அச சசவைகள், ாகா சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சின்
தாழில்நுட்த சசவையில் தாழில்நுட்த உத்திசாகத்ர்/ ைவதடக் கவனஞர்
ம்III தவிகளுக்கு
ஆட்சசர்ப்புச் தசய்ைற்காக விண்ப்தங்கள் சகால்
1.0 அச சசவகள், ாகா சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சின் தாழில்நுட்த உத்திசாகத்ர்
தவிகளில் நினவும் 03 தற்றிடங்களுக்கும் வதடக் கவனஞர் தவிகளில் நினவும் 01 தற்றிடத்துக்கும்
ஆட்சசர்ப்புச் தசய்ற்காக அச சசவகள், ாகா சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சின்
தசனாபரின் அனுதிக்கு இங்க விண்ப்தங்கள் சகாப்தடுகின்நண.
2.0 இனங்வக அபிவிருத்தி நிருாக நிறுணத்திணால் டாத்ப்தடும் ழுத்துப் தரீட்வசதான்றிணதும்,
சாா சர்முகப் தரீட்வசதான்றிணதும் ததறுசதறுகளுக்கு இங்க திநவயின் அடிப்தவடயில்
வகவகவபப் பூர்த்தி தசய்துள்ப தரீட்சார்த்திகள், நினவும் தற்றிடங்களுக்கு நிமிக்கப்தடுர்.
3.0 இந்நிணம் நிந்ாணதும் ஏய்வூதிம் உரித்துவடதுாகும். தவிக்கு உரித்துவட ஏய்வூதி
முவந தாடர்பில் அசாங்கத்திணால் திர்கானத்தில் டுக்கப்தடும் தீர்ாணங்களுக்கு உத்திசாகத்ர்கள்
கட்டுப்தடுல் சண்டும்.
4.0 அடிப்தவடத் வகவகள்
(அ)

இனங்வகப் பிவசாக இருத்ல் சண்டும்.

(ஆ)

விண்ப்தங்கள் ற்றுக்தகாள்பப்தடும் இறுதித் திகதியில் 18 துக்கு குவநாாகவும்
30 துக்கு சற்தடாாகவும் இருத்ல் சண்டும்.

(இ)

சிநந் டத்வ உவடாக இருத்ல் சண்டும்.

(ஈ)

எவ்தாரு
விண்ப்தாரியும்
இனங்வகயின்
ந்தாரு
பிசசத்திலும்
தணிாற்றுற்கும் தவிக்குரி கடவகவப நிவநசற்றுற்கும் சதாதுாண
ததாருத்ாண உடல் ற்றும் உபத் வககவபக் தகாண்டிருத்ல் சண்டும்.

(ஊ)

கல்வித் வகவகள் :
(I)

விஞ்ஞாண/ கணி/ தாழில்நுட்த துவநக்குரி ததபதிகவில், இவந் கணிம்,
இசாணவில், தாழில்நுட்தவிலுக்காண விஞ்ஞாணம். கல் ற்றும்
தாடர்தாடல் தாழில்நுட்தம், ததாறியில் தாழில்நுட்தவில் ஆகி தாடங்களில்
இண்டு தாடங்களுடன் கல்விப் ததாதுத் ா (உ.) தரீட்வசயில் எச டவயில்
மூன்று தாடங்களில் சித்திவடந்திருத்ல் அல்னது குறித் துவநக்குரி சசி
தாழிற் வகவ 4 (NVQ 4) ப் பூர்த்தி தசய்திருத்ல்.
அத்துடன்

(II)

கல்விப் ததாதுத் ாப் தத்தி (சா/) தரீட்வசயில் சிங்கப/மிழ்/ஆங்கின தாழி,
விஞ்ஞாணம், கணிம், ற்றும் இன்னுதாரு தாடத்தில் திநவச் சித்திகளுடன் எச
டவயில் ஆறு (06) தாடங்களில் சித்திவடந்திருத்ல் அல்னது குறித் துவநக்காண
சசி தாழிற் வகவ 3 (NVQ 3) ப் பூர்த்தி தசய்திருத்ல்.

(ஊ)

()

தாழிற் வகவகள் :
(I)

தாட்டுவப் தல்கவனக்ககத்திணால் அல்னது அம்தாவந ஹாடி நிறுணத்திணால்
ங்கப்தடும் சசி தாழில்நுட்த டிப்சபாா (சிவில்) அல்னது

(II)

சசி தயிலுர் ற்றும் வகத்தாழிற் தயிற்சி அதிகாசவதயிணால் ங்கப்தடும்
சசி ததாறியில் டிப்சபாா (சிவில்) அல்னது

(III)

கல்வி ற்றும் உர் கல்வி விடத்துக்குப் ததாறுப்தாண அவச்சின் தசனாபரிணால்
ங்கப்தடும் சசி உர் ததாறியில் டிப்சபாா (சிவில்) அல்னது

