
jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 
Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R 

 
,yq;ifnjhopy; gapw;rpmjpfhu rig ntspthup 

tpz;zg;gk; Nfhuy; 
 

,t;tjpfhurigapy; epue;ju Nritapy; fPo;Fwpg;gplg;gl;lLs;s gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F Njitahd 
jifikfis G+h;j;jp nra;Js;s jpwikahd> nray;jpwd; kpf;f mDgtk; tha;e;j ,yq;if gpui[fsplk; ,Ue;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
 
01. gjtp : cjtpg; gzpg;ghsu; ( khtl;l/Njrpanjhopy; gapw;rp epWtdk;) 

02. gjtp : cjtpg; gzpg;ghsu; (gapw;rpfis eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; ntspfy gapw;rp Nkk;ghL) 

03. gjtp : cjtpg; gzpg;ghsu; (guPl;irfs; kw;Wk; kjpg;gPL;) 

 NritnjhFjp  :-  Kfhikahsu;"(MM 1-1) 
 rk;gsmsTj;jpl;lk;  :- &.53,175 - 10x 1375 - 15x 1910- 95,575/- 

Ml;Nru;g;Gf;fhdjifik:-  

1. தல்கலனக்கக ாணிங்கள் ஆலக்குழுிணால் அங்கீகரிக்கப்தட்ட தல்கலனக்ககமான்நின் மூனம் மதாநிில் 
அல்னது இத்  துலநமடன் மாடர்புலட திநிமாரு ிஞ்ஞாணாிப் தட்டமான்லநப் மதற்நிருத்ல். 
 

    ற்றும் 
 

தல்கலனக்ககப் தட்டத்லப் மதற்றுக் மகாண்டன் தின் திக்குரி ிடப் தப்தில் குலநந் தட்சம் ரு (01) 
ருட அனுதத்லக் மகாண்டிருத்ல். 
 

    அல்னது 
 

2. மூன்நாம்ிலன, மாிற் கல்ி ஆலக்குழுிணால் அங்கீகரிக்கப்தட்ட மாில்நுட்த/ மாிற் திற்சி 
ிறுணமான்நின் மூனம் ங்கப்தட்ட தசி மாிற் ிநன் ட்டம் ஏழுக்குக் (7) குலநா ட்டத்ில்(NVQ Level 

7)லகலச் சான்நிலப் மதற்நிருத்ல். 
 

    ற்றும் 
 

இத் லகலகலபப் மதற்றுக் மகாண்டன் தின் அசாங்கத்ில், அச கூட்டுத்ாதணமான்நில், சலதமான்நில், 
ிிச் சட்ட ிறுணமான்நில் அல்னது அங்கீகரிக்கப்தட்ட ணிார் ிறுணமான்நில் குலநந் தட்சம் குநித் 
துலநில் ரு (01) ருட அனுதத்லக் மகாண்டிருத்ல். 
 

    அல்னது 
 

3. குநித் துலநில் தசி மாில்நுட்த டிப்தபாா(NDT)/ தசி மதாநிில் ிஞ்ஞாண டிப்தபாா(NDES)/ உர் 
தசி மதாநிில் டிப்தபாா(HNDE)/ இனங்லக ிநந் தல்கலனக்ககத்ின் மதாநிில் மாில்நுட்தம் 
மாடர்தாண டிப்தபாா/ தசி மாிற் ிநன் ட்டம் ஆறுக்குக் (6) குலநா ட்டத்ில்(NVQ Level 6)லகலச் 
சான்நிலப் மதற்நிருத்ல். 
 

    ற்றும் 

 

இத் லகலகலபப் மதற்றுக் மகாண்டன் தின் குநித் துலநில் ஆறு (06) ருட தசல அனுதத்லக் 
மகாண்டிருத்ல். 

