அமிலித்தல்
ஓய்வூதித் திரைக்கரத்தின் கைனி மன்மபொயள் அபிலியத்தி உத்தியொகத்தர்
பதலிக்கு ஒப்பந்த அடிப்பரைில் ஆட்யேர்ப்புச் மேய்தல்
ஓய்வூதித் திரைக்கரத்தின் , ஒப்பந்த அடிப்பரைியொன கைனி மன்மபொயள் அபிலியத்தி
உத்தியொகத்தர் பதலிக்கு கீயற தப்யைடுள்ர தரகரகரரக் மகொண்டியக் கும் மபொயத்தொன
தகுதியுள்ர இயங்ரகப் பிரேகரிைியந்து லிண்ைப்பங்கள் யகொப்படுகின்மன.
1. ஆட்யேர்ப்பு பரம.
ஓய்வூதித் திரைக்கரத்தொல் நைொத்தப்படும் நுண்ைமிவு திப்பீடு ற்யம் மதொறில்த்தரகர
யதர்வு ஆகிலற்மில் மபற்யக்மகொள்ளும் மபய யபயகரின் அடிப்பரைியயய ஆட்யேர்ப்புச்
மேய்ப்படும்.
2. யதரலொன தரகரகள்:
(i) கல்லித் தரகரகள்
(1)பல்கரயக்கறக ொனிங்கள் ஆரைக்குழுலினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ை
பல்கரயக்கறகமொன்மிலியந்தொன

அல்யது

பல்கரயக்கறக ொனிங்கள்

ஆரைக்குழுலினொல் ஏற்யக்மகொள்ரப்பட்ை பட்ைம் லறங்கும் நியலனம் ஒன்மிலியந்து
மபற்யக்மகொண்ை கைனி லிஞ்ஞொன / தகலல் மதொறில் நுட்பப் பட்ைம்.
அல்யது
(2) (

i)

பல்கரயக்கறக ொனிங்கள் ஆரைக்குழுலினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ை

பல்கரயக்கறகமொன்மிலியந்தொன

அல்யது

பல்கரயக்கறக ொனிங்கள்

ஆரைக்குழுலினொல் ஏற்யக்மகொள்ரப்பட்ை பட்ைம் லறங்கும் நியலனம் ஒன்மிலியந்து
மபற்யக்மகொண்ை கைனி லிஞ்ஞொனத்ரத

/ தகலல் மதொறில் நுட்பத்ரத ஓர் பொைொகக்

மகொண்ை பட்ைம் . (பழுரொன பட்ைத்தில் குரமந்தது 1/3 கைனி லிஞ்ஞொனம்

/ தகலல்

மதொறில் நுட்பொக இயத்தல் யலண்டும்).
அத்துைன்
(ii)

பல்கரயக்கறக ொனிங்கள் ஆரைக்குழுலினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ை

பல்கரயக்கறகமொன்மிலியந்து

அல்யது

பல்கரயக்கறக ொனிங்கள் ஆரைக்

குழுலினொல் ஏற்யக் மகொள்ரப்பட்ை பட்ைம் லறங்கும் நியலனம் ஒன்மிலியந்து
மபற்யக்மகொண்ை கைனி லிஞ்ஞொன / தகலல் மதொறில் நுட்பப் பொைத்தில் மபற்ம பட்ைப்
பின்கற்ரகப் பட்ைம்.
அல்யது
(3) (

i)

பல்கரயக்கறக ொனிங்கள் ஆரைக்குழுலினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ை

பல்கரயக்கறகமொன்மிலியந்தொன

அல்யது

பல்கரயக்கறக ொனிங்கள்

ஆரைக்குழுலினொல் ஏற்யக்மகொள்ரப்பட்ை பட்ைம் லறங்கும் நியலனம் ஒன்மிலியந்து
மபற்யக்மகொண்ை பட்ைம்.
அத்துைன்
(ii)

பல்கரயக்கறக ொனிங்கள் ஆரைக்குழுலினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ை

