திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் ததொழிற் பயிற்சி அமமச்சு
மூன்றொம் நிமைக்கல்வி, ததொழிற்கல்வி ஆமைக்குழு
விமைமனு ககொரல் (IFB)

08 ஆம் மொடியிமை அபிவிருத்தி தசய்தல்
1. பணிப்பாளர் நாயகம், மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற்கல்வி ஆலணக்குழு அவர்கள்
சார்பாக

ிலணக்கள தகாள்வனவு குழு அவர்கள் ‘08 ஆம் மாடிக்கான அபிவிருத் ி

லைவர்,

வவலையிலன’

வமற்தகாள்ளும்

தபாருட்டு

கு ிவாய்ந்

மூடிய விலைமனுக்கலள வகாருகின்றார். ஒப்பந்
2.

விலைமனுக்வகாரைானது

வ சிய

விலைமனு ாரர்களிடமிருந்து

காைப்பகு ியானது 60 நாட்களாகும்.

விலைமனு

வகாரல்

தசயன்முலறயிலன

பின்பற்றி

வமற்தகாள்ளப்படும்.
3.

ஒப்பந் த் ிலன

தபற்றுக்தகாள்வ ற்கான

உரித்துலடயவராவ ற்கு

தவற்றிகரமான

விலைமனு ாரர் கறுப்புப் பட்டியைில் இடம்தபற்றிருக்கா வராக இருப்பதுடன் விலைமனுக்
வகாரைானது வழங்கப்படும்

ிக ி வலரயில் தசல்லுபடியாகக்கூடிய வலகயில்

கட்டுமான

லகத்த ாழில் அபிவிருத் ி அ ிகாரசலப (CIDA) இல் கட்டிட நிர்மாண துலறசார் வகுப்பு C7
அல்ைது அ ிலும் கூடிய வகுப்பில் ப ிவுதசய்யப்பட்டிருத் ல் வவண்டும்.
4. ஒப்பந் த் ிலன தபற்றுக்தகாள்வ ற்குரிய
விலைமனுவகாருநர் பின்வரும்


கடந்

கு ியிலன அலடவ ற்கு ஓர் தவற்றிகரமான

லகலமகலள பூர்த் ிதசய் ிருத் ல் வவண்டும்.

ஐந்து வருடங்களில் நிலறவு தசய்யப்பட்ட கட்டுமான வவலைகளின் தமாத்

வருமானம்: ஒவ்வாரு வருடத் ிலும் ஆகக் குலறந் து 3 மில்ைியன்கள் அடங்கைாக
30 மில்ைியன்கள்


கடந்

ஐந்து வருடங்களில் 7 மில்ைியன்களிற்கு சமமான

ன்லம

தகாண்ட

வமற்தகாண்ட


அலசயும்
குலறந்

5.

ஆர்வமுள்ள

ஆகக்

குலறந் து

ஓர்

ன்லம மற்றும் சிக்கல்

கட்டுமான

வவலையிலனயாவது

அனுபவத் ிலன தகாண்டிருத் ல்.

தசாத்துக்கள்

மற்றும்/

தபறும ியானது
மனு ாரர்கள்

அல்ைது

கடன்

வச ிகள்

என்பவற்றின்

ஆகக்

1 மில்ைியனாக இருத் ல் வவண்டும்.

வமை ிக

விபரங்கலள

பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்),

மூன்றாம்

நிலைக்கல்வி, த ாழிற் கல்வி ஆலணக்குழு, “நிபுண ா பியச”, இை 354/2, எல்விட்டிகை

05, இடமிருந்து தபற்றுக்தகாள்ளைாம். அத்துடன் விலைமனுக்வகாரல்

மாவத்ல , தகாழும்பு
பத் ிரங்கலள குறித்
வவலை

முகவரியில் 25.09.2017 இைிருந்து 09.10.2017 வலரயில் எந் தவாரு

நாட்களிலும்

காலை 09.00

மணியிைிருந்து

மாலை

16.00

மணி

காைப்பகு ியில் பார்லவயிடைாம்.
த ாடர்புகளுக்கு

த ாலைவபசி:

011-2555029

த ாலைநகல்:

011-2555029

வலரயான

6. ஆர்வமுள்ள விலைமனு ாரர்கள் ஆங்கிை தமாழியிைான பூரணமான விலைமனு வகாரல்
பத் ிரங்கலள தபற்றுக்தகாள்வ ற்கு பணிப்பாளர் நாயகம், மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற்