 04:- gjtp            :  cjtpg;gzpg;ghsu; (njhopy;topfhl;ly;, njhopy; mkh;j;jy;             

     kw;Wk; Cf;Ftpg;G gphpT)    

     NritnjhFjp             :-Kfhikahsu; (MM 1-1) 

     rk;gsmsTjpl;lk; :-&.53,175 - 10x1375 - 15x1910 - 95,575/- 

Ml;Nru;g;Gf;fhd jifik:- 

1. தல்கலனக்கக ாணிங்கள் ஆலக்குழுிணால் அங்கீகரிக்கப்தட்ட தட்டமான்லநப் மதற்நிருத்ல். 
    ற்றும் 
 

தல்கலனக்ககப் தட்டத்லப் மதற்றுக் மகாண்டன் தின் திக்குரி ிடப் தப்தில் குலநந் தட்சம் ரு (01) 
ருட அனுதத்லக் மகாண்டிருத்ல். 

 



 

 

05. gjtp   :- cjtpg;gzpg;ghsu;(nray;jpl;lk;) 
 NritnjhFjp  :-Kfhikahsu; (MM 1-1) 

rk;gsmsTjpl;lk; :- &.53,175 - 10x 1375 - 15 x 1910 - 95,575/- 

 
 

Ml;Nru;g;Gf;fhd jifik:- 

1. தல்கலனக்கக ாணிங்கள் ஆலக்குழுிணால் அங்கீகரிக்கப்தட்ட தட்டமான்லநப் மதற்நிருத்ல். 
    ற்றும் 
 

தல்கலனக்ககப் தட்டத்லப் மதற்றுக் மகாண்டன் தின் திக்குரி ிடப் தப்தில் குலநந் தட்சம் ரு (01) 
ருட அனுதத்லக் மகாண்டிருத்ல். 
 

tanjy;iy:- tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpfjpf;F 22 tajpw;F  FiwahkYk; 45 tajpw;F 

Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 
 
Ml;Nru;g;GKiw 
 
Ml;Nru;g;G topfhl;ly; Nfhitf;fpzq;f> epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; rigapy; jPu;khdj;jpw;fika>jpwe;j guPl;ir 
%ykhfNth/ my;yJ epakd nghWg;gjpfhup %yk; ];jhgpf;fg;gl;l rigapd; %yk; elj;jg;gLk; Neu;Kf guPl;ir 
%yk; Ml;Nru;g;G ,lk;ngWk;. 
 

 
Nkw;Fwpg;gl;l gjtpfs; Copah; Nrkyhg epjp kw;Wk; Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;G nra;fpd;wJ. 
  
,e;j tifapy; jFjp cila cj;jpNahfj;ju;fs; jhq;fshy; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;ggbtj;jpid 2020 brk;gh;  
khjk; 07 Mk; jpfjp; my;yJ mjw;F Kd;dh; fPo;Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F gjpT jghy; %yk; mDgpg 
itf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;ggbt fbj ciwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp njspthf 
Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.. 
 
G+u;j;jp nra;ag;glhj>jFjpaw;w> fhyjhkjhfp fpilf;fngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfpf;fg;gLk;. xUtu; gy 
gjtpfSf;F tpz;zg;gpg;ghuhfpd;>me;j gjtpfSf;fhd tpz;zg;gq;fis jdpj;jdpNa mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;. 
 
Ml;Nru;g;gpd;NghJ ,yq;if njhopy; gapw;rpmjpfhurigapd; jiytu; / gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdNk ,Wjpj; 
jPu;khdkhFk;. 
  
 
 
 
jiyth; / gpujhd epiwNtw;W mjpfhup 
,yq;if njhopw;gapw;rp mjpfhurig  
“epGzjh gpar” 4Mk; khb 
,y 354/2 vy;tpl;bfy khtj;ij  
ehuhN`d;gpl  
nfhOk;G -05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 
Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R 

 
,yq;ifnjhopy; gapw;rpmjpfhu rig 

 
ntspthup tpz;zg;gk; Nfhuy; 

 
,t;tjpfhurigapy; epue;ju Nritapy; fPo;Fwpg;gplg;gl;lLs;s gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F 