(IV)

இனங்வக திநந் தல்கவனக்ககத்திணால் ங்கப்தடும் தாழில்நுட்த டிப்சபாா
(சிவில்) அல்னது

(V)

இனங்வக ததாறியினாபர் நிறுணத்திணால் ங்கப்தடும் ததாறியினாபர்
தரீட்வசயின் 1 ஆம் தகுதிவ சிநப்தாகப் பூர்த்தி தசய்திருத்ல் அல்னது

(VI)

தாழில் துவநக்குரி சசி தாழிற் வகவ (NVQ) ட்டம் 06 இற்குரி
வகவகவபப் பூர்த்தி தசய்திருத்ல் அல்னது

(VII)

உர் கல்வி அவச்சிடமும் சற்குறித் தாழில்நுட்தச் சான்றிழ்கவப ங்கும்
நிறுணங்களிடமும் விசாரித்து கருத்துக்கவபப் ததற்று சசன குறிப்பிட்ட
தாழில்நுட்தத் வகவகளுக்கு ல்னா வித்திலும் சணாணது ன்று மூன்நாம்
நிவன ற்றும் தாழிற் கல்வி ஆவக்குழுவிணால் ற்றுக் தகாள்பப்தடும் வண
தாழில்நுட்தத் வகவகவபப் ததற்றிருத்ல்.

சனும் எரு சத் துநவிாக உள்ப
சாற்றுற்குத் குதிததந ாட்டார்கள்.

ந்தாரு ஆளும்

இந்த

தரீட்வசக்கு

() எவ்தாரு விண்ப்தாரியும் தவிக்குரி அவணத்து வகவகவபயும் விண்ப்தங்கள்
சகாப்தடும் திகதியில் அல்னது அற்கு முன்ணர் பூர்த்தி தசய்திருத்ல் கட்டாாணாகும்.
5.0 சம்தபத் திட்டம் : ரூதா 31040/- 10 X 445 – 11 X 660 – 10 X730– 10 X 750 – 57550/(03/2016 ஆம் இனக்கப் ததாது நிருாகச் சுற்நறிக்வகக்கு இங்க MN 3 - 2016 சம்தபக்
குறியீடு ற்புவடாகும்.)
6.0 தரீட்வச வடமுவநகள்
இப்தரீட்வச சிங்கபம், மிழ், ஆங்கினம் ஆகி தாழிமூனங்களில் டாத்ப்தடும்.
விண்ப்தார்கள் க்குரி தாழி மூனதான்வநத் தரிவு தசய் சண்டும் ன்ததுடன்
தரீட்வசக்குரி அவணத்துப் தாடங்களுக்கும் அந் தாழி மூனத்திசனச விவட ழுதுல் சண்டும்.
விண்ப்பிக்கும் தாழி மூனத்வ பின்ணர் ாற்றுற்கு இடளிக்கப்தடாட்டாது. இப்தரீட்வச
இண்டு விணாப்தத்திங்கவபக் தகாண்டாகும்.
விணாப்தத்திம் / தாடத் துவந
நுண்றிவு
துவநசார் தாழில்நுட்த
விணாப்தத்திம்

கானம்
01
03

தாத்ப்
புள்ளிகள்

சித்திவடைற்காண
புள்ளிகள்

100

40%

100

40%

விணாப்தத்தித்தின் ததர்

தாடத்திட்டம்

நுண்றிவு

தரீட்சார்த்தியின் ர்க்கரீதிாகச் சிந்திக்கும் ஆற்நல், தகுப்தாய்வு
தசய்யும் ஆற்நல், தீர்ாணம் டுக்கும் ஆற்நல், திப்பீடு தசய்யும்
ஆற்நல் ன்தற்வநச் சசாதிப்தற்காண விணாக்கவபக்
தகாண்டிருக்கும்.

துவநசார் தாழில்நுட்த
விணாப்தத்திம்

கட்டட நிர்ாக் சகாட்தாடுகள், நிர்ாணிப் தணிகளுக்காண
வதடம் ாரிக்கும், அற்வந ாசித்து புரிந்துதகாள்ளும்
ஆற்நல், திப்பீடுகவபத் ாரிக்கும் ஆற்நல், நீர் ங்கல்,
டிகானாவப்பு, டடிக்வககள் ற்றும் கழிகற்நல்
தசற்தாடுகள் தாடர்தாண விண்ப்தாரியின் அறிவ
திப்பீடு தசய்ற்காண விணாக்கவபக் தகாண்டிருக்கும்.