பல்கரயக்கறக

மொன்மிலியந்தொன

அல்யது

பல்கரயக்கறக ொனிங்கள்

ஆரைக்குழுலினொல் ஏற்யக்மகொள்ரப்பட்ை பட்ைம் லறங்கும் நியலனம் ஒன்மிலியந்து
மபற்யக்மகொண்ை கைனி லிஞ்ஞொன / தகலல் மதொறில் நுட்பப் பொைத்தில் மபற்ம பட்ைப்
பின்கற்ரகப் பட்ைம்.
(ii) மதொறில்ேொர் தரகரகள் :
இத்துரம ேொர் மதொறில் தரகரகரரக் மகொண்டியப்பது லியேை யதரலொக
கயதப்படும்.
(iii) அனுபலம்.
ஓய லயைத்திலும் குரமொத இத்துரமேொர் மதொறில் அனுபலம்.
(iv) யதக ஆயொக்கிம் :
ஒவ்மலொய லிண்ைப்பதொொியும், நொட்டின் எந்தப் பொகத்திலும் யேரலொற்யலதற்கும் , தனது
கைரர ஆற்யலதற்கும் திைொன யதக ஆயொக்கித்ரதயும்

,

ேிமந்த

னநிரயிரனயும் மகொண்டியத்தல் யலண்டும்.
(v) ஏரன தரகரகள் :


இயங்ரகப் பிரேொக இயத்தல் யலண்டும்.



நன்னைத்ரதயுள்ரலொக இயத்தல் யலண்டும்.



இப்பதலிக்குொி ஆட்யேர்ப்பிற்கொ ன ஒவ்மலொய லிைம் மதொைர்பியொன தரகரகள்
லிண்ைப்பங்கள் யகொப்படுலதொக அமிலித்தலில் குமிப்பிைப்பட்ை திகதின்ய பூர்த்தி
மேய்ப்பட்டியத்தல் யலண்டும்

3. மதொறில் ற்யம் யேரல பற்மி மபொதுலொன நிதிகளும் நிபந்தரனகளும் :
i.

இந்தப் பதலி தற்கொலிகொனது.

ஒய லயை

ஒப்பந்த அடிப்பரைில் ஆட்யேர்ப்புச்

மேய்ப்படும்.
4. லமதல்ரய.- லிண்ைப்ப படிவு திகதின்ய

25 லதுக்கு குரமொலும்

40 லதுக்கு

யற்பைொலும் இயத்தல் யலண்டும்.
5. ொதொந்தக் மகொடுப்பனவு.ொதொந்தப் படிொக யபொ 60,000/= லறங்கப்படும்.
06. கட்ைரக்கப்பட்ை யநர்பகப் பொீட்ரேக்கொன புள்ரி லறங்கல்த் திட்ைம் கீயற தப்பட்டுள்ரது:

புள்ரிகள் லறங்கப்படும் பிதொன துரமகள்

அதிகபட்ேப்
புள்ரிகள்

யதர்வுக்கொன
குரமந்த பட்ேப்
புள்ரிகள்

கல்லித் தரகரகள்
( பட்ைப்பின் கற்ரகப் பட்ைம் - 10, பட்ைப்பின் கற்ரகப்
பட்ை டிப்யரொொ - 05, மன் மபொயள் அபிலியத்திில்
மதொறில் பரமச் ேொன்மிதழ்- 02)

10

மபொயத்தற்மது

பதலிில் இத் துரம மதொைர்பியொன அனுபலம்
ஜொலொலில் அல்யது அங்கியூயர் 2 இல் மன்மபொமிில்
i. 01 லயை அனுபலம் – 02 புள்ரிகள்
ii.

10

1- 2 லயை அனுபலம் – 05 புள்ரிகள்

iii. 2- 3 லயை அனுபலம் – 07 புள்ரிகள்
iv. 3 லயைத்திற்கும் யயொன அனுபலம் – 10 புள்ரிகள்
கட்ைரக்கப்பட்ை யநர்பகப் பொீட்ரே
(ஒவ்மலொய லிைம் மதொைர்பிலும் 05 யகள்லிகள்
யகட்கப்படும். ேொிொன ஒவ்மலொய பதில்களுக்கும் 5 புள்ரிகள்
லறங்கப்படும்.)
i. மன்மபொயள் அபிலியத்திக் யகொட்பொடு.

25

ii. எஸ்.ஓ.ஏ யகொட்பொடு
iii. தவுத்தர பகொரத்துலத் மதொகுதி (ேொர்புள்ர ற்யம்
ேொர்பற்ம தவுத்தர பகொரத்துலத் மதொகுதி )
iv. ஜொலொ நிகழ்ேித்திட்ைம் ற்யம் லடிலரப்பு
v. பன்-பின் அங்கியூயர் 2 இல் அபிலியத்தி திமன்கள்.
யநர்பகப் பொீட்ரேில் மேயொற்மல்