Njitahd jifikfis G+h;j;jp nra;Js;s jpwikahd> nray;jpwd; kpf;f mDgtk; tha;e;j ,yq;if gpui[fsplk; 
,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
 
10.gjtp   :- Kfhikj;Jt cjtpahsu;  
 NritnjhFjp  :-Kfhikj;Jt cjtpahsu;–njhopy;El;gk; my;yhj (MA 1-2 

rk;gsmsTj;jpl;lk; :- &.27,910/- 10 X 300 – 7 × 350 – 12 × 600 – 12 × 710 = 49,080/- 

Ml;Nru;g;Gf;fhdjifik:-  
fy;tpnghJjuhjugj;jpu ( rhjhuzju) guPl;irapy; 

1. rpq;fsk; /jkpo; 

2. fzpjk; 

cl;gl (04) ehd;F ghlq;fSf;F jpwikrpj;jpAld;> xNu jlitapy; (06) MW ghlq;fspy; 

rpj;jpngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

kw;Wk; 

fy;tp nghJjuhjugj;jpu( cau; ju ) guPl;irapy; Fiwe;jJ (03) %d;W ghlq;fspy; rpj;jp ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. (rhjhuz nghJ guPl;ir jtpu) 

        

    tanjy;iy:-tpz;zg;gq;fs; ngwg;gl;l filrp jpfjpf;F 22 tajpw;F FiwahkYk;    
    45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
     
    Ml;Nru;g;GKiw 
 
    Ml;Nru;g;G topfhl;ly; Nfhitf;fpzq;f> epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; rigapy; jPu;khdj;jpw;fika>jpwe;j guPl;ir 
%ykhfNth/ my;yJ epakd nghWg;gjpfhup %yk; ];jhgpf;fg;gl;l rigapd; %yk; elj;jg;gLk; Neu;Kf guPl;ir 
%yk; Ml;Nru;g;G ,lk;ngWk;. 
 

 
Nkw;Fwpg;gl;l gjtpfs; Copah; Nrkyhg epjp kw;Wk; Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;G nra;fpd;wJ. 
  
,e;j tifapy; jFjp cila cj;jpNahfj;ju;fs; jhq;fshy; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;ggbtj;jpid 2020 brk;gh;  
khjk; 07 Mk; jpfjp; my;yJ mjw;F Kd;dh; fPo;Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F gjpT jghy; %yk; mDgpg 
itf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;ggbt fbj ciwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp njspthf 
Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.. 
 
G+u;j;jp nra;ag;glhj>jFjpaw;w>fhyjhkjhfp fpilf;fngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfpf;fg;gLk; .xUtu; gy gjtpfSf;F 
tpz;zg;gpg;ghuhfpd;>me;j gjtpfSf;fhd tpz;zg;gq;fis jdpj;jdpNa mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;. 
 
Ml;Nru;g;gpd;NghJ ,yq;if njhopy; gapw;rpmjpfhurigapd; jiytu; / gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdNk ,Wjpj; 
jPu;khdkhFk;. 
  
 
 
jiyth; / gpujhd epiwNtw;W mjpfhup 
,yq;if njhopw;gapw;rp mjpfhurig  
“epGzjh gpar” 4Mk; khb 
,y 354/2 vy;tpl;bfy khtj;ij  
ehuhN`d;gpl  
nfhOk;G -05 
 
 



 

 

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 
Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R 

  
,yq;ifnjhopy; gapw;rpmjpfhu rig 

 
ntspthup tpz;zg;gk; Nfhuy; 

 
,t;tjpfhurigapy; epue;ju Nritapy; fPo;Fwpg;gplg;gl;lLs;s gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F 

Njitahd jifikfis G+h;j;jp nra;Js;s jpwikahd> nray;jpwd; kpf;f mDgtk; tha;e;j ,yq;if gpui[fsplk; 
,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
 
 

