழ்க்வகத் மொிற் திற்சி அிகொ சவத அல்னது அனுடன் இவந் 
ிறுணமொன்நினிருந்து   மதநப்தட்ட  உரி  ொழ்க்வகத்  மொில் மொடர்தினொண 
இண்டு ருடங்கள் அல்னது அணிலும் கூடி ருடச்  சொன்நிழ் அல்னது 

னென்நொம் ிவன ற்றும்  ொழ்க்வகத்  மொிற் கல்ி ஆவக்குழுிணொல்  
அங்கீகரிக்கப்தட்ட சசி ொழ்க்வகத் மொில் ிநன் ( NVQ  ) ஐந்ொது (05) 

ட்டத்ிற்கு  உள்படக்கப்தட்ட  மொில்நுட்தப் தொடமநி அல்னது  அற்குச் சம் 
எண னென்நொம்ிவன ற்றும் ொழ்க்வகத் மொிற் கல்ி ஆவக்குழுிணொல் 
அங்கீகரிக்கப்தட்ட தொடமநிமொன்நிவண மற்நிகொக னன்மணடுத்து 
சொன்நிிவணப் மதற்நிருத்ல். 

2.4  அனுபலம்:- 

மொடர்தற்நது 

2.5.உடற் தகுதிகள் :- 

வ்மொரு ிண்ப்தொரும் இனங்வகின் எப் தொகத்ிலும் திொற்றுற்கும், 
திின் கடவகபிவண ிவநசற்றுற்கும் சதொி உடல் ற்றும் உப  
ஆசொக்கித் குிிவணக் மகொண்டொக  இருத்ல் சண்டும்.   

2.6.பிம :-  

i. இனங்வகப் திவைொக இருத்ல். 
ii. ிண்ப்தொர் சிநந் ன்ணடத்விவணக் மகொண்டொக இருத்ல். 

iii. திக்கு ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ல் மொடர்தில் 4.1 மொடக்கம் 4.6 வொண  
சகன வகவகபிவணனேம், அத்வகவகள் னர்த்ி மசய்ப்தடுல் 
சண்டும்  எண ிண்ப்தங்கள் சகொப்தடும் அநிித்னில்/ர்த்ொணி 



அநிித்னில் குநிப்திடப்தட்ட ிணத்ன்று அவணத்து வகிலும் னர்த்ி 
மசய்ப்தட்டிருத்ல் சண்டும்.  

2.7.  ஆட்சேர்ப்பு முவமவ :- 

 

எழுத்துனென ற்றும் ொழ்க்வகத் மொில் தரீட்வச  மதறுசதற்நிவண அடிப்தவடொகக் 
மகொண்டு  ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ப்தடுர். எழுத்து னெனப் தரீட்வசில் சர்ச்சி 
மதற்நர்கபில் அிகூடி ிப்மதண்கபிவணப் மதற்ந ிநன் ழுங்கு னவநின் 
திகொம் ினவும் மற்நிடங்கபின் எண்ிக்வகக்கு, இருடங்கிணர்   சொொ  
சர்னகப் தரீட்வசக்கு அவக்கப்தடுர். சொொ சர்னகப் தரீட்வசில் 
வகவகபிவணப் மதற்நர்கள் ொத்ிச ொழ்க்வகத் மொில் தரீட்வசக்கு 
னன்வக்கப்தடுர். 

 

ொழ்க்வகத்  மொில் தரீட்வசில் சர்ச்சி மதற்நர்கள், அர்கள் எழுத்து னெனப் 
தரீட்வசில் மதற்றுக்மகொண்ட  னள்பிகபிணதும், ொழ்க்வகத் மொில் தரீட்வசில் 
மதற்றுக் மகொண்ட னள்பிகபிணதும்  மொத்க் கூட்டுத்மொவகின் திகொம்,  ிநன் 
ழுங்கு னவநில் மற்நிட எண்ிக்வகக்கு சொண எண்ிக்வக திற்சிப் 
தொடமநிக்குத் மரிவு மசய்ப்தடுர். அத்மொகுிிணர் 03 ொங்கள் கற்தித்ல் 
னவநவ மொடர்தில்  திற்சிப் தொடமநிமொன்நிவண  னன்மணடுத்து மற்நிகொக 
ிவநவு மசய்து  சொன்நிழ் ன்நிவணப் மதற்றுக் மகொள்லல் சண்டும். அவ்ொறு 
சொன்நிழ்கபிவணப் மதற்றுக் மகொள்லம்  ிண்ப்தொர்கள் ொத்ிச திக்கு 
ஆட்சசர்ப்னச் மசய்ப்தடுர். 

 

2.7.1. எழுத்துமூயப் பரீட்வே :- 

ிடங்கள் 

சம் ஆகக்கூடி 
ிப்மதண்கள் 

சர்ச்சி 
ிப்மதண்கள் 

உபச்சொர்ன தரீட்வச 

01 ி சம் 100 40 

ிபங்கிக்மகொள்லல் 

01 ி சம் 100 40 

2.8. ேம்பர அரவுத் திட்டம் :- 

மதொ.ி.சு. 03/2016 இன் திகொம் MT- 01 -2016 

சம்தப அபவு ரூ. 29840-10x300-11x350-10x560-10x660-48890/= ஆகும். 
 

 

 

 



2.9. சேவல  ிபந்தவனகள் :- 

இப்தி ிந்ொணது, ஒய்வூித்ிவணக் மகொண்டது, ஒய்வூித் ிட்டம் 
மொடர்தில் அசிணொல் எிர்ரும் கொனங்கபில் எடுக்கப்தடும் மகொள்வகசொர் 
ீர்ொணத்ிற்கு அவொக இருத்ல் சண்டும் என்ததுடன், ிவகள் ற்றும் 
அொவகள் ஒய்வூிப் தங்கபிப்ன ிிிவணச் மசலுத்துலும் சண்டும். மதொ.ி.சு. 
01/2014 ற்றும் அனுடன் மொடர்தொண சுற்றுிரூதங்கபின் திகொம், ஐந்து 
ருடங்கபினுள்  சண்டப்தட்ட அசகரு மொித் சர்ச்சிிவணப் மதற்நிருத்ல் 
சண்டும்.  

குமிப்பு 

 சனெக சசவகள் திப்தொபரிணொல் ீர்ொணிக்கப்தடும் ிறுணமொன்நினூடொக  
எழுத்து னெனப் தரீட்வச  மகொழும்தில் டொத்ப்தடும். 
 

 சற்குநிப்திட்ட வகவகபிவணப் னர்த்ி மசய்துள்ப  ிண்ப்தொர்கள் ொத்ிம்   
ிண்ப்தித்ல் சண்டும் என்ததுடன்,  மரிவு மசய்ப்தட்ட ிண்ப்தொர்கள் 
உரி மற்நிடங்கபிவணக் மகொண்ட ிறுணத்ில் ஆகக்குவநந்து ஐந்து ருடங்கள்   
கட்டொச் சசவின் தின்ணர் ொத்ிச  ருடொந் இடொற்நத்ிவணக்  
சகொருற்கு வகவகிவணப்  மதறுர்.  

 

 
           

சந்ண ீ ஆச்சி, 
சனெக சசவகள் திப்தொபர். 

         
சனெக சசவகள் ிவக்கபம், 
2 து ொடி, 
II து கட்டம், 
மசத்சிநிதொ, 
தத்னல்ன. 
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