05

மொத்தம்

50

கட்ைரக்கப்பட்ை யநர்பகப் பொீட்ரேில் லிண்ைப்பதொர்களுக்கு தகலல் மதொறில்நுட்பம்
ற்யம் மதொகுதி அபிலியத்தி மதொைர்பில் ஒய யகள்லிக்மகொத்து லறங்கப்படும்.
6.1 லிண்ைப்பதொொிொல் கட்ைரக்கப்பட்ை யநர்பகப் பொீட்ரேில் நுண்ைமிவு திப்பிட்டிற்கு
மபற்யக் மகொள்ளும் உச்ேப்புள்ரி ஒழுங்கிற்யகற்ப கொைப்படும் மலற்மிைத்தின் பன்ய
ைங்கொயனொர் (3X) மதொறில் பரமப் பொீட்ரேக்கு அரறக்கப்படுலர்.
மதொறில்ேொர் தரகரப் பொீட்ரே:
யதர்வுக்கொன
புள்ரிகள் லறங்கப்படும் பிதொன துரமகள்

அதிகபட்ேப்

குரமந்த

புள்ரிகள்

பட்ேப்
புள்ரிகள்

a) மன் மபொயள் அபிலியத்திில் யதர்ச்ேி
b) எஸ்.ஓ.ஏ யகொட்பொட்டில் யதர்ச்ேி.
c. தவுத்தர பகொரத்துலத் மதொகுதி அபிலியத்திில்
யதர்ச்ேி (ேொர்புள்ர ற்யம் ேொர்பற்ம தவுத்தர
பகொரத்துலத் மதொகுதி )

20

10

மன்மபொயள் த உயதிப்பொட்டில் யதர்ச்ேி

05

2.5

மொத்தப் புள்ரிகள்

25

12.5

d. ஜொலொ நிகழ்ேித்திட்ைம் ற்யம் லடிலரப்பில் யதர்ச்ேி
e. பன்-பின் அங்கியூயர் 2 இரன அபிலியத்தி
திமன்கரில் யதர்ச்ேி.

நுண்ைமிவு திப்பீடு ற்யம் மதொறில்நுட்ப மதொறில்பரமப் பொீட்ரே ஆகிலற்மிற்கு
லிண்ைப்பதொொி மபற்யக் மகொள்ளும் உச்ேப் புள்ரிகரின் ஒழுங்கிற்கரக் கொைப்படும்
மலற்மிைங்களுக்கு ஆட்யேர்ப்பு அதிகொொிொல் நினம் மேய்ப்படும்.
7. லிண்ைப்பதொொிின் அரைொரம் :
ஒவ்மலொய லிைங்கரரயும் ேொிொக பூைப்படுத்தி லிண்ைப்பதொொிகள் ட்டுய
கட்ைரக்கப்பட்ை யநர்பகப் பொீட்ரேக்கு அரறக்கப்படுலர்.
அரனத்துச் ேொன்மிதழ்கள் ற்யம் ேொன்ய கரின் பயப் பிதிகள் ற்யம் அலற்மின் பரமொக த்
தொொிக்கப்பட்ை அத்தொட்ேிப்படுத்தப்பட்ை பிதிகரர யநர்பகப் பொீட்ரேில் ேர்ப்பித்தல்
யலண்டும்.
யநர்பகப் பொீட்ரேக்கு தது ஆள் அரைொரத்ரத நியபிக்க கீயற குமிப்பிைப்பட்ை ஆலைங்கள்
ஏற்யக் மகொள்ரப்படும்.
1. ஆட்பதிவுத் திரைக்கரத்தினொல் லறங்கப்பட்ை யதேி ஆள் அரைொர அட்ரை ;
2. மேல்லுபடிொகின்ம கைவுச்ேீட்டு .
08. லிண்ைப்பப்படிலத்ரத அனுப்பும் பரம :
அ). தபொலுரமின் இைதுபக்க யல் பரயில் “
ஓய்வூதித் திரைக்கரத்தின்
ஒப்பந்த
அடிப்பரைியொன கைனி மன்மபொயள் அபிலியத்தி உத்தியொகத்தர் பதலிக்கொன அட்யேர்ப்பு”
எனத் மதரிலொகக் குமிப்பிட்டு, அத்தபொல் உரமினுள் பூைப்படுத்தப்பட்ை
லிண்ைப்பப்படிலொனது இைப்பட்டு 2018.01.31 ஆந் திகதின்யமொ அல்யது அதற்கு
பன்னயொ பதிவுத் தபொலில் பின்லயகின்ம பகலொிக்கு அனுப்பப்படுதல் யலண்டும். அத்திகதிின்
பிற்பொடு மபமப்படும் லிண்ைப்பங்கள் நிொகொிக்கப்படும்.
பைிப்பொரர் நொகம்.
ஓய்வூதித் திரைக்கரம்,
ொரிகொலத்ரத,மகொழும்பு 10.
(ஆ) .
9. தலமொன தகலல்கரரச் ேர்ப்பித்தல்.லிண்ைப்பப்படிலத்தில் லிண்ைப்பதொொல் குமிப்பிைப்பட்ை ஏயதனும் தகலல் மபொய்ொனரல
அல்யது தலமொன ரல என ஆட்யேர்ப்பிற்கு பன்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைொல்
, அலது
லிண்ைப்பதொர் நிரய இத்துச் மேய்ப்படும். ஆட்யேர்ப்புச் மேய்ப்பட்ைதன் பின்னர்
அத்தரக பிரறொன அல்யது தலமொன தகலல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைொல் உொி ேட்ை
நரைபரமகளுக்கு அரலொக யேரலிலியந்து அலர் நீக்கப்படுலதற்கு நைலடிக்ரக
எடுக்கப்படும்.
10. மலற்மிைங்கரர நிப்புலதற்யகொ அல்யது ஒதுக்குலதற்யகொ ஓய்வூதித் திரைக்கரத்திற்யக
உொிர உள்ரது.
......................................................
ஓய்வூதிப் பைிப்பொரர் நொகம்.
ஓய்வூதித் திரைக்கரம்,
ொரிகொலத்ரத,
மகொழும்பு 10.