1. epfo;r;rp/ Ntiyj;jpl;l cj;jpNahfj;jh; 

ntw;wplq;fs; fhzg;gLk; epiyaq;fs; : aho;g;ghzk;> fpspnehr;rp>Ky;iyj;jPT>(jkpo; nkhop) Etnuypah>tTdpah 

(rpq;fs kw;Wk; jkpo; nkhop )xUnfhltj;ij Njrpa njhopw;gapw;rp epiyak; 

(rpq;fs nkhop)  

NritnjhFjp    :-நடைமுடைப்படுத்தல்/ விரிவுடைச்சேடைகள் (MA-4) 

rk;gsmsTj;jpl;lk;  :- &.37,970 – 10 X 755 – 15 X  930 –5 X 1135 – 65,145/- 

 

Ml;Nru;g;Gf;fhdjifik 

1. தல்கலனக்கக ாணிங்கள் ஆலக்குழுிணால் அங்கீகரிக்கப்தட்ட தல்கலனக்ககமான்நின் மூனம் 
தட்டமான்லநப் மதற்நிருத்ல். 

 

 2.rpNu];l Nghjdhrpupau; 

 ntw;wplq;fs; fhzg;gLk; epiyaq;fs; :  xUnfhltj;ij Njrpa njhopw;gapw;rp epiyak;    

 NritnjhFjp                :-நடைமுடைப்படுத்தல்/ விரிவுடைச்சேடைகள்(MA-4) 

rk;gsmsTj;jpl;lk;  :- &.37,970 – 10 X 755 – 15 X  930 –5 X 1135 – 65,145/- 

   ntw;wplq;fs; fhzg;gLk; Jiwfs; : 
1. Pneumatics and Hydraulics Technology  

2. Automation & Robotics Technology  

3. C N C Technology  

Ml;Nru;g;Gf;fhdjifik:-  

 

1. தல்கலனக்கக ாணிங்கள் ஆலக்குழுிணால் அங்கீகரிக்கப்தட்ட தல்கலனக்ககமான்நின் மூனம் உரி 
துலநில் ிஞ்ஞாணாிப் தட்டமான்லநப் மதற்நிருத்ல். 
 

    அல்னது 
 

2. மூன்நாம்ிலன, மாிற் கல்ி ஆலக்குழுிணால் அங்கீகரிக்கப்தட்ட மாில்நுட்த/ மாிற் திற்சி 
ிறுணமான்நின் மூனம் ங்கப்தட்ட தசி மாிற் ிநன் ட்டம் ஏழுக்குக் (7) குலநா ட்டத்ில் (NVQ Level 

7)லகலச் சான்நிலப் மதற்நிருத்ல். 
 

    அல்னது 
 

3. உரி துலநில் தசி மாில்நுட்த டிப்தபாா (NDT)/ தசி மதாநிில் ிஞ்ஞாண டிப்தபாா (NDES)/ உர் 
தசி மதாநிில் டிப்தபாா (HNDE)/ இனங்லக ிநந் தல்கலனக்ககத்ின் மதாநிில் மாில்நுட்தம் 
மாடர்தாண டிப்தபாா/ தசி மாிற் ிநன் ட்டம் ஆறுக்குக் (6) குலநா ட்டத்ில் (NVQ Level 6)லகலச் 
சான்நிலப் மதற்நிருத்ல். 
 

    ற்றும் 
 



இத் லகலகலபப் மதற்றுக் மகாண்டன் தின் அசாங்கத்ில், அச கூட்டுத்ாதணமான்நில், சலதமான்நில், 
ிிச் சட்ட ிறுணமான்நில் அல்னது அங்கீகரிக்கப்தட்ட ணிார் ிறுணமான்நில் குலநந் தட்சம் குநித் 
துலநில் ஐந்து (05) ருட அனுதத்லக் மகாண்டிருத்ல். 
 

    அல்னது 
 

4. மூன்நாம்ிலன, மாிற் கல்ி ஆலக்குழுிணால் அங்கீகரிக்கப்தட்ட மாில்நுட்த/ மாிற் திற்சி 
ிறுணமான்நின் மூனம் ங்கப்தட்ட தசி மாிற் ிநன் ட்டம் ஐந்துக்குக் (5) குலநா ட்டத்ில் (NVQ 

Level 5)லகலச் சான்நிலப் மதற்நிருத்ல். 
 