354/2, எல்விட்டிகை மாவத்ல , தகாழும்பு 05 அவர்களிடம்

கல்வி ஆலணக்குழு, இை

எழுத்துமூைமான விண்ணப்பத்துடன் மீ ளளிக்கப்படா
இலன

25.09.2017

தசலுத் ி

காைப்பகு ியில்

ஆம்

09.00

முற்பகல்

கட்டணத் த ாலகயாக ரூபா

ிக ியிைிருந்து
மணியிைிருந்து

09.10.2017

பிற்பகல்

ஆம்

15.00

2,000.00

ிக ிவலரயான
மணி

வலரயில்

தகாள்வனவு தசய்துதகாள்ளைாம்.
7.

பூரணப்படுத் ப்பட்ட

ஆகியவற்றிலன

விலைமனுக்களின்

லைவர்,

மூைப்பிர ி

மற்றும்

இலணப்பிர ி

ிலணக்கள தகாள்வனவு குழு, மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற்

கல்வி ஆலணக்குழு, இை

354/2, எல்விட்டிகை மாவத்ல , தகாழும்பு 05 இற்கு 12.10.2017

ஆம்

14.00 மணிக்கு முன்ன ாக கிலடக்கக்கூடியவாறு ப ிவுத் பால்

ிக ியன்று பிற்பகல்

மூைமாகவவா

அல்ைது

வநரடியாகவவா

லகயளித் ல்

வவண்டும்.

ாம மாக

கிலடக்கப்தபறுகின்ற விலைமனுக்கள் நிராகரிக்கப்படும். விலைமனுக்கள் முடிவுத்

ிக ியின்

பின்னர் காை ாம மின்றி, விலைமனு ாரர்களால் த ரிவுதசய்யப்பட்டு அனுப்பிலவக்கப்படும்
பிர ிநி ிகளின் முன்னிலையில்

ிறக்கப்படும்.

8. விலைமனுக்வகாரல்கள் அலவ கிலடக்கப்தபறுவ ற்கு நியமிக்கப்பட்ட அல்ைது ஏ ாவது
நீடிக்கப்பட்ட

காைப்பகு ியின்

இறு ி

ிக ியிைிருந்து

120

நாட்கள்

வலரயில்

தசல்லுபடியாகும்.
9.

விலைமனுக்வகாரல்

பத் ிரத் ின்

07

ஆம்

பிரிவில்

ரப்பட்டுள்ள

விபர

மா ிரிக்கு

அலமவாக அலனத்து விலைமனுக்களுடன், மத் ிய வங்கியினால் அனும ியளிக்கப்பட்ட
இைங்லகயிலுள்ள ஏ ாவது வர்த் க வங்கியின் மூைம் வழங்கப்பட்ட 16.03.2017 ஆம்
வலரயில்

தசல்லுபடியாகக்கூடிய

90,000.00

ரூபா

தபறும ியான

ிக ி

விலைமனுவகாரல்

பாதுகாப்பிலன இலணத்து பணிப்பாளர் நாயகம், மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற் கல்வி
ஆலணக்குழு அவர்களிற்கு கிலடக்கக்கூடியவாறு அல்ைது ரூபா 45,000.00 இலன காசாளர்,
மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற் கல்வி ஆலணக்குழு அவர்களுக்கு கிலடக்கக்கூடியவாறு
அனுப்பி லவத் ல் வவண்டும்.
10. விலைமனு
ிக ியன்று

த ாடர்பான

மு.ப.

10.00

ஆரம்பக்கட்ட
மணிக்கு

கூட்டதமான்று

மூன்றாம்

மாடி,

எ ிர்வரும்
இை

354/2,

04.10.2017

ஆம்

எல்விட்டிகை

மாவத்ல ,தகாழும்பு 05 என்ற முகவரியில் அலமந்துள்ள மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற்
கல்வி ஆலணக்குழு அலுவைகத் ில் இடம்தபறும்.

லைவர்,
ிலணக்கள தகாள்வனவு குழு,
மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற் கல்வி ஆலணக்குழு,
இை 354/2, எல்விட்டிகை மாவத்ல , தகாழும்பு 05