7.0 விண்ப்பிக்கும் முவந
(அ) இந் அறிவித்லின் இறுதியின ப்தட்டுள்ப ாதிரி விண்ப்தப் தடித்திற்கு ற்த
விண்ப்தங்கவபச் சர்ப்பித்ல் சண்டும். ாதிரி விண்ப்தப் தடித்திற்கு இக்காக
அவா விண்ப்தங்கள் நிாகரிக்கப்தடும்.
(ஆ) தரீட்வசக் கட்டம் ரூதா 1000/- ஆகும். இப்தரீட்வசக் கட்டத்வ அச சசவகள், ாகா
சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சின் ருாணத் வனப்பில் வு வக்கும் வித்தில்
பின்ரும் கக்கினக்கத்தில் வப்புச் தசய்து கிவடக்கும் தற்றுச் சீட்வட விண்ப்தத்தின் உரி
கூட்டில் கநாாறு எட்டுல் சண்டும். தசலுத்தி தரீட்வசக் கட்டம் ந்தாரு
காத்திற்காகவும் மீபளிப்புச் தசய்ப்தடாட்டாது.
ைங்கிக் கிவப - இனங்வக ைங்கி, சுந்தி சதுக்கக் கிவப
கக்கினக்கம் - 7040712
(இ) பூர்த்தி தசய் விண்ப்தங்கவப 2021.04.10 ஆம் திகதி அல்னது அற்கு முன்ணர் அச சசவைகள்,
ாகா சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு, சுந்தி சதுக்கம், தகாழும்பு 07 ன்ந முகரிக்கு
ததிவுத் தாலில் அனுப்புல் சண்டும். விண்ப்தங்கவப சதாட்டு அனுப்பும் கடி உவநயின்
இடது தக்க சல் மூவனயில் "தாழில்நுட்த உத்திசாகத்ர்/ வதடக் கவனஞர் ம் III இற்குரி
தவிகளுக்கு ஆட்சசர்ப்புச் தசய்ல் - 2021" ன்று குறிப்பிடுல் சண்டும். உரி திணத்திற்குப் பின்ணர்
கிவடக்கும் விண்ப்தங்களும், தவிக்குரி வகவகவபப் பூர்த்தி தசய்திா விண்ப்தங்களும்
முழுவற்ந விண்ப்தங்களும் அறிவித்ல் துவுமின்றி நிாகரிக்கப்தடும்.
8.0 இங்கு குறிப்பிடப்தடா சனும் விடங்கள் இருப்பின், அவ தாடர்பில் அச சசவகள், ாகா
சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சின் தசனாபரிணால் தீர்ானிக்கப்தடும். அவணத்து
விண்ப்தார்களும் இந் அறிவித்லில் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப ததாதுச் சட்டதிட்டங்களுக்கு இங்கச்
தசற்தடுது கட்டாாகும்.

2021 ார்ச் ாம் 25 ஆம் திகதி

சே.சே. த்ணசிறி
தசனாபர்
அச சசவைகள், ாகா சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு

ாதிரி விண்ப்தப் தடிைம்

அச சசவைகள், ாகா சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சின்
தாழில்நுட்த சசவையில் தாழில்நுட்த உத்திசாகத்ர்/ ைவதடக் கவனஞர் ம்
III தவிகளுக்கு ஆட்சசர்ப்புச் தசய்ல் - 2021

அலுனகப் தன்தாட்டுக்காக

விண்ப்பிக்கும் தவி
தாழில்நுட்த
உத்திசாகத்ர் - 1

விண்ப்பிக்கும் தாழி
மூனம்

வதடக்
கவனஞர் - 2

சிங்கபம் மிழ் - 2
1

1

முதனழுத்துக்களுடன்
ததர்

-

2

முழுப் ததர்

-

3

சசி அவடாப அட்வட
இனக்கம்

-

4

நிந் முகரி

-

5

தாலிணம்

-

ததண் - 1

ருடம்
6

பிநந் திகதி

-

7

தாவனசதசி
இனக்கம்

-

ஆங்கினம் - 3

ஆண் - 0

ாம்

திகதி

8

கல்வித் வகவகள்
I

-

க.ததா.. (சா/) தரீட்வச
தரீட்வச இனக்கம்
ருடம்

:

:

ாம்

தாடம்

II

-

:

ம்

தாடம்

1

6

2
3
4

7
8
9

5

10

க.ததா.. (உ/) தரீட்வச

-

தரீட்வச
இனக்கம்
ருடம் :

ாம்

ம்

:

தாடம்

:

ம்

1
2
3
4

III

தாழிற்
வகவகள்

-

தயின்றுள்ப
தாடதறி

நிறுணம்
1
2
3
4
9

வண வகவகள்

-

கானப் தகுதி

சித்தி

சான்றிழ்
இனக்கம் ற்றும்
தசல்லுதடிாகும்
திகதி

10 தரீட்வசக் கட்டம் தசலுத்தி
தற்றுச் சீட்டின் இனக்கம்
தரீட்வசக் கட்டம் தசலுத்தி
அலுனகம்

-

தற்றுச் சீட்வட கநாாறு இங்கு எட்டுங்கள்.