    ற்றும் 
 

இத் லகலகலபப் மதற்றுக் மகாண்டன் தின் அசாங்கத்ில், அச கூட்டுத்ாதணமான்நில், சலதமான்நில், 
ிிச் சட்ட ிறுணமான்நில் அல்னது அங்கீகரிக்கப்தட்ட ணிார் ிறுணமான்நில் குலநந் தட்சம் குநித் 
துலநில் தத்து (10) ருட அனுதத்லக் மகாண்டிருத்ல். 

 

      tanjy;iy:-tpz;zg;gq;fs; ngwg;gl;l filrp jpfjpf;F 22 tajpw;F FiwahkYk;    
     45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
     
      Ml;Nru;g;GKiw 
 
        Ml;Nru;g;G topfhl;ly; Nfhitf;fpzq;f> epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; rigapy; jPu;khdj;jpw;fika>jpwe;j 
guPl;ir %ykhfNth/ my;yJ epakd nghWg;gjpfhup %yk; ];jhgpf;fg;gl;l rigapd; %yk; elj;jg;gLk; Neu;Kf 
guPl;ir %yk; Ml;Nru;g;G ,lk;ngWk;. 
 

 
Nkw;Fwpg;gl;l gjtpfs; Copah; Nrkyhg epjp kw;Wk; Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;G nra;fpd;wJ. 
  
,e;j tifapy; jFjp cila cj;jpNahfj;ju;fs; jhq;fshy; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;ggbtj;jpid 2020 brk;gh;  
khjk; 07 Mk; jpfjp; my;yJ mjw;F Kd;dh; fPo;Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F gjpT jghy; %yk; mDgpg 
itf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;ggbt fbj ciwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp njspthf 
Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.. 
 
G+u;j;jp nra;ag;glhj>jFjpaw;w>fhyjhkjhfp fpilf;fngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfpf;fg;gLk;.xUtu; gy gjtpfSf;F 
tpz;zg;gpg;ghuhfpd;>me;j gjtpfSf;fhd tpz;zg;gq;fis jdpj;jdpNa mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;. 
 
Ml;Nru;g;gpd;NghJ ,yq;if njhopy; gapw;rpmjpfhurigapd; jiytu; / gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdNk ,Wjpj; 
jPu;khdkhFk;. 
  
 
 
 
jiyth; / gpujhd epiwNtw;W mjpfhup 
,yq;if njhopw;gapw;rp mjpfhurig  
“epGzjh gpar” 4Mk; khb 
,y 354/2 vy;tpl;bfy khtj;ij  
ehuhN`d;gpl  
nfhOk;G -05 
 
 
 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 

Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R 
 
,yq;ifnjhopy; gapw;rpmjpfhu rig 

 
ntspthup tpz;zg;gk; Nfhuy; 

 
,t;tjpfhurigapy; epue;ju Nritapy; fPo;Fwpg;gplg;gl;lLs;s gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F Njitahd 
jifikfis G+h;j;jp nra;Js;s jpwikahd> nray;jpwd; kpf;f mDgtk; tha;e;j ,yq;if gpui[fsplk; ,Ue;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
 
 

01. gzpg;ghsu; ( Muha;r;rp>jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp ) 

  NritnjhFjp             :-“rpNu];l Kfhikahsu;"(HM 1-1) 

  rk;gsmsTj;jpl;lk; :- &.80,295 - 15 x2270 -  114,345/- 

Ml;Nru;g;Gf;fhdjifik:-  

1. தல்கலனக்ககாணிங்கள்ஆலக்குழுிணால்அங்கீகரிக்கப்தட்டதல்கலனக்ககமான்நின் மூனம் 
குநித்துலநமடன் மாடர்புலட ிஞ்ஞாணாிப் தட்டமான்லந அல்னது குநித் துலநமடன் 
மாடர்புலட திந தட்டமான்லநப் மதற்நிருத்ல். 
 