ொதிொி லிண்ைப்பப் படிலம்
ஓய்வூதித் திரைக்கரத்தின் கைனி மன்மபொயள் அபிலியத்தி உத்தியொகத்தர் பதலிக்கு
ஒப்பந்த அடிப்பரைில் ஆட்யேர்ப்புச் மேய்தல்

யநர்பகத் யதர்வுக்கொன
மொறி பயம்

(அலுலயகப் பொலரனக்கு ட்டும்)

( மபொயத்தொன இயக்கத்ரதக் கூட்டினுள் இடுக. ேிங்கரம்-2 / திழ்-3 )

1. பழுப்மபர்

:

2. நிந்த பகலொி :
3. பொல்

:

4. குடிில் நிரய :
5. I. பிமந்த திகதி

II. லது : லயைம் ............. ொதம்.............

திகதி .............

6. யதேி அரைொர அட்ரை இயக்கம்:
7. மதொரயயபேி இயக்கம்: நிந்த

: ரகைக்க

:

ின்னஞ்ேல் பகலொி:

8. யகொப்பட்ை லிண்ைப்பத்திற்கொன இயக்கம் 02 இன் கீழ் மபற்யள்ர மபொயத்தொன
ஒவ்மலொய தகரகள் மதொைர்பியொன தகலல்கள்:
தரகர

லறங்கி நியலனம்

லறங்கி

திகதி/கொயம்
1. கல்லித் தரகரகள்
I …………………………..

………………………..

…………………………...

II………………………….

……………………….

…………………………...

III…………………………

……………………….

…………………………...

I………………………….

……………………..

………………………...

II…………………………

……………………..

………………………...

III………………………..

…………………….

………………………...

2. மதொறில்ேொர் தரகரகள்

3. அனுபலம்
I………………………….

…………………….

………………………...

II…………………………

…………………….

………………………...

III………………………..

…………………….

………………………...

I………………………….

…………………….

………………………...

II…………………………

…………………….

………………………...

III………………………..

…………………….

………………………...

4.ஆங்கிய மொறிப் புயர

9. லிண்ைப்பதொொிின் ேொன்மரிப்பு :
இந்த லிண்ைப்பத்தில் என்னொல் லறங்கப்பட்டுள்ர தகலல்கள் அரனத்தும் எனது அமிலிற்கு
எட்டிலரில் உண்ரொனரலயும், ேொிொனரலயுமன்ய நொன் மலரிப்படுத்துகின்யமன்
அத்துைன் யநர்கொைல் நைொத்துதல் ற்யம் படிவுகரர மலரிிடுதல் மதொைர்பொக ஓய்வூதித்
திரைக்கரத்தினொல் லிதிக்கப்பட்ை அரனத்து ஏற்பொடுகளுக்கும் நொன் உட்பட்டுயலன்
என்பரதயும் நொன் பழுரொக அமியலன் என்ய அத்தொட்ச்ேிப்படுத்துகியமன்.
-------------------------------------------லிண்ைப்பதொொிின் ரகமொப்பம்.
திகதி :--------------.

