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சேர்க்கை அறிவிப்பு 

பேளொண் இயந்த்ர ேயிற்சி ேகுப்புகள் 
 

முற்பேொக்கு ேிேசொய தேருமக்கள், பேளொண் இயந்த்ர உரிலம யொளர்கள்/ 
இயக்குேேர்கள், அரசு/ அரசு சொர்பு/ SAU க்கள்/ NGO’s ேொர்மர் ப்தரொடியூசர் 
ஆர்கலைபசஷன் (FPOS) பேொன்ற ேற்றின் ேிரிேொக்க ேணியொளர்கள் மற்றும் 
த ொலடர்புடய த ொைில் நுட்ே ேணியொளர்கள் தடக்ைசீியன்ஸ் எல்ைொரும் ஒரு 
சொ ரண பேப்ேரில் அப்லள தசய்யைொம். 
 
ே. 
எண் 

பகொர்ஸ் 
பகொடு 

ேயிற்சியின் தேயர் கொைம் ஆரம்ே 
ப  ி 

ேஸீ் ஒரு 
ேொரதுக்கு 

சொப்ேொடு 
த ொலக 
ஒரு 
நொலளக்கு 

உ ேி 
த ொலக 
ஒரு 
ேொரதுக்கு 

1 U-1 அப்றப்ரியொட் 
தமகணிதஷஷன் 
தடக்ைொைஜி 
ேிேசொய சக் ி 
பமபைஜ்தமண்ட் 

4 

ேொரம் 

-01.09.2015 

-02.11.2015 
-01.02.2016 

இைேசம் 75/- 500/- 

2 U-3 ேேர்டில்ைர் 
இயக்கு ல், 
ேரொமரித் ல் 
மற்றும் 
பமபைஜ்தமண்ட் 

2 

ேொரம் 

-16.11.2015 
-07.12.2015 

இைேசம் 75/- 500/- 

3 U-5 தேண் ேிேொசொய் 
களுக்கொை 
இயந்த்ரங்கள் 

3 

ேொரம் 

-14.10.2015 

-17.11.2015 
-15.12.2015 

இைேசம் 75/- 500/- 

4 U-7 ஸிப்ரிங்க்ளர் & 
தசொட்டுநீர்ேொசம் 
மூைம் நீர்பசமிப்பு 
பமபைஜ்தமண்ட் 

1 

ேொரம் 

-07.12.2015 
-04.01.2016 

இைேசம் 75/- 500/- 
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5 U-9 அறுேலட & சுத் ம் 
தசய்யக்கூடிய 
இயந்த்ரங்கலள 
த ரிந்த டுத் ல் 
இயக்கு ல் & 
ேரொமரித் ல்  

2 

ேொரம் 

-07.09.2015 
-07.12.2015 

இைேசம் 75/- 500/- 

6 U-11 ேிேசொய 
மொைொேொரி (ட்லர 
பைண்ட்) 
த ரிந்த டுத் ல் 
இயக்கு ல் & 
ேரொமரித் ல் 

2 

ேொரம் 

-17.08.2015 

-07.03.2016 
இைேசம் 75/- 500/- 

7 T-1 நிலையொை 
இஞ்ஜின் & 
டிரொக்டர்கலள 
சீர்தசய் ல் & 
மூளுேதுமொக 
ேிரித்து பூட்டு ல் 

6 

ேொரம் 

-17.08.2015 
-16.11.2015 
-11.01.2016 

Rs.50/- 

ஒரு 
ேொரதுக்கு 

75/- உ ேி 
த ொலக  
இல்லை 

8 T-2 ேேர்டில்ைர் 
இஞ்ஜின் 
சீர்தசய் ல் & 
மூளுேதுமொக 
ேிரித்து பூட்டு ல் 

2 

ேொரம் 

-11.01.2016 
-15.02.2016 

Rs.50/- 

ஒரு 
ேொரதுக்கு 

75/- உ ேி 
த ொலக  
இல்லை 

9 T-5  ொைியங்கி மின்சொர 
உேகரணங்கள் 
சீர்தசய் ல், 
ேரொமரித் ல் & 
பேட்டரி தசம்லம 
ேடுத்து ல் 

3 

ேொரம் 

-10.08.2015 

-05.10.2015 

Rs.50/- 

ஒரு 
ேொரதுக்கு 

75/- உ ேி 
த ொலக  
இல்லை 

10 M-5 கஸ்டம் ஹயரிங்க் 
தசன்டர் 
ஆரம்ேிப்ேது ேற்றி 
ேயிற்சி 

8 

ேொரம் 

-05.10.2015 
-04.01.2016 

Rs.200/- 

ஒரு 
மொ த் ிக்கு 

75/- உ ேி 
த ொலக  
இல்லை 

 
ேயது: குலறந் து 18 
ேச ி:  ங்கும் ேச ி இைேசம். சலமயல் சொமொன்களுக்கு 3 ரூேொய் ேசூைிக்கேடும். 
 
குலறந் எண்ணிக்லகயில் ேயிற்சி யொளர்கள் ேந் ொல் ேயிற்சி  ள்ளி லேக்கப்ேடும். 
இந்  நிறுேை ிக்கு ேயிற்சி  ள்ளி பேொட/ பகன்ஸல் தசய்ய முளு அடிகொரமும் 
உண்டு 
 
ேிேரம் அறிந்துதகொள்ள, த ொலைபேசி (ஃபேக்ஸ்), மின்ைஞ்சல் ஆகியேற்லற இந்  
நிறுேைத் ின் தேப்லசட்டில் ேொர்க்கைொம். 
 
 

ஓம்/- இயக்குைர் 