    அத்துடன் 
 
குநித் துலநில் தட்டப்தின் தடிப்புப் தட்டமான்லநப் மதற்நிருத்ல். 
 
    ற்றும் 
 
அசாங்கத்ில், அச கூட்டுத்ாதணமான்நில், சலதமான்நில், ிிச் சட்ட ிறுணமான்நில் அல்னது 
அங்கீகரிக்கப்தட்ட ணிார் ிறுணமான்நில் “முகாலத்து” ட்டத்ினாண திமான்நில் குலநந் தட்சம் 
குநித் துலநில் திலணந்து (15) ருட அனுதத்லக் மகாண்டிருத்ல். 
 

 2.gpujhdcs;sffzf;fhsu; 

    NritnjhFjp            :-"rpNu];l Kfhikahsu;"(HM 1-1) 

   rk;gsmsTj;jpl;lk;           :- &.80,295 - 15x2270 -  114,345/- 

     Ml;Nru;g;Gf;fhdjifik  :-  

1. தல்கலனக்கக ாணிங்கள் ஆலக்குழுிணால் அங்கீகரிக்கப்தட்ட தல்கலனக்ககமான்நின் மூனம் ிக/ 
கக்கில் அல்னது அற்குச் சாண தாடப் தப்தில் தட்டமான்லநப் மதற்நிருத்ல்.  
 

அத்துடன் 
 

ிகம்/ கக்கில் துலநில் தட்டப்தின் தடிப்புப் தட்டமான்லநப் மதற்நிருத்ல்/ இனங்லக தட்ட 
கக்காபர் ிறுணத்ில் (ICASL)அல்னது தட்ட அத்ாட்சிப்தடுத்ப்தட்ட கக்காபர் சங்கத்ில் 
(ACCA)அல்னது தட்ட முகாலத்துக் கக்காபர் ிறுணத்ில் (CIMA)இலந் அங்கத்துத்லப் 
மதற்நிருத்ல்.  
    

ற்றும் 
 
அசாங்கத்ில், அச கூட்டுத்ாதணமான்நில், சலதமான்நில், ிிச் சட்ட ிறுணமான்நில் அல்னது 
அங்கீகரிக்கப்தட்ட ணிார் ிறுணமான்நில் “முகாலத்து” ட்டத்ினாண திமான்நில் குலநந் தட்சம் 
ிி முகாலத்துத்ில் அல்னது கக்காய்வு டடிக்லககள் மாடர்தில் திலணந்து (15) ருட 
அனுதத்லக் மகாண்டிருத்ல். 
 



அல்னது 
 

2. இனங்லக தட்ட கக்காபர் ிறுணத்ில் (ICASL)அல்னது தட்ட அத்ாட்சிப்தடுத்ப்தட்ட கக்காபர் 
சங்கத்ில் (ACCA)அல்னது தட்ட முகாலத்துக் கக்காபர் ிறுணத்ில் (CIMA)முழுத 
அங்கத்துத்லப் மதற்நிருத்ல்.  
 

ற்றும் 
 

அசாங்கத்ில், அச கூட்டுத்ாதணமான்நில், சலதமான்நில், ிிச் சட்ட ிறுணமான்நில் அல்னது 
அங்கீகரிக்கப்தட்ட ணிார் ிறுணமான்நில் “முகாலத்து” ட்டத்ினாண திமான்நில் குலநந் தட்சம் 
ிி முகாலத்துத்ில் அல்னது கக்காய்வு டடிக்லககள் மாடர்தில் திலணந்து (15) ருட 
அனுதத்லக் மகாண்டிருத்ல். 

 
     tanjy;iy:-tpz;zg;gq;fs; ngwg;gl;l filrp jpfjpf;F 22 tajpw;F FiwahkYk;    
     45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
     
      Ml;Nru;g;GKiw 
 
      Ml;Nru;g;G topfhl;ly; Nfhitf;fpzq;f> epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; rigapy; jPu;khdj;jpw;fika>jpwe;j 
guPl;ir %ykhfNth/ my;yJ epakd nghWg;gjpfhup %yk; ];jhgpf;fg;gl;l rigapd; %yk; elj;jg;gLk; Neu;Kf 
guPl;ir %yk; Ml;Nru;g;G ,lk;ngWk;. 
 

