නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ාාංශය
வீடமநப்பு நற்ரம் ிர்நாணத்தும அமநச்சு

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත් සාංවර්ධන අධිකාරිය

Ministry of Housing & Construction

ிர்நாணக் மைத்ததாமில் அியிருத்தி அதிைாபசம

Construction Industry Development Authority
නිපුණ ඉදිකිරීම් ලරමිකයින් ලිඹාඳදිංචි කිරීභ (CSWRS)

ඳා්තඳොට්ප්රභාණතේ(සුදු

பதர்ச்சிதற் ிர்நாண ததாமிார்ைள் திவு (CSWRS)

ඳැවැතිඳසුබිභක්හි )

නිපුණ ඉදිකිරීම් ශිල්පින්තේ ලිඹාඳදිංචි කිරීතම් අඹදුම්ඳ (SCC)

ඡාඹාරඳඹක්ඇරවිඹයුතුඹ

பதர்ச்சிதற் ிர்நாண ததாமிார் திவுக்ைா யிண்ணப்ம் (SCC)

මි.මී.35 X මි.මී.45 ඳරභාණතේ/

1 පුද්ගලික ත ොයතුරු / திப்ட்ட யியபங்ைள்
1.1
1.2
1.3

வெள்ளை பின்னணியுடன்
கடவுச்சீட்டு அைவு

ම්පර්ණ නභ
பளப்தனர்

புளகப்படத்ளை (35mm x
……………………………………………………………………………………………………………
45mm) இளணக்கவும்

මුරකුරු භග නභ
பததளத்துடன் தனர்

……………………………………………………………………………………………………………

ලිපිනඹ

……………………………………………………………………………………………………………

பையாி

……………………………………………………………………………………………………………

දුයකථන අංක

නි / வீடு

ජංගභ / மைனடக்ை ததாமபசி

කාර්ඹාරඹ / அலுயைம்

ததாமபசி எண்

…………………………….

…………………………….

…………………………….

විද්යුත් ැඳෑර
நின்ஞ்சல்

……………………………………………………………………………………………………………

1.4

උඳන්දිනඹ
ிந்த திைதி

1.5

ජා.වැ.ඳ.අංකඹ

ර්ඹ / யருடம்

භාඹ / நாதம்

දිනඹ / திைதி

பத.அ.அ.இக்ைம்
1.6

ாலிம்
1.8

…………………………….

1.7 විාවක / අවිාවක ඵ
குடினினல் அந்தஸ்து

…………………………….

1.9 ඳරාතද්ශීඹ තල්කම් තකොට්ඨාලඹ
ிபபதச தசனைம்
…………………………….

් රී/පුරු
දි් රික්කඹ
நாயட்டம்

…………………………….

2 ලබා ඇති අධ්යාපන සුදුසුකම / ைல்யித் தகுதி

තනත්
பயர

අ.තඳො. (උ් තඳශ) භත්
ை. தா. த. (உ/த) பதர்ச்சி

අ.තඳො.. ( ාභානය තඳශ)
ை. தா. த. (சா/த) பதர்ச்சி

8 තරේණිඹ ද්යක්ා
தபம் 8 யமப

……………………………………………………………………

3 ෘත්තීඹ සුදුසුකම් / ததாமில்பம தகுதிைள்
3.1

ලිඹාඳදිංචිඹ වා ත ෝයාගත් ෘත්තිඹ
திவு தசய்ன பதர்ந்ததடுக்ைப்ட்ட ததாமில்

…………………………………………………………………………………

(උද්යා:- ඉදිකිරීම් ශිල්පී (තඳද්යතර්රු / ඩු කාර්මික ශිල්පී (තගොඩනැගිලි ) / ඩු කාර්මික ශිල්පී (ගෘව බාණ්ඩ ) / විදුර කාර්මික ශිල්පී / ජරනර කාර්මික ශිල්පී / ඳෑ්සුමි ශිල්පී
/ ටයිල් ඇතුරුම් ශිල්පී / කම්බි නැවුම්කරු / තගොඩනැගිලි පින් ාරු ශිල්පී / ඇලුමිනිඹම් පිරි ැකසුමිකරු / තනත්)
(உதா-ைட்டுநா ததாமிாி (தைாத்து பயம) / தச்சர் (ைட்டிடம்) / தச்சர் (நபச்சாநான்) / நின் ணினார் / குமாய்ப்ணினார் / தயல்டர் / ஓடு
தாருத்தி / ைம்ி பயம ணினார் / யர்ணம் பூசும் ணினார் / அலுநிினம் புமயும் ணினார் / நற்மய)

3.2
3.3

අද්යාර ෘත්තිතේ ශිල්පිතඹකු ලතඹන් තේඹ කශ කාරඹ
ததாமில் சார்ந்த பசமய ைாம்

…………………………………….