ப்சதாாது சனும் குற்நச்சாட்தடான்றுக்காக நீதின்நதான்றிணால்
11 நீர்
குற்நாளிாக்கப்தட்டுள்ளீா ?
(உரி கூட்டில் √ அவடாபமிடவும் ) (ஆம் னின் விதங்கவபக்
குறிப்பிடவும்)
ஆம்

12 விண்ப்தாரின்
உறுதிப்தடுத்ல்

இல்வன.

:

அ. இந் விண்ப்தத்தில் ன்ணால் ங்கப்தட்டுள்ப கல்கள் ான் அறிந் வயில்
உண்வாணவ ன்றும் சரிாணவ ன்றும் தகபாண முவநயில் பிகடணப்தடுத்துகிசநன்.
இதில் சனும் எரு தகுதிவ பூர்த்தி தசய்ாவயிணால் ற்றும்/அல்னது பிவாகப் பூர்த்தி
தசய்வயிணால் ற்தடக் கூடி இப்வத ததாறுப்சதற்தற்கு உடன்தடுகின்சநன். அத்துடன், இன்
அவணத்துப் தகுதிகவபயும் சரிாகப் பூர்த்தி தசய்துள்பாகப் பிகடணப்தடுத்துகிசநன்.
ஆ. ன்ணால் தசய்ப்தட்ட இந்ப் பிகடணம் ததாய்ாணது ன்று நிரூபிக்கப்தட்டால்,
நிமிக்கப்தடுற்கு முன்ணர் குதிற்நணாசன் ன்றும், நிணம் கிவடத் பின்ணர்
சசவயிலிருந்து நீக்கப்தட முடியும் ன்றும் ான் அறிசன்.

இ. இங்கு குறிப்பிடப்தட்டுள்ப ந்தாரு கவனயும் பின்ணர் ாற்ந ாட்சடன்.

திகதி

:
விண்ப்தாரின்
வகதாப்தம்

விண்ப்தாரின் வகதாப்தத்வ உறுதிப்தடுத்துல்
இந்

விண்ப்தத்வச்

சர்ப்பிக்கும்

திரு/திருதி/தசல்வி......................................................................

ன்தவ ான் னிப்தட்ட முவநயில் அறிசன் ன்றும், அர்................................. ஆம் திகதி ணது
முன்னிவனயில் ணது வகதாப்ததத்வ இட்டார் ன்றும் உறுதிப்தடுத்துகிசநன்.
உறுதிப்தடுத்தும் உத்திசாகத்ரின் ததர்

:

வகதாப்தம்

:-

தவி ற்றும் தவி முத்திவ

:-

(இச்சான்றுப்தடுத்ல் அச தாடசாவனதான்றின் அதிதர், சாாண நீான், சத்திப் பிா
ஆவாபர், சட்டணி, பிசித் தாத்ாரிசு, முப்தவடகளின் அத்திட்சகர் அதிகாளிக்கப்தட்ட
உத்திசாகத்ர், ததாலிஸ் சசவயின் ர்த்ானியில் தளியிடப்தட்ட தவிதான்வந கிக்கும்
உத்திசாகத்ர், ரூதா 240,360/= ருடாந் சம்தபம் ததறும் அச அல்னது ாகா அச சசவயில்
நிந்ப் தவிதான்வந கிக்கும் உத்திசாகத்ர் எருரிணால் சான்றுப்தடுத்ப்தட்டிருக்க சண்டும்.)

அச அல்னது ாகா அச சசவையிலுள்ப விண்ப்தார்களுக்காண
திவக்கபத் வனைரின் சான்றிழ்
திரு/திருதி/தசல்வி................................................................................................................................. ன்தர் ற்சதாது
.............................................................................................

அவச்சில்/

திவக்கபத்தில்/

நிறுணத்தில்

நிந்ாணதும் ஏய்வூதிம் உரித்துவடதுாண ........................................................................ தணிாற்றுகிநார்
ன்றும், அருக்கு திாக எழுக்காற்று டடிக்வககள் டுக்கப்தடவில்வன ன்றும், சசன
குறிப்பிடப்தட்டுள்ப கல்கள் சரிாணவ ன்றும் உறுதிப்தடுத்துதுதுடன் இந்ப் தரீட்வசயின்
ததறுசதறுகளின் அடிப்தவடயில் நிணத்திற்காகத் தரிவு தசய்ப்தட்டால் அர் ற்சதாது கிக்கும்
தவியிலிருந்து விடுவிக்க முடியும் ன்றும் தரிந்துவக்கிசநன்.

திகதி :-

..............................................................
திவக்கபத் வனைரின் வகதாப்தம்
தவிமுத்திவ