 
Nkw;Fwpg;gl;l gjtpfs; Copah; Nrkyhg epjp kw;Wk; Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;G nra;fpd;wJ. 
  
,e;j tifapy; jFjp cila cj;jpNahfj;ju;fs; jhq;fshy; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;ggbtj;jpid 2020 brk;gh;  
khjk; 07 Mk; jpfjp; my;yJ mjw;F Kd;dh; fPo;Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F gjpT jghy; %yk; mDgpg 
itf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;ggbt fbj ciwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp njspthf 
Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.. 
 
G+u;j;jp nra;ag;glhj>jFjpaw;w>fhyjhkjhfp fpilf;fngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfpf;fg;gLk;. xUtu; gy gjtpfSf;F 
tpz;zg;gpg;ghuhfpd;> me;j gjtpfSf;fhd tpz;zg;gq;fis jdpj;jdpNa mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;. 
 
Ml;Nru;g;gpd;NghJ ,yq;if njhopy; gapw;rpmjpfhurigapd; jiytu; / gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdNk ,Wjpj; 
jPu;khdkhFk;. 
  
 
 
 
jiyth; / gpujhd epiwNtw;W mjpfhup 
,yq;if njhopw;gapw;rp mjpfhurig  
“epGzjh gpar” 4Mk; khb 
,y 354/2 vy;tpl;bfy khtj;ij  
ehuhN`d;gpl  
nfhOk;G -05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 
Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr 

 
,yq;if njhopy; gapw;rpmjpfhu rig 

 
gjtp ntw;wplq;fSf;fhd tpz;zg;gk; Nfhuy; 

 
,t;tjpfhurigapy; jw;rkak; fhzg;gLfpd;w fPo;Fwpg;gplg;gl;l gjtp ntw;wplq;fis 

epug;Gtjw;F> ,t;tjpfhurigapd;; jpwikahd> nray;jpwd; nfhz;l kw;Wk; Njitahd jifikfis G+h;j;jp 
nra;Js;s mDgtk; tha;e;j epue;ju NritapYs;s  cj;jpNahfj;ju;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.  
 
1. gzpg;ghsh; (Muha;r;rp>jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp) 

2. gpujhd cs;sf;fzf;fha;thsh;  

3. cjtpg; gzpg;ghsu; ( khtl;l/Njrpanjhopy; gapw;rp epiyak;) 

4. cjtpg; gzpg;ghsu; (gapw;rpfis eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; ntspfy gapw;rp Nkk;ghL) 

5. cjtpg;gzpg;ghsu; (ghPl;ir kw;Wk; kjpg;gPL) 

6. cjtpg;gzpg;ghsu; (njhopy; topfhl;ly;>njhopy; mkh;j;jy; kw;Wk; Cf;Ftpg;G) 

7. cjtpg;gzpg;ghsu;(nraw;jpl;lk;) 

8. epfo;r;rpj;jpl;l cj;jpNahfj;jh; 

9. rpNu];l Nghjdhrphpah;  

10. Kfhikj;Jt cjtpahsh;  

 

Nkyjpf tpguq;fSf;F vtasl@gov.lk  ,iza Kfthpapid ghhpitapLf. 

 
 
 

 

 
 
jiyth; / gpujhd epiwNtw;W mjpfhup 
,yq;if njhopw;gapw;rp mjpfhurig  
“epGzjh gpar” 4Mk; khb 
,y 354/2 vy;tpl;bfy khtj;ij  
ehuhN`d;gpl  
nfhOk;G -05 
 
 

 

 

 

 