ඔඵතේ තේා ඳශපුරුද්ද්ය (තද්ශීඹ ව විතද්ශීඹ) පිළිඵ වි් ය / பயமப்ணி அனுய யியபங்ைள் (உள்ளூர் நற்ரம் சர்யபதசம்)
ආඹ නතේ නභ /
ආඹ නතේ ලිපිනඹ /
නතුය /
තේා කාරඹ /
ிரயத்தின் தனர்

ிரயத்தின் பையாி

தயி

මුළු ඳශපුරුද්ද්ය / பள அனுயம்
(අද්යාශ තේා වතිකර වතික කයන රද්ය ජාඹා පිටඳත් තභඹට අමුණා පවිඹ යුතුඹ)
(ததாடர்புமடன பசமய சான்ிதழ்ைின் சான்ிக்ைப்ட்ட ிபதிைள் இமணக்ைப்ட பயண்டும்)

பசமய ைாம்

4 පුහුණු / ඳශපුරුද්ද්ය පිළිඵ ත ොයතුරු / னிற்சி / அனுயம் ற்ின தையல்
4.1

ඔඵට NVQ වතිකඹක් තිතේද්ය ?
உங்ைிடம் NVQ சான்ிதழ் உள்தா ?

4.2

"ඔව්" නම් NVQ භට්ටභ
“ஆம்” என்ால் NVQ தபத்மத கூருை

4.3

ඔව්
ஆம்

නැ
இல்ம

………………………

වතිකඹ රඵාගත් ර්ඹ
சான்ிதமம தற் ஆண்டு

………………..

ක්තේ රඹට අද්යාශ තනත් පුහුණු වතික තිතේ නම් වන් කයන්න
துமனில் பயர னிற்சி சான்ிதழ்ைள் இருந்தால் தனவுதசய்து குிப்ிடவும்
ැ. යු: (- සිඹලු පුහුණු වතිකර වතික කයන රද්ය ජාඹා පිටඳත් තම් භග අමුණා එවිඹ යු ඹ )
(ின்குிப்பு :- அமத்து னிற்சி சான்ிதழ்ைின் சான்ிக்ைப்ட்ட ிபதிைளும் இதனுடன் இமணக்ைப்ட பயண்டும்)
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.4

පුහුණුක් රඵා තනොභැති නම්, ක්තේ රතේ නිඹැලි කාරසීභා
எந்த னிற்சியும் தற்ிருக்ைாயிட்டால், துமனில் இருக்கும் ைாம்

…………………………………………

ඉව භා විසින් වන් කයන රද්ය සිඹලුභ ත ොයතුරු  ය වා නිැයදි ඵැව් මින් ඳරකාල කයමි.
பநல் குிப்ிடப்ட்டுள் அமத்து யியபங்ைளும் உண்மந, சாினாமய என்ர ான் உரதினிக்ைிபன்
දිනඹ
திைதி :

අඹදුම්කරුතේ අත්න
யிண்ணப்தாாினின் மைதனாப்ம்:

……….. / ……….. / ………..

ැ. යු
ின்குிப்பு :

…………………………………..

i. පක් ඉල්ලුම් ඳත්රඹක් බාවි කශ වැක්තක් එක් ෘත්තිඹක් වා ඳභණි
ஒரு யிண்ணப்த்மத ஒரு ததாமில் பமக்கு நட்டுபந னன்டுத்த படியும்
ii. ශිල්පී වැඳුනුම්ඳ රංගු න්තන් නිකුත් කශ දිනතේ සිට ය 03ක් ද්යක්ා ඳභණි
மையிம அமடனா அட்மட யமங்ைல் திைதி பதல் 03 ஆண்டுைள் யமப நட்டுபந தசல்லுடினாகும்
ග්රාභ නිරධාරි වතික කිරීභ / ைிபாந உத்திபனாைத்தர் சான்ிப்பு

ඉව නභ වන් අඹදුම්කරුතේ ත ොයතුරු නිැයදි ඵ වතික කයමි.
யிண்ணப்தாபபால் யமங்ைப்ட்ட தையல்ைள் சாினாமய என்ர ான் சான்ிக்ைிபன்.

………………………..……………………………………..
ග්රාභ නිරධාරිතේ අත්න
ைிபாந உத்திபனாைத்தாின் மைதனாப்ம்

………………………………………………..
ප්රාතද්ශිඹ තල්කම්තේ අත්න
நாயட்ட தசனாாின் மைதனாப்ம்

දිනඹ / திைதி ……….. /

දිනඹ / திைதி ……….. /

………../

………..

……….. /

………..

(නිර මුද්රා ැබිඹ යුතුඹ) / (உத்திபனாைப்பூர்ய பத்திமப குத்தப்ட பயண்டும்)
කාර්ඹාරයීඹ ඳරතඹෝජනඹ වා / அலுயை னன்ாட்டுக்கு நட்டும்
ෘජු ලිඹාඳදිංචිඹ වා සුදුසු ද්ය?
இது பபடி திவு தசய்ன ஏற்தா ?

ඔව්
ஆம்

නැ
ලිඹාඳදිංචි අංකඹ
இல்ம திவு எண்

ශිල්පී වැඳුනුම්ඳ නිකුත් කශ වැකි ද්ය?
மையிம அ/ அட்மட யமங்ைக் கூடினதா ?

ඔව්
ஆம்

නැ
වැඳුනුම්ඳත් අංකඹ
இல்ம அமடனா அட்மட எண்

තගවූ ලිඹාඳදිංචි ගා්තු
රු.
தசலுத்தப்ட்ட திவு ைட்டணம் ரூ. ………………..
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